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Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας SINGULARLOGIC A.E.
Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
SINGULARLOGIC A.E., οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων χρήσεως και συνολικών εσόδων, 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 Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές
δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών
και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας SINGULARLOGIC A.E. και των
θυγατρικών αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Έμφαση Θέματος
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13.18 των οικονομικών καταστάσεων, όπου περιγράφεται το
θέμα ότι ο Όμιλος, λόγω συμβατικής λήξης βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων συνολικού ποσού
€ 53,6 εκατ., τα οποία δύναται να απαιτηθούν άμεσα, βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με τα
πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την αναχρηματοδότηση των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων. Επίσης
στην επεξηγηματική σημείωση 14.5 των οικονομικών καταστάσεων, γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι
λόγω της συμβατικής λήξης των δανειακών υποχρεώσεων, το σύνολο των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων του Ομίλου υπερβαίνει τη συνολική αξία των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
κατά ποσό € 43,3 εκατ. περίπου. Οι παραπάνω συνθήκες ενδεχομένως να υποδηλώνουν την ύπαρξη
ουσιώδους αβεβαιότητας σχετικής με την απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητάς του Ομίλου, η οποία
εξαρτάται από την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού του. Στην ίδια επεξηγηματική
σημείωση 14.5 παρατίθενται οι δράσεις της Διοίκησης του Ομίλου για την αντιμετώπιση των ανωτέρω
κινδύνων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα
πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Μανόλης Μιχαλιός
Α.Μ. ΣΟΕΛ 25131
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Β.

Ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των ενοποιημένων και ατομικών
Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2013.

1 Ανασκόπηση Σημαντικών Γεγονότων
Η Εταιρεία SINGULARLOGIC AE κατάρτισε τις οικονομικές καταστάσεις της τέταρτης
οικονομικής χρήσης και συγκεκριμένα για την χρήση 01/01/2013-31/12/2013.
Οι μέτοχοι της Εταιρείας την 31/12/2013 ήταν :
1. H Εταιρεία «ΜΑRFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» σε
ποσοστό 63,20%.
2. Η Εταιρεία «ΤΟWER TECHNOLOGY HOLDINGS (OVERSEAS) LTD» σε ποσοστό 22,50%.
3. Η Εταιρεία «GLOBAL EQUITY INVESTMENTS S.A» σε ποσοστό 14,30%.
Η Εταιρεία «MARFIN INVESTEMENT GROUP ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» κατέχει
από τις 07/02/2011 το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας «TOWER TECHNOLOGY
HOLDINGS (OVERSEAS) LTD».
1.1. Τραπεζικός δανεισμός
H Εταιρεία έχει προβεί στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους €60.000.000 με την EFG
EUROBANK ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΕ και την EUROBANK EFG CYPRUS LTD αρχικά για την αποπληρωμή
βραχυπρόθεσμου δανείου που είχε εκδοθεί τον Αύγουστο 2009 για τη χρηματοδότηση της Δημόσιας
Πρότασης εξαγοράς του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας SingularLogic SA. Στη συνέχεια,
ομολογιούχος έγινε η MARFIN EΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ με ποσοστό 25% ενώ η EFG EUROBANK
ΕΡΓΑΣΙΑΣ AE κατέχει το 75% των ομολογιών.
Συγκεκριμένα, το δάνειο αφορά σε τμήμα Α για ανώτατο ποσό €35.000.000 το οποίο διαιρείται
σε ομολογίες σειράς Α και σε τμήμα Β για ανώτατο ποσό €25.000.000 το οποίο διαιρείται σε ομολογίες
σειράς Β για τις οποίες η Εταιρεία έχει το δικαίωμα αγοράς και επαναδιάθεσης τους.
Το δάνειο αυτό στις 31/12/2013 είχε υπόλοιπο €27.628.000 στην Εταιρεία και στον Όμιλο. Το
υπόλοιπο του ομολογιακού δανείου που απέκτησε η Εταιρεία από την απορροφώμενη Singularlogic
S.A. στις 16/06/2010 ήταν €26.000.000 και ως εκ τούτου το σύνολο των ομολογιακών δανείων της
Εταιρείας αλλά και του Ομίλου διαμορφώνεται στις 31/12/2013 σε €53.628.000.
Κατά την λήξη της κλειομένης χρήσης, λόγω συμβατικής λήξης των ανωτέρω δανειακών
υποχρεώσεων που δύνανται να καταστούν άμεσα απαιτητές και έχουν ταξινομηθεί ως βραχυπρόθεσμες,
οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται υψηλότερες του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό
€ 43.282.473 στον Όμιλο και € 44.094.796 στην Εταιρεία.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Eταιρεία βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις πιστώτριες
τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των ομολογιακών της δανείων, η οποία θα αποκαταστήσει τους
δείκτες ρευστότητάς της. Οι διαπραγματεύσεις αναχρηματοδότησης μέχρι την παρούσα στιγμή δεν έχουν
ολοκληρωθεί εξαρτώμενες σε σημαντικό βαθμό από την ομαλοποίηση του Τραπεζικού τομέα.
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1.2. Δομή Ομίλου
Επωνυμία
SINGULARLOGIC A.E.
PCS A.E.
INFOSUPPORT A.E.
LOGODATA A.E.
ΜΕΤΑΣΟΦΤ A.E.
ΜΕΤΑΣΟΦΤ A.E.
SINGULARLOGIC ROMANIA SRL
SINGULARLOGIC BULGARIA EOOD
DPS ΕΠΕ
ΤΑΣEΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
VELVET ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
MODULAR A.E.
ΜΠΙΖΝΕΣ ΛΟΤΖΙΚ Α.Ε.
HELP DESK A.E.
SYSTEM SOFT A.E.
SYSTEM SOFT A.E.
SINGULARLOGIC CYPRUS LTD
G.I.T. HOLDING A.E.
G.I.T. CYPRUS LTD
DYNACOMP A.E.
INFO A.E.
CHERRY A.E
DSMS A.E

Χώρα
εγκατάστασης

Είδος
συμμετοχής

%
Συμμετοχής

Μέθοδος
Ενοποίησης
31.12.13

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ρουμανία
Βουλγαρία
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Κύπρος
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Μητρική
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Έμμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Άμεση
Έμμεση
Άμεση
Έμμεση
Άμεση
Άμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Έμμεση
Άμεση

50,50%
34,00%
23,88%
68,80%
31,20%
100,00%
100,00%
94,40%
59,60%
50,00%
60,00%
97,40%
87,00%
66,00%
34,00%
98,80%
100,00%
100,00%
24,99%
35,00%
33,00%
-

Ολική
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Δεν ενοποιήθηκε
Δεν ενοποιήθηκε
Δεν ενοποιήθηκε
Δεν ενοποιήθηκε
Δεν ενοποιήθηκε
Δεν ενοποιήθηκε
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Ολική
Καθαρή θέση
Καθαρή θέση
Δεν ενοποιήθηκε
Πώληση

H Εταιρεία στις 2/01/2013 απέκτησε 5.450 μετοχές της θυγατρικής της Εταιρείας SINGULARLOGIC
CYPRUS LTD καταβάλλοντας το ποσό των €22.000,00 και αυξάνοντας το ποσοστό σε 98,80% έναντι
93,35% που κατείχε στις 31/12/2012.
H Εταιρεία στις 10/07/2013 αγόρασε 927 μετοχές της θυγατρικής της Εταιρείας SYSTEM SOFT AE
καταβάλλοντας το ποσό των €24.102,00 αυξάνοντας την άμεση συμμετοχή της σε 66% από 62% που
ήταν στις 31/12/2012, κατέχοντας πλέον άμεσα & έμμεσα το 100% της θυγατρικής.
Η Εταιρεία στις 27/02/2013 προέβη στην πώληση του ποσοστού συμμετοχής της 93,34% στη θυγατρική
DSMS AE έναντι τιμήματος €5.810,99.

2. Οικονομική Ανασκόπηση
Η βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος όπως καταγράφεται στις μακροοικονομικές έρευνες από τις
αρχές του 2013, δυστυχώς, δεν μεταφράστηκε σε ανάκαμψη για την αγορά πληροφορικής. Οι επενδύσεις
του ιδιωτικού τομέα εξακολουθούν να υφίστανται τις συνέπειες της συνεχιζόμενης οικονομικής ύφεσης,
της πιστωτικής ασφυξίας και της δραματικής μείωσης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, οι οποίες
περιορίζουν την επενδυτική τους δραστηριότητα σε κρίσιμης σημασίας έργα πληροφορικής. Επιπλέον, η
αναμενόμενη αύξηση των Δημοσίων επενδύσεων υλοποιείται με αργούς ρυθμούς.
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Στα πλαίσια αυτά, το 2013 ο Όμιλος της SingularLogic κατέγραψε μείωση πωλήσεων 8% σε σχέση με
την προηγούμενη χρονιά, στα €51.3 εκατ., κυρίως ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης κάμψης της
επενδυτικής δραστηριότητας του ιδιωτικού τομέα σε έργα πληροφορικής. Η κάμψη ήταν εντονότερη
στην αγορά ιδιοπαραγόμενου λογισμικού που απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (όπου τα
προβλήματα ρευστότητας είναι μεγαλύτερα), και σχετικά περιορισμένη στην αγορά των υπηρεσιών προς
μεγάλες επιχειρήσεις, τάσεις οι οποίες επιβεβαιώνονται και από ανεξάρτητες κλαδικές μελέτες, όπως της
IDC.
Παρά την μείωση των πωλήσεων, η λειτουργική αναδιάρθρωση του Ομίλου που έλαβε χώρα κατά το
2011-12 και η προσήλωση της διοίκησης στην συνεχή βελτιστοποίηση της βάσης κόστους του Ομίλου,
είχε ως αποτέλεσμα την σημαντική αύξηση του EBITDA στα €2,7 εκατ. το 2013, έναντι του
δημοσιευμένου €852 χιλ. (προ απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού) το 2012 , το οποίο λόγω του
αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» διαμορφώνεται πλέον σε €386 χιλ. Το μεικτό
περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε στο 25,8% από 21,9% το 2012, ενώ η κατά κεφαλήν παραγωγικότητα των
πωλήσεων αυξήθηκε σημαντικά.
H Εταιρεία επανεξετάζοντας τα μεγέθη υπό την παρούσα δύσκολη οικονομική συγκυρία προχώρησε σε
απομείωση αύλων περιουσιακών στοιχείων και συγκεκριμένα του Βrand Name κατά ποσό €2.634.608 με
στόχο την ορθολογική απεικόνιση του στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Η συνολική επίδραση από
την απομείωση στα αποτελέσματα χρήσης 2013 διαμορφώνεται σε €1.949.610 λαμβανομένου υπόψη και
της επίδρασης του αναβαλλόμενου φόρου.
Επίσης προχώρησε σε απομείωση των συμμετοχών της στις θυγατρικές SYSTEM SOFT Α.Ε &
SINGULARLOGIC CYPRUS LTD και επηρέασε τα αποτελέσματα της στη χρήση 2013 κατά το ποσό
€778.006,60 .
Ανάλυση πωλήσεων
Ακολουθώντας πελατοκεντρική προσέγγιση παρακολούθησης των δραστηριοτήτων του, o Όμιλος
κατατάσσει τους πελάτες σε τρείς κατηγορίες:
 Μεγάλες επιχειρήσεις
 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
 Δημόσιο
Παρατίθεται ακολούθως η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου ανά κατηγορία πελάτη:

(Ποσά σε Ευρώ)

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
01/01/201301/01/201231/12/2013
Ποσοστό %
31/12/2012 Ποσοστό %

Μεγάλες Επιχειρήσεις

33.486.523

65,26

34.797.995

62,22

Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

10.757.775

20,97

11.971.737

21,40

7.067.122

13,77

9.160.774

16,38

51.311.420

100,00

55.930.506

100,00

Δημόσιος Τομέας

Σύνολο
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Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται η ανάλυση των πωλήσεων του Ομίλου ανά κατηγορία
εσόδου για την περίοδο 01/01/2013-31/12/2013:
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
01/01/201301/01/2012- Ποσοστό
(Ποσά σε Ευρώ)
31/12/2013
Ποσοστό % 31/12/2012 %
Πωλήσεις αδειών χρήσης
λογισμικού
3.759.833
7,34
3.629.200
6,49
Πωλήσεις συντήρησης λογισμικού
17.607.409
34,31
18.331.857
32,78
Πωλήσεις υπηρεσιών
23.225.419
45,26
29.566.203
52,86
Πωλήσεις εμπορευμάτων
6.718.759
13,09
4.403.246
7,87
Σύνολο

51.311.420

100,00

55.930.506

100,00

3. Διαχείριση Κινδύνων
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κινδύνους όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεχνολογικών
εξελίξεων, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο επιτοκιακός κίνδυνος.
(α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ε.Ε. και συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο συναλλαγματικών
ισοτιμιών δεν είναι μεγάλη. Παρόλα αυτά προκύπτει κίνδυνος από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο
νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού, τα καθαρά
περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών (κυρίως σε USD
και σε RON Ρουμανίας). Το ύψος των συναλλαγών αυτών δεν είναι σημαντικό και δεν ακολουθείται
πολιτική αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου.
(β) Κίνδυνος Τεχνολογικών Εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου της
Πληροφορικής, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, έχοντας ως αποτέλεσμα την
ύπαρξη συνεχούς ανάγκης ανανέωσης και ενημέρωσης. Ενδεχομένως, κάποιες σημαντικές και αναγκαίες
διαφοροποιήσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία να απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις και περίοδο
λειτουργικής ενοποίησης στην υπάρχουσα δραστηριότητα.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να
είναι επαρκώς καλυμμένη έναντι του κινδύνου της μειωμένης τεχνολογικής εξέλιξης με τους ακόλουθους
τρόπους:
 Αναπτύσσοντας τα προϊόντα της σε ευρέως διαδεδομένες διεθνείς πλατφόρμες που έχουν
σημαντικό χρόνο ζωής και συνεπάγονται αντίστοιχη επένδυση σε επίπεδο τεχνογνωσίας από την
πελατειακή βάση της Εταιρείας,


Έχοντας εμπειρία υιοθέτησης και προσαρμογής της ανάπτυξης των προϊόντων της στα πλέον
σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και τεχνολογίες,
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Λαμβάνοντας μέρος σε ευρωπαϊκά έργα, όπως τα «CTS», «ESPRIT» και «ESSI», με μοναδικό
στόχο την ενημέρωση και την αναγνώριση των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών για την
ενδεχόμενη ένταξή τους στη διαδικασία ανάπτυξης των προϊόντων της.

(γ) Πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος δεν παρουσιάζει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου στις απαιτήσεις, μιας και αυτός
διαχωρίζεται σε μεγάλο αριθμό πελατών. Οι απαιτήσεις αυτές παρακολουθούνται διαρκώς και σε
περίπτωση αναγνώρισης δυνητικού κινδύνου λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα.
Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος ρευστότητας έχει ενισχυθεί από το γεγονός της μη τήρησης ορισμένων
χρηματοοικονομικών δεικτών που ρυθμίζουν τις ανωτέρω τραπεζικές υποχρεώσεις, η οποία είχε
ως άμεση συνέπεια την προσαύξηση των περιθωρίων των επιτοκίων των εν λόγω δανείων.

4. Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης.
5. Προοπτικές για το 2014

Το 2014 αναμένεται να είναι μία σταθεροποιητική χρονιά, τόσο για την εγχώρια αγορά πληροφορικής,
όσο και για την SigularLogic. Παρ’όλο που ο κλάδος επιχειρηματικού λογισμικού για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις αναμένεται να συνεχίσει να δέχεται πιέσεις, η αγορά των υπηρεσιών πληροφορικής προς
μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις προβλέπεται να ξεκινήσει από το 2014 μία πορεία σταδιακής
ανάκαμψης.
Η συνεχής βελτιστοποίηση του κόστους και της διαχείρισης των ταμειακών ροών, καθώς και η ανάπτυξη
νέων λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες αιχμής, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της διοίκησης
της SingularLogic, που στοχεύουν στην διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων και των
υπηρεσιών του Ομίλου σε υψηλά επίπεδα. Τέλος, η αύξηση της παρουσίας της Εταιρείας στις αγορές του
εξωτερικού και η ενίσχυση της πελατο-κεντρικότητας προς τις μεγάλες επιχειρήσεις θα αποτελέσουν
κύριους μοχλούς ανάπτυξης στο εγγύς μέλλον.

Ν. Ιωνία, 28 Μαρτίου 2014
Ο Πρόεδρος

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος

Μιχαήλ Καριώτογλου

Μαρίκα Λάμπρου
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Γ. Οικονομικές Καταστάσεις
1

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε €)
Πωλήσεις

12

51.311.420
(38.049.160)

55.930.506
(43.667.055)

45.546.360
(34.932.766)

49.737.352
(39.107.934)

13.262.259

12.263.451

10.613.593

10.629.418

4.302.646
(8.119.191)
(6.396.707)
(2.628.754)

3.962.156
(10.526.642)
(6.373.377)
(19.005.026)

4.423.961
(7.087.974)
(5.397.636)
(2.271.201)

4.171.913
(9.034.127)
(4.875.939)
(19.018.201)

420.253

(19.679.438)

280.744

(18.126.936)

13.24
13.23
13.23
13.24

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης

31/12/2013

31/12/2012
(αναμορφωμένη)

31/12/2013

Μικτό Κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

31/12/2012
(αναμορφωμένη)

Σημ.

13.23

Κόστος Πωληθέντων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χρηματοοικονομικά έσοδα

13.25

136.460

135.572

80.364

65.414

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Λοιπά χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Κέρδη/(Ζημίες) από Συγγενείς
Επιχειρήσεις
Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους

13.25

(4.501.871)

(4.529.720)

(4.418.120)

(4.329.123)

(2.906.816)

(27.045.630)

(3.757.322)

(27.103.826)

17.857
(6.834.117)
(54.176)
(6.888.293)

30.794
(51.088.422)
7.605.295
(43.483.127)

(7.814.334)
117.505
(7.696.829)

(49.494.471)
7.459.480
(42.034.992)

(7.053.476)
165.183
(6.888.293)

(43.536.618)
53.491
(43.483.127)

(7.696.829)
(7.696.829)

(42.034.992)
(42.034.992)

Κέρδη χρήσης αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες Συμμετοχές

13.26
13.5
13.27

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).
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2

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους
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
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών :
- κέρδη /(ζημιές) τρέχουσας
περιόδου
- αναταξινόμηση στα κέρδη ή
στις ζημιές περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές
μετατροπής επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του εξωτερικού
Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι
με στοιχεία των λοιπών
συνολικών εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου
μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης αποδιδόμενα σε:
Ιδιοκτήτες της μητρικής
Μη ελέγχουσες Συμμετοχές

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012
(αναμορφωμένη)

31/12/2013

31/12/2012
(αναμορφωμένη)

31/12/2013

(6.888.293)

(43.483.127)

(7.696.829)

(42.034.992)

300.542

1.803.406

285.593

1.708.537

(78.141)

(360.681)

(74.254)

(341.707)

(108.204)

0

(102.512)

0

0

181.037

0

181.037

0

(1.014.521)

0

(929.034)

(3.846)

(8.354)

0

0

0

78.832

0

78.832

110.351

679.719

108.827

697.664

(6.777.942)

(42.803.407)

(7.588.002)

(41.337.328)

(6.943.125)
165.183

(42.856.898)
53.491

(7.588.002)
-

(41.337.328)
-

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Σημ.

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012
(αναμορφωμένη)

31.12.2012
(αναμορφωμένη)

31.12.2013

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Υπεραξία Επιχείρησης
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις (που
ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης)
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13.1
13.3
13.2
13.4

617.488
54.293.293
22.472.757
-

1.191.538
54.293.293
23.889.764
-

526.953
51.636.150
21.940.345
794.595

1.037.680
51.636.150
23.197.297
1.532.310

13.5

392.699

374.842

0

0

13.13
13.7
13.6

2.461.639
59.932
522.945

1.937.685
154.059
562.352

2.436.597
59.932
511.495

1.921.916
154.059
549.233

80.820.753

82.403.533

77.906.067

80.028.645

13.8
13.9
13.10

784.334
25.728.971
2.424.502

1.024.420
27.042.355
1.583.545

678.363
24.292.489
2.290.096

913.293
25.395.788
1.477.966

13.12

13.496

2.266.010

13.496

2.266.010

13.11
13.15

9.707.350
5.498.113

9.090.113
7.537.573

9.594.218
3.680.695

9.023.057
5.766.495

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

13.16.1
13.16.1
13.16.2
13.16.2

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

40.549.356

44.842.609

118.455.423

124.871.254

20.643.215
70.547.001
312.944
(19.084)
(60.906.423)

20.643.215
70.547.001
303.604
(15.238)
(53.907.518)

20.643.215
70.547.001
323.133
0
(63.823.042)

20.643.215
70.547.001
323.133
0
(56.235.040)

30.577.654

37.571.064

27.690.307

35.278.309

606.000

476.312

-

-

38.047.376

27.690.307

35.278.309

13.18
13.13

21.270
4.701.493

51.075
4.087.368

0
4.585.413

0
4.014.574

13.17

1.481.863

1.645.464

1.385.550

1.546.246

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Τραπεζικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Προβλέψεις

48.544.016
130.947.549

31.183.653

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις

44.156.766
124.977.519

13.20
13.21
13.18
13.22
13.19

150.000

0

150.000

0

6.354.626

5.783.907

6.120.964

5.560.820

9.998.680
134.788
57.641.461
19.266.473
397.837

10.963.410
77.856
57.653.378
17.600.785
820.837

9.669.681
0
56.401.407
18.175.228
397.837

10.305.662
0
56.401.407
16.504.218
820.837

87.439.239

87.116.266

84.644.152

84.032.124

93.793.865

92.900.173

90.765.116

89.592.944

124.977.519

130.947.549

118.455.423

124.871.254

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19
«Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής

(Ποσά σε €)

Σημ.

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2011

Διαφορά από
έκδοση μετοχών
υπέρ το άρτιο

Μετοχικό
κεφάλαιο

8.900.000

70.547.001

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικά
αντιστάθμισης
ταμειακών
ροών

Σ/Δ
μετατροπής
ισολογισμού
θυγατρικής

Αποτελέσματα
εις νέον

106.020

754.652

( 6.884)

(168.678)

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2011 (αναμορφωμένα)
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου λόγω απορρόφησης θυγατρικής

8.900.000
13.16

70.547.001

106.020

754.652

(6.884)

11.743.215

Αποθεματικό από απορρόφηση θυγατρικής
Διανομές κέρδων

466.102

466.102

( 93.220)

( 93.220)

204.204

80.504.994

( 24.705)

0

( 1.244.460)

( 1.244.460)

( 77.032)

( 77.032)

11.031

( 66.000)

( 12.017.830)

( 77.032)

( 1.233.429)

( 1.310.461)

( 43.536.618)

( 43.536.618)

53.491

( 43.483.127)

( 43.536.618)

( 43.536.618)

53.491

( 43.483.127)

1.803.406

1.803.406

1.803.406

( 360.681)

( 360.681)

( 360.681)

0

0

-

-

-

-

-

Αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
Αναβαλλόμενη απαίτηση από cash flow hedge

181.037

( 1.014.521)

( 1.014.521)

( 1.014.521)

( 8.354)

0

20.643.215

70.547.001

303.604

0

181.037

78.832
0

0

181.037

Συναλλαγματικές διαφορές

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)

82.161.244

24.705

197.584

0

1.656.250

0

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού
Αναβαλλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης
παροχών προσωπικού
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών (cash flow hedge)

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2012( αναμορφωμένα)

466.102
( 93.220)

0

0

0

81.788.362

( 172.879)

11.743.215

Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου (β)

1.656.250

( 11.743.215)

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 1/1-31/12/2012
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (α)

80.132.112

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

172.879

Αύξηση/ (Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο

78.832

78.832

( 8.354)

( 8.354)

( 754.652)

( 8.354)

1.442.725

679.719

0

679.719

( 754.652)

( 8.354)

( 42.093.892)

( 42.856.898)

53.491

( 42.803.407)

0

(15.238)

(53.907.518)

37.571.064

476.312

38.047.376

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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Ίδια Κεφάλαια Αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής

(Ποσά σε €)

Σημ.

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2012 (αναμορφωμένα)

13.16

Μετοχικό
κεφάλαιο

20.643.215

Διαφορά από
έκδοση
μετοχών υπέρ
το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικά
αντιστάθμισης
ταμειακών
ροών

Σ/Δ
μετατροπής
ισολογισμού
θυγατρικής

70.547.001

303.604

0

( 15.238)

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο

Μη
ελέγχουσες
συμμετοχές

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

( 53.907.518)

37.571.064

476.312

38.047.376

( 9.340)

0

( 49.793)

( 49.793)

( 50.286)

( 50.286)

14.297

( 35.988)

( 59.625)

( 50.286)

( 35.495)

( 85.782)

( 7.053.476)

( 7.053.476)

165.183

( 6.888.293)

( 7.053.476)

( 7.053.476)

165.183

( 6.888.293)

300.542

300.542

300.542

Αναβαλλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών
προσωπικού

( 78.141)

( 78.141)

( 78.141)

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

( 108.204)

( 108.204)

( 108.204)

Διανομές κέρδων

9.340

Αύξηση/ (Μείωση) ποσοστού μη ελεγχουσών συμμετοχών σε θυγατρικές
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

0

0

9.340

0

0

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 1/1-31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (α)

-

-

-

-

-

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού

Συναλλαγματικές διαφορές

( 3.846)

( 3.846)

( 3.846)

Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου (β)

0

0

0

0

( 3.846)

114.197

110.352

0

110.352

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α) + (β)

0

0

0

0

( 3.846)

( 6.939.278)

( 6.943.124)

165.183

( 6.777.942)

20.643.215

70.547.001

312.944

0

( 19.084)

( 60.906.423)

30.577.654

606.000

31.183.653

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2013

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας

(Ποσά σε €)

Σημ.

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο

8.900.000

Αποθεματικά αντιστάθμισης
ταμειακών ροών

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού

438.740

438.740

Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού

(87.748)

(87.748)

2.729.105

82.845.271

0

11.743.215

( 18.295.982)

( 17.972.849)

( 18.295.982)

( 6.229.634)

(42.034.992)

( 42.034.992)

Αύξηση ΜΚ λόγω απορρόφησης θυγατρικής
Ποσά από απορρόφηση θυγατρικών
Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

13.16

70.547.001

11.743.215

0

0
11.743.215

0

669.166

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

82.494.279

8.900.000

0

Αποτελέσματα εις
νέον

2.378.113

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2011(αναμορφωμένα)

70.547.001

Λοιπά
αποθεματικά

669.166

323.133
0

323.133

0

Καθαρά αποτελέσματα περιόδου
24.07.2009 - 31.12.2010 μετά από φόρους
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (α)

( 42.034.992)

( 42.034.992)

Επανεκτίμηση υποχρέωσης παροχών προσωπικού

0

0

0

1.708.537

1.708.537

Αναβαλλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της
υποχρέωσης παροχών προσωπικού

( 341.707)

( 341.707)

Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών (cash flow
hedge)
Αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
Αναβαλλόμενη απαίτηση από cash flow hedge

0

181.037

181.037

( 929.034)

( 929.034)

78.832

78.832

Συναλλαγματικές διαφορές

0

Λοιπά Συνολικά Έσοδα περιόδου (β)

0

0

0

( 669.166)

1.366.829

697.664

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α+β)

0

0

0

( 669.166)

( 40.668.163)

( 41.337.328)

20.643.215

70.547.001

323.133

0

( 56.235.040)

35.278.309

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2012(αναμορφωμένα)

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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(Ποσά σε €)

Σημ.

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2012(αναμορφωμένα)

13.16

Μετοχικό
κεφάλαιο

Διαφορά από έκδοση
μετοχών υπέρ το άρτιο

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικά αντιστάθμισης
ταμειακών ροών

Αποτελέσματα εις
νέον

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

20.643.215

70.547.001

323.133

0

( 56.235.040)

35.278.309

Αύξηση ΜΚ λόγω απορρόφησης θυγατρικής

0

0

0

0

0

0

Ποσά από απορρόφηση θυγατρικών

0

0

0

0

0

0

Συναλλαγές με Ιδιοκτήτες

0

0

0

0

0

0

( 7.696.829)

( 7.696.829)

( 7.696.829)

( 7.696.829)

285.593

285.593

( 74.254)

( 74.254)

( 102.512)

( 102.512)

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 1/1-31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης (α)

-

-

-

-

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 περιόδου (β)

0

0

0

0

108.827

108.827

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα περιόδου (α+β)

0

0

0

0

( 7.588.002)

( 7.588.002)

20.643.215

70.547.001

323.133

0

( 63.823.042)

27.690.307

Υπόλοιπα Ιδίων Κεφαλαίων 31.12.2013

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).
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Κατάσταση των Ταμειακών Ροών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από
λειτουργικές δραστηριότητες

13.28

Ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα από πώληση ενσώματων παγίων
Έσοδα από πώληση άυλων παγίων
Αγορές χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων
Διακανονισμός Παραγώγων
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων
Πώληση συγγενών επιχειρήσεων
Πώληση θυγατρικών (μείον χρηματικών
διαθεσίμων θυγατρικής)
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Μερίσματα εισπραχθέντα
Εισπράξεις Επιχορηγήσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Εισροές / (εκροές) από μεταβολές
ποσοστών σε υφιστάμενες θυγατρικές
Μερίσματα πληρωθέντα σε μη ελέγχουσες
συμμετοχές
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Καθαρές Ταμειακές ροές από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην
αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
απορροφηθεισών θυγατρικών
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο
τέλος της περιόδου

13.1
13.2

13.4

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2012
(αναμορφωμένη)

31.12.2013

31.12.2012
(αναμορφωμένη)

31.12.2013

(563.712)

7.495.225

(762.808)

8.941.588

(2.753.149)
(7.808)

(3.552.819)
(874.123)

(2.696.812)
(2.315)

(3.382.136)
(123.598)

(3.324.669)

3.068.283

(3.461.934)

5.435.855

(58.627)
(2.887.673)
38.370
19.281

(524.240)
(3.206.541)
32.295
7.944

(49.226)
(2.875.401)
25.760
19.281

(409.173)
(3.195.182)
0
58.781

(46.784)

(5.251.300)

(46.784)

(2.250.000)

0

(337.858)

0

(337.858)

0

250.000

0

250.000

(9.638)

0

5.811

0

9.953

3.001.792

9.953

0

2.289.109

0

2.289.109

0

119.209
42.785
1.893.800

154.308
0
2.107.480

69.274
80.660
1.893.800

62.224
946.875
2.107.480

1.409.784

(3.766.120)

1.422.236

(2.766.853)

(46.102)

(66.000)

(46.102)

(66.000)

(36.750)

(918.750)

0

0

2.000.000
(2.041.722)

2.084.907
(3.983.308)

2.000.000
(2.000.000)

2.049.000
(3.983.308)

(124.574)

(2.883.151)

(46.102)

(2.000.308)

(2.039.460)

(3.580.988)

(2.085.800)

668.694

7.537.573

11.118.561

5.766.495

4.850.686

0

0

0

247.115

5.498.113

7.537.573

3.680.695

5.766.495

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

Σημείωση: Τα ποσά της συγκριτικής περιόδου αναπροσαρμόστηκαν λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
εργαζομένους» (βλ. σημείωση 13.17).
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Γενικές Πληροφορίες

7.1

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Την 24.07.2009 συστάθηκε η Eταιρεία «TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (TOWER TECHNOLOGY HOLDINGS Α.Ε.), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό
ΕΜ-21014/24.07.2009 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών ενώ η ανακοίνωση της καταχώρησης στο μητρώο
Α.Ε. δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με αρ. 9312/29.07.2009.
Σύμφωνα με την από 30.07.2009 απόφαση της Γ.Σ. των μετόχων η επωνυμία της Εταιρείας τροποποιήθηκε
σε «MIG TECHNOLOGY HOLDINGS A.E» η οποία επικυρώθηκε στις 4.8.2009 με την υπ’ αριθμ. ΕΜ21523/09 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών.
Με βάση την από 11.05.2010 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας εγκρίθηκε η
συγχώνευση της Εταιρείας με την Εταιρεία «ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» με διακριτικό τίτλο SINGULARLOGIC S.A. δια
απορροφήσεως της τελευταίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 και των άρθρων 69-77α του K.N.
2190/1920 και τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος 1297/1972, όπως ισχύουν. Παράλληλα,
αποφασίστηκε η αλλαγή της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της Εταιρείας σε SINGULARLOGIC
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» με
τον διακριτικό τίτλο «SINGULARLOGIC A.E.» πλέον και στο εξής η Εταιρεία. Η απορρόφηση η οποία
έλαβε χώρα την 16.06.2010 επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. Απόφαση ΕΜ-9195/10 την 16.06.2010 της
Νομαρχίας Αθηνών.
7.2

Γενικές πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
Η SingularLogic A.E. είναι η μητρική Εταιρεία του Ομίλου SingularLogic. Η διεύθυνση του Ομίλου
SingularLogic, η οποία είναι και η έδρα της Εταιρείας είναι η Αλ. Παναγούλη & Σινιοσόγλου, Ν. Ιωνία και η
ηλεκτρονική της διεύθυνση είναι www.singularlogic.eu.
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκαν προς δημοσίευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 28/3/2014.

8
Αντικείμενο δραστηριότητας
Η SingularLogic δραστηριοποιείται στους κλάδους:


Έρευνας, σχεδίασης, ανάπτυξης, μεταποίησης, κατασκευής, εμπορίας και προώθησης συστημάτων
πληροφορικής και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,



Παραγωγής, ανάπτυξης και υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού (software),

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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Παροχής υπηρεσιών λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων πελατών, ολοκληρωμένων λύσεων, καθώς
και κάθε μορφής εφαρμογών στον τομέα της πληροφορικής,



Εμπορίου προγραμμάτων λογισμικού (software), συστημάτων μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware)
και λογισμικό συστημάτων (systems software).

Κύριος στόχος της SingularLogic είναι η έγκαιρη εξυπηρέτηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των
οργανισμών, με υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικές σε κόστος ολοκληρωμένες λύσεις.
Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η SingularLogic προσφέρει ένα ευρύ σύνολο από ολοκληρωμένες λύσεις
πληροφορικής για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα, που βασίζονται
τόσο στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων λογισμικού που έχουν σχεδιασθεί και αναπτυχθεί από τη
SingularLogic, όσο και σε εφαρμογές λογισμικού που έχει εξασφαλίσει μέσω στρατηγικών συνεργασιών με
οίκους λογισμικού καταξιωμένους διεθνώς, όπως με τις εταιρείες «SAP HELLAS A.E.», «MICROSOFT
HELLAS A.E.» και «ORACLE HELLAS A.E.».
Η SingularLogic διαθέτει ισχυρό πανελλαδικό δίκτυο διανομής, το οποίο ξεπερνάει τους 300 συνεργάτες,
εξασφαλίζοντας έτσι τη διανομή και υποστήριξη των προϊόντων της SingularLogic και στις πιο
απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας. Στόχος του δικτύου διανομής είναι η προώθηση, όπως και η άμεση,
διαρκής και ποιοτική υποστήριξη των προσφερόμενων προϊόντων της SingularLogic.
Η Εταιρεία σήμερα προσφέρει προηγμένες και ολοκληρωμένες λύσεις για όλες τις σύγχρονες επιχειρήσεις
ανεξάρτητα από το μέγεθος και τη δραστηριότητά τους. Το πελατολόγιό της αποτελείται από περισσότερες
από 40.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περισσότερες από 400 μεγάλες και πολυεθνικές επιχειρήσεις.

9

Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της SINGULARLOGIC Α.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 2013, έχουν

συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή
συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, 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 τις
διερμηνείες 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 2012 προσαρμοσμένων με τα νέα Πρότυπα και τις
αναθεωρήσεις που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2013 (βλέπε
παραγράφους 9.1.1 έως 9.1.2).
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9.1.
9.1.1

Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές

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 01/01/2013 ή μεταγενέστερα. Τα
σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» - Παρουσίαση
στοιχείων των Λοιπών Συνολικών Εσόδων

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση των τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των
Οικονομικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται στον τρόπο παρουσίασης στοιχείων των
Λοιπών Συνολικών Εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.


ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες»

Τον Μάιο του 2011 το IASB προέβη στην έκδοση του ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε Εύλογες Αξίες». Το ΔΠΧΑ
13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την
αποτίμηση στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις αναφορικά με τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το
τι ορίζουν άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες αξίες και δεν αναφέρεται
στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Το πρότυπο έχει
επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Αναθεώρηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»

Τον Ιούνιο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε
Εργαζόμενους». Η αναθεώρηση αυτή έχει ως σκοπό να βελτιώσει θέματα αναγνώρισης και γνωστοποίησης
απαιτήσεων αναφορικά με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο
καταργείται η μέθοδος του περιθωρίου και συνεπώς η δυνατότητα αναβολής της αναγνώρισης αναλογιστικών
κερδών ή ζημιών, ενώ παράλληλα απαιτεί οι επανεκτιμήσεις της καθαρής υποχρέωσης (απαίτησης)
συμπεριλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς να
αναγνωρίζονται στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων. Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο ο Όμιλος/η
Εταιρεία αναμόρφωσε τη συγκριτική περίοδο σύμφωνα με τις οριζόμενες μεταβατικές διατάξεις του ΔΛΠ 19
και σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη». Η
αναθεώρηση θα έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις από τη διαφορά αναγνώρισης των
αναλογιστικών κερδών/(ζημιών).
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ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες Απογύμνωσης (Stripping Costs) στην Παραγωγική Φάση του Επίγειου
Ορυχείου»

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η
παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς πρέπει να
αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν
λόγω Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου/Εταιρίας .
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων

Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB δημοσίευσε νέες απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους
χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων, να διενεργούν με καλύτερο τρόπο συγκρίσεις μεταξύ Οικονομικών
Καταστάσεων που δημοσιεύονται βάσει των ΔΠΧΑ και αυτών που δημοσιεύονται βάσει των US GAAP. Η
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» - Κρατικά δάνεια

Τον Μάρτιο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης του ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την οποία οι
υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ που έχουν λάβει κρατικά δάνεια με προνομιακό επιτόκιο, έχουν τη
δυνατότητα της μη αναδρομικής εφαρμογής των ΔΠΧΑ στην απεικόνιση αυτών των δανείων κατά τη
μετάβαση. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2009 - 2011

Το IASB προχώρησε τον Μάιο του 2012 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος 2009 - 2011», το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 5
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Τα πρότυπα στα
οποία πραγματοποιούνται βελτιώσεις είναι τα ΔΠΧΑ 1, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 32 και ΔΛΠ 34. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν έχουν ουσιαστική επίπτωση στις Οικονομικές
Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας.

9.1.2

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» (αναβολή της εφαρμογής)

Το IASB προχώρησε στις 12/11/2009 στην έκδοση νέου Προτύπου, του αναθεωρημένου ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» το οποίο και σταδιακά θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2010 το IASB προέβη στην έκδοση
προσθηκών αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που η οικονομική οντότητα έχει επιλέξει να
αποτιμά σε εύλογες αξίες. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
επιμετρούνται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον συγκεκριμένα κόστη συναλλαγών. Η μεταγενέστερη αποτίμηση
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού γίνεται είτε στο αποσβεσμένο κόστος είτε στην εύλογη
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης σχετικά με τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και των συμβατικών ταμειακών ροών του στοιχείου αυτού.
Το ΔΠΧΑ 9 απαγορεύει αναταξινομήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που το επιχειρηματικό μοντέλο της
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επιχείρησης αλλάξει, και στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται να αναταξινομήσει μελλοντικά τα
επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά μέσα. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9 όλες οι επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους πρέπει να αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Εντούτοις, η Διοίκηση έχει την επιλογή
να παρουσιάζει στα λοιπά συνολικά έσοδα τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και
ζημιές εύλογης αξίας συμμετοχικών τίτλων που δεν κατέχονται προς εμπορική εκμετάλλευση. Τον Νοέμβριο
του 2013 το ΙASB προέβη σε τροποποιήσεις του προτύπου. Προστέθηκε ένα κεφάλαιο το οποίο αναθεωρεί
σημαντικά τη λογιστική αντιστάθμιση και θέτει σε εφαρμογή ένα νέο μοντέλο που βελτιώνει τη συσχέτιση της
λογιστικής με τη διαχείριση του κινδύνου, ενώ εισάγονται βελτιώσεις και στις γνωστοποιήσεις αναφορικά με
τη λογιστική αντιστάθμισης και τη διαχείριση του κινδύνου. Με την τροποποίηση είναι άμεσα διαθέσιμες οι
βελτιώσεις αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις που αφορούν τη μεταβολή της εύλογης αξίας ενός ιδίου χρέους
της επιχείρησης, όπως περιλαμβάνονταν στο πρότυπο. Τέλος, το IASB αποφάσισε να αναβάλλει την εφαρμογή
του προτύπου (ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2015), καθώς οι διεργασίες δεν έχουν
ολοκληρωθεί και δεν θα μπορούσε να δοθεί επαρκής χρόνος προετοιμασίας στις επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά οι
επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν την άμεση εφαρμογή του. Η Διοίκηση του Ομίλου δεν προτίθεται να
προβεί σε πρόωρη εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9.Το παρόν Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


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»
(εφαρμογή για τις ετήσιες 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 νέα Πρότυπα
έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη
εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες/εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις. Τα προαναφερθέντα Πρότυπα εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2012.


Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις,

Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο,

Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και
ΔΠΧΑ 12) (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2013)

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 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 για τις περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι εν λόγω
τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2013,
αλλά ουσιαστικά θα εφαρμοστούν από την ημερομηνία εφαρμογής των σχετικών προτύπων, ήτοι από 01
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Ιανουαρίου 2014. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Απρίλιο του 2013.


Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμογή για τις
ετήσιες 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 εν λόγω τροποποιήσεις έχουν
εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη
εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες/εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παρούσες τροποποιήσεις εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Νοέμβριο
του 2013.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
(εφαρμογή για τις ετήσιες 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 αναφορικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου
αναφορικά με τις περιπτώσεις συμψηφισμού. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα
εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση
εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2012.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για
το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμογή για τις
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014)

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.
Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται εφόσον η εταιρία έχει ήδη εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση σε
Εύλογες Αξίες». Η τροποποίηση έχει εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01
Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του 2013.


Τροποποιήσεις

στο

ΔΛΠ

39

«Χρηματοοικονομικά

Μέσα:

Αναγνώριση

και

Αποτίμηση»

-

Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμογή για τις
ετήσιες 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
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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 έχουν εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014,
με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις
ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα τροποποίηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον
Δεκέμβριο του 2013.


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
εταιρία 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. Η διερμηνεία έχει εφαρμογή για τις ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01 Ιανουαρίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο
Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Η παρούσα
διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζομένους» - Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών:
Εισφορές Εργαζομένων (εφαρμογή από 01/07/2014)

Τον Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19
«Παροχές σε Εργαζομένους». Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων
μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της παρούσας τροποποίησης είναι να
μειώσει την πολυπλοκότητα της λογιστικής αντιμετώπισης των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τα έτη
υπηρεσίας του εργαζομένου, όπως είναι χαρακτηριστικά οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό
επί της μισθοδοσίας. Η τροποποίηση έχει εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή να
επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Η παρούσα τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013 (εφαρμογή από 01/07/2014)

Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβρη του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλοι 2010 - 2012 & 2011 - 2013». Στον Κύκλο 2010 - 2012
περιλαμβάνονται βελτιώσεις για τα πρότυπα ΔΠΧΑ 2, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 8, ΔΠΧΑ 13, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 24 και
ΔΛΠ 38 ενώ στον Κύκλο 2011 - 2013 οι βελτιώσεις αφορούν τα Πρότυπα ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 13 και
ΔΛΠ 40. Οι βελτιώσεις στα Πρότυπα έχουν εφαρμογή από την 01 Ιουλίου 2014, με προγενέστερη εφαρμογή
να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις .Οι εν λόγω ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» (εφαρμογή από 01/01/2016)

Τον Ιανουάριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση του προτύπου «Μεταβατικοί λογαριασμοί
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων». Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι να επιτευχθεί η συγκρισιμότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε καθεστώς προσδιορισμού τιμών
μέσω ενός ρυθμιστικού πλαισίου (rate-regulated activities). Ο ρυθμιζόμενος προσδιορισμός των τιμών μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά την αξία και το χρόνο αναγνώρισης του εσόδου μίας εταιρίας. Δεν επιτρέπεται η
εφαρμογή του εν λόγω Προτύπου για τις εταιρίες που εφαρμόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ. Το Πρότυπο έχει εφαρμογή
από την 01 Ιανουαρίου 2016, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίδραση
των ανωτέρω στις ενοποιημένες/εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Το εν λόγω Πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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9.2.
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.
Συγκεκριμένα, στη χρήση 2013 βάσει των διατάξεων του Ν.4110/2013 άλλαξαν οι συντελεστές αποσβέσεων
των ενσώματων και αύλων περιουσιακών στοιχείων οι οποίοι καθορίζονταν στο Π.Δ 299/2003 .Ο υπολογισμός
των αποσβέσεων με τους νέους συντελεστές βάσει του Ν.4141/2013 αφορά στο σύνολο των παγίων που
εμφανίζουν αναπόσβεστη αξία ανεξαρτήτως ημερομηνίας κτήσης.

Κρίσεις
Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση του Ομίλου (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:
 Κατηγοριοποίηση των επενδύσεων
Η Διοίκηση αποφασίζει κατά την απόκτηση μιας επένδυσης, εάν αυτή θα κατηγοριοποιηθεί ως
διακρατούμενη ως τη λήξη, κατεχόμενη για εμπορικούς σκοπούς, αποτιμώμενη στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, ή διαθέσιμη προς πώληση. Για τις επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως διακρατούμενες ως τη
λήξη, η Διοίκηση εξετάζει εάν πληρούνται τα κριτήρια του ΔΛΠ 39 και συγκεκριμένα το κατά πόσο ο Όμιλος
έχει την πρόθεση και την ικανότητα να τις κρατήσει έως τη λήξη τους. Ο Όμιλος κατηγοριοποιεί τις
επενδύσεις ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς εάν αυτές έχουν αποκτηθεί κυρίως για τη δημιουργία
βραχυπρόθεσμου κέρδους. Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση παρακολουθεί την απόδοση αυτών των
επενδύσεων. Όταν δεν κατηγοριοποιούνται ως κατεχόμενες για εμπορικούς σκοπούς αλλά υπάρχουν
διαθέσιμες και αξιόπιστες εύλογες αξίες και οι μεταβολές στις εύλογες αξίες περιλαμβάνονται στο κέρδος ή
στη ζημιά στους λογαριασμούς της διοίκησης, κατηγοριοποιούνται ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων. Όλες οι άλλες επενδύσεις κατηγοριοποιούνται ως διαθέσιμες προς πώληση.
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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. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και
σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις
προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, ο
Όμιλος προβαίνει στις ακόλουθες εκτιμήσεις:


Εκτιμήσεις όσον αφορά την έκβαση συμβάσεων έργων και του συνολικού προϋπολογισθέντος
συμβατικού κόστους με βάση το οποίο προκύπτει το ποσοστό ολοκλήρωσης. Στις περιπτώσεις που το
αποτέλεσμα μίας σύμβασης έργου δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα, όταν οι συμβάσεις
έργων βρίσκονται σε αρχικό στάδιο, τότε ο Όμιλος προβαίνει σε εκτίμηση του εσόδου στην έκταση
που

και το αναληφθέν συμβατικό κόστος πιθανολογείται ότι θα ανακτηθεί, ενώ το κόστος

αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε.


Η αναγνώριση των εξόδων, που αποδίδονται στην ανάπτυξη λογισμικών προγραμμάτων του Ομίλου,
ως άυλα στοιχεία του ενεργητικού, στις οικονομικές καταστάσεις, πραγματοποιείται μόνο όταν είναι
πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού
θα εισρεύσουν στην επιχείρηση. Στην εκτίμηση των μελλοντικών οικονομικών οφελών ο Όμιλος
συνυπολογίζει την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το άυλο στοιχείο του ενεργητικού
προκειμένου αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση, την ύπαρξη αγοράς για το προϊόν που παράγει το
άυλο πάγιο στοιχείο ή αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά τη χρησιμότητα του άυλου
στοιχείου του ενεργητικού καθώς και την δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα
αποδοθούν στο άυλο στοιχείο του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.

 Εκτίμηση απομείωσης
Ο Όμιλος ελέγχει ετησίως την υπάρχουσα υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη
ωφέλιμη ζωή για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη
απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για
πώληση ή διάθεση μιας μονάδας ή ενός λειτουργικού τομέα. Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί
την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης
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των ταμειακών ροών. Όταν υπάρχει η διαθέσιμη πληροφόρηση χρησιμοποιείται και η μέθοδος των
πολλαπλάσιων συντελεστών (multiples) της αγοράς προκειμένου να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα που
έχουν προκύψει από την μέθοδο των προεξοφλημένων ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή αυτής της
μεθοδολογίας, ο Όμιλος βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα
πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια καθώς και δεδομένα της αγοράς
(στατιστικά και μη).
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της υπεραξίας, η μέτρηση της απομείωσης
απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε αναγνωριζόμενο ενσώματο ή άυλο περιουσιακό στοιχείο. Σε
αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται η προσέγγιση των ταμειακών ροών η οποία αναφέρεται παραπάνω από
ανεξάρτητους εκτιμητές, όπου κρίνεται κατάλληλο.
Επιπλέον ετησίως ελέγχονται για τυχόν απομείωση άλλα αναγνωριζόμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία με
καθορισμένες ωφέλιμες ζωές και υποκείμενα σε απόσβεση εφόσον συντρέχουν ενδείξεις απομείωσης,
συγκρίνοντας τη λογιστική αξία με το άθροισμα των προεξοφλημένων ταμειακών ροών που αναμένεται να
δημιουργηθούν από το περιουσιακό στοιχείο. Ελέγχονται τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστες
ωφέλιμες ζωές ετησίως χρησιμοποιώντας μια μέθοδο εύλογης αξίας όπως τις προεξοφλημένες ταμειακές ροές.
 Φόροι εισοδήματος
Οι εταιρείες του Ομίλου υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 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. Ο Όμιλος 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 του Ομίλου 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
Ο Όμιλος εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών
του. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση του
Ομίλου στις 31 Δεκεμβρίου 2013. 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 του Ομίλου στο μέλλον.
10. Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών
10.1. Γενικά
Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω.
(α)

10.2. Ενοποίηση και επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Θυγατρικές

Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δύναμη να ελέγχει τις χρηματοοικονομικές
και επιχειρηματικές πολιτικές. O Όμιλος θεωρεί ότι κατέχει και ασκεί έλεγχο όταν συμμετέχει με ποσοστό
μεγαλύτερο από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου.
Κατά τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο Όμιλος

ασκεί έλεγχο στα δικαιώματα ψήφου μιας άλλης

οικονομικής οντότητας εξετάζεται η ύπαρξη και η τυχόν επίδραση δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου τα οποία
μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν.
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της
μητρικής Εταιρείας όπως επίσης και των θυγατρικών οι οποίες ελέγχονται από τον Όμιλο με πλήρη ενοποίηση.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης από την ημερομηνία κατά την οποία ο
Όμιλος αποκτά τον έλεγχο, ενώ παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία παύει να υπάρχει
ο έλεγχος.
Επιπλέον, οι θυγατρικές που έχουν αποκτηθεί είναι υποκείμενες στην εφαρμογή της μεθόδου της αγοράς.
Αυτή περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία όλων των αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων
και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της θυγατρικής, κατά την
ημερομηνία της απόκτησης, ανεξαρτήτως εάν αυτά έχουν συμπεριληφθεί στις οικονομικές καταστάσεις της
θυγατρικής πριν την απόκτησή της. Κατά την αρχική αναγνώριση, τα περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις της θυγατρικής περιλαμβάνονται στην ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στα
αναπροσαρμοσμένα ποσά, τα οποία επίσης χρησιμοποιούνται ως βάση για την μετέπειτα επιμέτρηση τους
σύμφωνα με τις λογιστικές πολιτικές του Ομίλου. Η υπεραξία είναι ένα στοιχείο του ενεργητικού το οποίο
αντιπροσωπεύει τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από άλλα στοιχεία του ενεργητικού που
αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων, τα οποία δεν προσδιορίζονται μεμονωμένα και δεν
αναγνωρίζονται ξεχωριστά.
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Εάν το κόστος απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της
αποκτώμενης θυγατρικής, η διαφορά αναγνωρίζεται απευθείας στο αποτέλεσμα.
Οι λογιστικές πολιτικές των θυγατρικών επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου
να είναι συνεπείς με τις πολιτικές που υιοθετούνται από τον Όμιλο.
Ενδοεταιρικοί λογαριασμοί απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και συναλλαγές που δημιουργούν έσοδα και
έξοδα καθώς και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές μεταξύ των εταιρειών απαλείφονται.

(β)

Συγγενείς επιχειρήσεις

Συγγενείς επιχειρήσεις είναι οι οικονομικές οντότητες στις οποίες ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα να ασκήσει
σημαντική επιρροή αλλά δεν αποτελούν ούτε θυγατρικές ούτε δικαιώματα σε κοινοπραξία. Σημαντική επιρροή
είναι η εξουσία να συμμετάσχει στις αποφάσεις που αφορούν τις αποφάσεις για τις οικονομικές και
επιχειρηματικές πολιτικές της εκδότριας, αλλά όχι ο έλεγχος σε αυτές τις πολιτικές. Σημαντική επιρροή
συνήθως υπάρχει όταν ο Όμιλος κατέχει ποσοστό μεταξύ 20% με 50% των δικαιωμάτων ψήφου μέσω
κυριότητας μετοχών ή μέσω άλλου είδους συμφωνίας.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος ενώ για σκοπούς ενοποίησης
χρησιμοποιείται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Η υπεραξία περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία (κόστος) της
επένδυσης και ελέγχεται για απομείωση σαν μέρος της επένδυσης. Όταν μια οικονομική οντότητα του Ομίλου
συναλλάσσεται με μια συγγενή επιχείρηση του Ομίλου, τα τυχόν διεταιρικά κέρδη και οι ζημιές απαλείφονται
κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στη σχετική συγγενή επιχείρηση.
Όλες οι μετέπειτα μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης
αναγνωρίζονται στη λογιστική αξία της επένδυσης του Ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα
κέρδη ή τις ζημιές οι οποίες δημιουργούνται από τη συγγενή επιχείρηση καταχωρούνται στο λογαριασμό
«(Ζημιές)/Κέρδη Συγγενών Εταιρειών» στην ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του Ομίλου.
Κατά την ενοποίηση, μεταβολές οι οποίες έχουν απευθείας αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια της συγγενούς
επιχείρησης και σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα αυτές που προκύπτουν από τη λογιστική
αντιμετώπιση των διαθέσιμων προς πώληση επενδύσεων της συγγενούς επιχείρησης, αναγνωρίζονται στα
ενοποιημένα ίδια κεφάλαια του Ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια
κεφάλαια και δεν σχετίζονται με αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα η διανομή μερισμάτων ή άλλες
συναλλαγές με τους μετόχους της συγγενούς επιχείρησης, καταχωρούνται έναντι της λογιστικής αξίας της
συμμετοχής. Καμιά επίδραση στο καθαρό αποτέλεσμα ή στα ίδια κεφάλαια δεν αναγνωρίζεται στο πλαίσιο
αυτών των συναλλαγών. Παρόλα αυτά, όταν το μερίδιο ζημιών του Ομίλου σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται
ή υπερβαίνει τη λογιστική αξία της επένδυσης, συμπεριλαμβανομένων και οποιοδήποτε άλλων μη
εξασφαλισμένων απαιτήσεων, ο Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημιές, εκτός κι αν ο επενδυτής έχει
επιβαρυνθεί με δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της συγγενούς επιχείρησης.
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Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές ανάμεσα στον Όμιλος και τις συγγενείς επιχειρήσεις
απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές επίσης απαλείφονται εκτός κι αν η συναλλαγή παρέχει ένδειξη ζημιών λόγω μείωσης της αξίας των
αποκτηθέντων από την κοινοπραξία στοιχείων του ενεργητικού.
Οι ημερομηνίες σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων συμπίπτουν με αυτές
της μητρικής. Οι λογιστικές πολιτικές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν όπου ήταν απαραίτητο
προκειμένου να διασφαλιστεί συνέπεια με τις πολιτικές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο.

10.3.
Μετατροπή στοιχείων σε ξένο νόμισμα
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου 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. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όλες οι ατομικές
οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών και οι από κοινού ελεγχόμενες οικονομικές οντότητες, οι οποίες
αρχικά παρουσιάζονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα λειτουργίας του Ομίλου (καμιά από τις οποίες
δεν έχει νόμισμα σε υπερπληθωριστική οικονομία), έχουν μετατραπεί σε ευρώ. Περιουσιακά στοιχεία και οι
υποχρεώσεις έχουν μετατραπεί σε ευρώ με τις ισοτιμίες κλεισίματος που υπάρχουν κατά την περίοδο
αναφοράς. Έσοδα και δαπάνες έχουν μετατραπεί στο νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου με τις μέσες ισοτιμίες
κατά την περίοδο αναφοράς. Οποιεσδήποτε διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία έχουν μεταφερθεί
στο αποθεματικό μετατροπής Οικονομικών Καταστάσεων στα ίδια κεφάλαια.
10.4. Πληροφόρηση κατά τομέα
Για τον εντοπισμό των λειτουργικών τομέων ο Όμιλος χρησιμοποιεί κατά κανόνα τη φύση του πελάτη στον
οποίο παρέχεται μία υπηρεσία ή ένα προϊόν. Η Διοίκηση του Ομίλου αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε
πελάτη ξεχωριστά και συναθροιζόμενα σε επίπεδο κατηγορίας πελάτη. Η Διοίκηση χρησιμοποιεί τρείς
κατηγορίες λειτουργικών τομέων:

Μεγάλες επιχειρήσεις, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ο τομέας του

Δημοσίου.

10.5. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
στην οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία.
Το έσοδο επιμετράται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος και είναι καθαρό από φόρο
προστιθέμενης αξίας, επιστροφές, κάθε είδους εκπτώσεις και αφού περιοριστούν οι πωλήσεις εντός του
Ομίλου.
Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που
σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί.
Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. 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: Το έσοδο από συμβάσεις με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Σύμφωνα με τη
μέθοδο ποσοστιαίας ολοκλήρωσης, το έσοδο γενικά αναγνωρίζεται βάσει της δραστηριότητας παροχής
υπηρεσιών και της επίδοσης μέχρι σήμερα σε ποσοστό του συνόλου των υπηρεσιών που πρόκειται να
εκτελεστούν.
Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο
αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες.
Το ποσό της τιμής πώλησης που σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μεταγενέστερα,
εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι
υπηρεσίες. Αυτό το έσοδο περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».
- 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.

10.6. Συμβάσεις Έργων
Οι Συμβάσεις Έργων αφορούν την κατασκευή περιουσιακών στοιχείων ή ομάδα συνδεδεμένων περιουσιακών
στοιχείων (έργα ανάπτυξης ειδικού λογισμικού), ειδικά για πελάτες σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται
στα σχετικά συμβόλαια και των οποίων η εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω της μια
χρήσης.
Τα έξοδα που αφορούν στις κατασκευαστικές συμβάσεις αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται.
Στην περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης κατασκευής έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί
αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο:


το έσοδο αναγνωρίζεται μόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος ενδέχεται να
ανακτηθεί και



το συμβατικό κόστος αναγνωρίζεται στα έξοδα της χρήσης στην οποία αναλήφθηκε
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Επομένως για τα συμβόλαια αυτά αναγνωρίζεται τέτοιο έσοδο ούτως ώστε το κέρδος από το συγκεκριμένο
έργο να είναι μηδενικό.
Όταν το αποτέλεσμα ενός συμβολαίου έργου μπορεί να εκτιμηθεί με αξιοπιστία, το έσοδο και τα έξοδα του
συμβολαίου αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια του συμβολαίου, αντίστοιχα, ως έσοδο και έξοδο. Ο Όμιλος
χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το κατάλληλο ποσό εσόδου και
εξόδου που θα αναγνωρίσει σε μια συγκεκριμένη περίοδο.
Το στάδιο ολοκλήρωσης μετράται με βάση το συμβατικό κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης σε σχέση με το συνολικό εκτιμώμενο κόστος κατασκευής
κάθε έργου. Όταν είναι πιθανό το συνολικό κόστος του συμβολαίου να υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η
αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης ως έξοδο.
Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που
σχετίζονται με μελλοντικές εργασίες αναφορικά με το συμβόλαιο εξαιρούνται και εμφανίζονται ως έργο σε
εξέλιξη. Το σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για
κάθε συμβόλαιο συγκρίνεται με τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης.
Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί
υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβολαίων
έργων στο κονδύλι «Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού». Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις
υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν
αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβολαίων έργων στο κονδύλι
«Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».

10.7.
(α)

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβάνουν αγορά πνευματικών δικαιωμάτων για πώληση
λογισμικού και αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις και τυχόν ζημία απομείωσης. Οι
αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών,
η οποία είναι 5 χρόνια.
(β)

Υπεραξία

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του κόστους εξαγοράς και της εύλογης αξίας του μεριδίου της
καθαρής θέσης της θυγατρικής / συνδεδεμένης επιχείρησης κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Η υπεραξία
από εξαγορές συνδεδεμένων επιχειρήσεων αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των συμμετοχών σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις. Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και αναγνωρίζεται στο κόστος μείον τις όποιες
ζημιές απομείωσης. Κέρδη και ζημίες από την πώληση μιας επιχείρησης περιλαμβάνουν τη λογιστική αξία της
υπεραξίας που αντιστοιχεί στην επιχείρηση που πουλήθηκε.
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(γ)

Έξοδα ανάπτυξης λογισμικού

Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη χρήση που προκύπτουν. Τα
έξοδα που σχετίζονται με ανάπτυξη λογισμικού, το οποίο είναι πιθανό να εισφέρουν στην εταιρία μελλοντικά
οικονομικά οφέλη, αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία. Έξοδα ανάπτυξής τα οποία σε
προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων, δεν
καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση εάν προκύψει ότι η
συγκεκριμένη ανάπτυξη λογισμικού θα εισφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη .
Αναπτύξεις προγραμμάτων που αποκτήθηκαν σε μια συνένωση επιχειρήσεων αναγνωρίζονται στην εύλογη
τους αξία με βάση το κόστος που θα επιβαρυνόταν ο Όμιλος για να αναπτύξει εσωτερικά το προϊόν.
Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί, αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής
παραγωγής του λογισμικού προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των
αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η ωφέλιμη ζωή που έχει εκτιμηθεί από τον Όμιλο κυμαίνεται στα 8
έτη.
(δ)

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 5-8 έτη.
Κατά την πώληση λογισμικού, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Όταν οι λογιστικές αξίες των άυλων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, η Εταιρεία και κατ’επέκταση ο Όμιλος προχώρησε σε επανεκτίμηση των
ωφέλιμων ζωών του αγοραζόμενου λογισμικού και διαμόρφωσε την ωφέλιμη ζωή όπως αυτή αναφέρεται
κατωτέρω. Η ωφέλεια από τις αλλαγές αυτές στα αποτελέσματα της χρήσης ανέρχεται σε ποσό €31.556 για
την Εταιρεία και €31.681 για τον Όμιλο .

(στ)

Εμπορική επωνυμία/σήμα

Τα εμπορικά σήματα είναι λέξεις, ονόματα, σύμβολα ή άλλα μέσα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο ώστε να
υποδηλώνουν την πηγή ενός προϊόντος και να το διακρίνουν από τα προϊόντα άλλων παραγωγών. Το σήμα
υπηρεσιών χαρακτηρίζει και διακρίνει την πηγή μιας υπηρεσίας αντί για ένα προϊόν. Τα γενικά σήματα
χρησιμοποιούνται για τον χαρακτηρισμό των εμπορευμάτων ή αγαθών των μελών ενός Ομίλου. Τα σήματα
πιστοποίησης χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση της γεωγραφικής προέλευσης ή άλλων χαρακτηριστικών
ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Τα εμπορικά σήματα, οι εμπορικές επωνυμίες, τα σήματα υπηρεσιών, τα γενικά
σήματα και τα σήματα πιστοποίησης δύνανται να κατοχυρώνονται νομικά μέσω της κατάθεσής τους σε
κρατικούς φορείς, της συνεχιζόμενης χρήσης τους στα πλαίσια του εμπορίου ή με άλλα μέσα. Εφόσον
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κατοχυρώνεται νομικά μέσω της κατάθεσης ή με άλλα μέσα, ένα εμπορικό σήμα ή άλλο σήμα που αποκτάται
σε συνένωση επιχειρήσεων είναι άυλο περιουσιακό στοιχείο που πληροί το συμβατικό-νομικό κριτήριο. Η
εμπορική επωνυμία στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου προέκυψε με την εξαγορά του ομίλου
SingularLogic A.E..
Στη συνέχεια ακολουθεί μια περίληψη των πολιτικών που εφαρμόζονται και αφορούν στην ωφέλιμη ζωή των
άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου:

Άυλο που αναγνωρίσθηκε
Διακριτικός Τίτλος
Λογισμικό Αγοραζόμενο
Λογισμικό Παραγόμενο

Διάρκεια
Απροσδιόριστη
Καθορισμένη
Καθορισμένη

Ωφέλιμη Ζωή
5 έτη σταθερή μέθοδος
8 έτη σταθερή μέθοδος

10.8. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν
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 στον Όμιλο και το
κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων καταχωρούνται στα
αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην
ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Διαμορφώσεις χώρων
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και εξαρτήματα

2 έτη
10 έτη
10 έτη
5-10 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, η Εταιρεία και κατ’επέκταση ο Όμιλος προχώρησε σε επανεκτίμηση των
ωφέλιμων ζωών των ενσώματων ακινητοποιήσεων και διαμόρφωσε την ωφέλιμη ζωή όπως αυτή αναφέρεται
ανωτέρω. Η ωφέλεια από τις αλλαγές αυτές στα αποτελέσματα της χρήσης ανέρχεται σε ποσό €89.323 για την
Εταιρεία και για τον Όμιλο €92.330 .
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10.9. Μισθώσεις
10.9.1. 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.

10.9.2. Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται
με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας
αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων
10.10. Έλεγχος μείωσης της υπεραξίας, ασώματων ακινητοποιήσεων, ενσώματων ακινητοποιήσεων
Η υπεραξία του Ομίλου, οι ασώματες και ενσώματες ακινητοποιήσεις υπόκεινται σε ελέγχους απομείωσης.
Με εξαίρεση την υπεραξία, όλα τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα επανεκτιμούνται για την περίπτωση
που η ζημιά απομείωσης που είχε αρχικώς αναγνωριστεί δεν υφίσταται πλέον. 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.
10.11. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες περιουσιακών
στοιχείων:


δάνεια και απαιτήσεις,



χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,



διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, και



επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη.

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την Διοίκηση
ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και τον σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της
ημερομηνίας διακανονισμού.
Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών
καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα
χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους είτε όχι.

10.12. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία ή Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ή χρηματοοικονομική υποχρέωση στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε σαν διακρατούμενα για
εμπορικούς σκοπούς είτε προσδιορίζονται από την Εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
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αποτελεσμάτων κατά την αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που
δεν πληρούν τα κριτήρια για λογιστική αντιστάθμισης ταξινομούνται ως διακρατούμενα για εμπορικούς
σκοπούς.
Εάν ένα συμβόλαιο εμπεριέχει ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα παράγωγα, ο Όμιλος προσδιορίζει ολόκληρο
το σύνθετο συμβόλαιο σαν χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων εκτός και εάν το ενσωματωμένο παράγωγο δεν τροποποιεί σημαντικά τις ταμιακές ροές που
σε διαφορετική περίπτωση θα απαιτούσε το συμβόλαιο ή διαχωρισμός του ενσωματωμένου παραγώγου (των
ενσωματωμένων παραγώγων) από το συμβόλαιο απαγορεύεται. Ακολούθως της αρχικής αναγνώρισης, τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν αρχικώς
αναγνωριστεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων δεν μπορούν να
αναταξινομηθούν σε άλλη κατηγορία.

10.12.1.Διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία από τα οποία ο Όμιλος δεν αναμένει βραχυπρόθεσμο κέρδος και δεν πληρούν τα κριτήρια να
ταξινομηθούν σε άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία που εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να
προσδιοριστεί αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον
υπολογισμό κάθε επίδρασης από φόρους.
Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά
κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Σε περίπτωση απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση και
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης (μετά την αφαίρεση των
αποπληρωμών κεφαλαίων και των αποσβέσεων) και της εύλογης αξίας μείον κάθε ζημιά απομείωσης που έχει
προηγουμένως αναγνωριστεί.
Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο
κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημιές που είχαν
αναγνωριστεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες προέρχονταν
από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση (αναστροφή
απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην κατάσταση
των αποτελεσμάτων.
10.12.2. Δάνεια και Απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται
όταν ο Όμιλος παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής
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εκμετάλλευσης. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα
όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά την
διενέργεια της απόσβεσης.
Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που
λήγουν μετά την πάροδο 12 μηνών από την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Αυτά
χαρακτηρίζονται σαν μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου.
10.13. Εύλογη Αξία
Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Εάν η αγορά για μία επένδυση
δεν είναι ενεργός ο Όμιλος προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός
της χρήσης μιας τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την
ημερομηνία επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις
επιχειρηματικούς παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε
καθαρά εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου, η ανάλυση
των προεξοφλημένων ταμιακών ροών καθώς και μοντέλα αποτίμησης δικαιωμάτων προαίρεσης.

10.14. Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν εμπορεύματα ,αναλώσιμα καθώς και αδιάθετες άδειες λογισμικού.
Κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη
τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης, μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση.
Το κόστος προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
Το κόστος περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην
παρούσα θέση και κατάσταση, οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα
μέρος γενικών εξόδων που σχετίζεται με την παραγωγή, το οποίο απορροφάται με βάση την κανονική
δυναμικότητα των παραγωγικών εγκαταστάσεων.
Το χρηματοοικονομικό κόστος δεν λαμβάνεται υπόψη.

10.15. Λογιστική Φόρου Εισοδήματος
10.15.1.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.
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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.

10.15.2. 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 ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές βάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα
αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές
διαφορές.
Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία για τις προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε
θυγατρικές και με συμμετοχές σε κοινοπραξίες εάν η αναστροφή αυτών των προσωρινών διαφορών μπορεί να
ελεγχθεί από την Εταιρεία ενώ αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά δεν θα αναστραφεί το μέλλον. Καμία
αναβαλλόμενη φορολογία δεν αναγνωρίζεται κατά την αρχική αναγνώριση μίας απαίτησης ή υποχρέωσης σε
μία συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων και κατά την στιγμή της συναλλαγής, δεν επηρεάζει
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημιά.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η
υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί,
μέχρι την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.
Οι περισσότερες μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
φορολογικό έξοδο-έσοδο στα αποτελέσματα. Μόνο μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή
υποχρεώσεις που σχετίζονται με μεταβολή στην αξία της απαίτησης ή υποχρέωσης που χρεώνεται απευθείας
στα ίδια κεφάλαια χρεώνονται ή πιστώνονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια.
Ο Όμιλος αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την
έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης 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.
10.16. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στις τράπεζες και στο ταμείο καθώς
και βραχυπρόθεσμες, υψηλής ρευστότητας επενδύσεις, όπως αξίες της χρηματαγοράς και τραπεζικές
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καταθέσεις με ημερομηνία λήξης σε τρεις μήνες ή λιγότερο. Οι αξίες της χρηματαγοράς είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά που απεικονίζονται στη εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
10.17. 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.
Τα στοιχεία ενός χρηματοοικονομικού μέσου που α) δημιουργούν χρηματοοικονομική υποχρέωση της
οικονομικής οντότητας και β) παρέχουν ένα δικαίωμα προαίρεσης στον κάτοχο του μέσου να το μετατρέψει σε
συμμετοχικό τίτλο της οικονομικής οντότητας, αναγνωρίζονται ξεχωριστά σαν χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις, χρηματοοικονομικές απαιτήσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι.
Τα δικαιώματα προαίρεσης εργαζομένων πιστώνονται στο πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο μέχρι τα
σχετικά δικαιώματα να ασκηθούν.
Οι συναλλαγματικές διαφορές από την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών στο νόμισμα
λειτουργίας του Ομίλου περιλαμβάνονται στο αποθεματικό μετατροπής. Τα παρακρατηθέντα κέρδη
περιλαμβάνουν τα τρέχοντα αποτελέσματα και αυτά προηγούμενων περιόδων όπως γνωστοποιούνται στα
αποτελέσματα.
10.18. Κρατικές Επιδοτήσεις
Ο Όμιλος λαμβάνει κρατικές και ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για την συμμετοχή του σε συγκεκριμένα ερευνητικά
έργα. Οι κρατικές επιδοτήσεις αναγνωρίζονται την στιγμή που το ποσό της επιδότησης αποκτάται. Οι
επιδοτήσεις που σχετίζονται με τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν αντισταθμίζονται έναντι των δαπανών
ερευνών.
10.19. Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και Βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους
10.19.1.Παροχές λόγω συνταξιοδότησης
Ο Όμιλος έχει καθορίσει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων
εισφορών.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που δεν εμπίπτει σε πρόγραμμα
καθορισμένων εισφορών. Τυπικά, τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών καθορίζουν ένα ποσό παροχών
που ο εργαζόμενος θα λάβει με την συνταξιοδότηση του, συνήθως εξαρτώμενο από παράγοντες όπως η ηλικία,
τα χρόνια υπηρεσίας και η αποζημίωση.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, σε σχέση με τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών συνταξιοδότησης, είναι η τρέχουσα αξία της καθορισμένης υποχρέωσης παροχών
κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης πλην την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων
του προγράμματος και υπολογιζόμενων των αναπροσαρμογών των μη αναγνωρισθέντων αναλογικών κερδών
ή ζημιών και δαπανών προηγούμενης υπηρεσίας. Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών υπολογίζεται ετησίως
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από ανεξάρτητους αναλογιστές βάσει της Μεθόδου της Προβεβλημένης Πιστωτικής Μονάδος. Η τρέχουσα
αξία των καθορισμένων υποχρεώσεων παροχών καθορίζεται μέσω της προεξόφλησης των προσδοκώμενων
μελλοντικών ταμιακών εκροών χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής απόδοσης εταιρικών ομολόγων, που
απεικονίζονται στο νόμισμα στο οποίο οι παροχές θα καταβληθούν και έχουν όρους λήξης ανάλογα με τους
όρους της σχετικής υποχρέωσης συνταξιοδότησης.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα, εκτός εάν οι μεταβολές στα
συνταξιοδοτικά προγράμματα είναι προαιρετικές για την παραμονή των εργαζομένων στην υπηρεσία για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ημερομηνία κατοχύρωσης). Σε αυτήν την περίπτωση, το κόστος
προϋπηρεσίας αποσβένεται σε σταθερή βάση μέχρι την ημερομηνία κατοχύρωσης των παροχών.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στο οποίο ο Όμιλος
καταβάλλει καθορισμένες εισφορές σε έναν ανεξάρτητο διαχειριστικό φορέα σε υποχρεωτική, συμβατική ή
προαιρετική βάση. Η επιχείρηση δεν θα έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση να πληρώσει περαιτέρω
εισφορές, στην περίπτωση που ο φορέας δεν κατέχει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να πληρώσει όλες τις
παροχές στους εργαζομένους, για παρεχόμενη υπηρεσία τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων. Οι
προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού στον βαθμό που είναι δυνατή μία
επιστροφή χρημάτων ή μία μείωση σε μελλοντικές πληρωμές .

10.19.2. Παροχές εξόδου από την Υπηρεσία
Οι παροχές εξόδου από την υπηρεσία καταβάλλονται όταν η απασχόληση τερματίζεται από τον Όμιλο πριν
την συνήθη ημερομηνία συνταξιοδότησης, ή όταν κάποιος εργαζόμενος αποδέχεται την οικειοθελή
αποχώρηση από την υπηρεσία σε αντάλλαγμα αυτών των παροχών.
Ο Όμιλος 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 την
ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους.

10.20. Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν τραπεζικά δάνεια, εμπορικές και άλλου
είδους υποχρεώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
όταν ο Όμιλος συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν
ο Όμιλος απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει.
Οι τόκοι αναγνωρίζονται ως έξοδο στο κονδύλι των “Χρηματοοικονομικών Εξόδων” στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
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Οι υποχρεώσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις αποτιμώνται στην αρχική αξία μείον το ποσό του
κεφαλαίου των χρηματοοικονομικών εξοφλήσεων.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως αποτιμώνται
στο αποσβεσμένο κόστος μείον τις καταβολές διακανονισμού.
Τα μερίσματα στους μετόχους περιλαμβάνονται στο κονδύλι “Λοιπές βραχυπρόθεσμες 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.

10.21. Δάνεια
Τα τραπεζικά δάνεια παρέχουν μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση των λειτουργιών του Ομίλου. Όλα τα δάνεια
αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους
έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό.

10.22. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται
κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων και προσαρμόζονται προκειμένου να
αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης.
Προβλέψεις αναδιοργάνωσης αναγνωρίζονται μόνο εάν υπάρχει ένα λεπτομερές πρόγραμμα της
αναδιοργάνωσης και η Διοίκηση έχει ανακοινώσει τα βασικά σημεία του στα μέρη που επηρεάζονται από την
αναδιοργάνωση. Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της
πρόβλεψης αποτελεί η παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να
τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση
για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη
πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση
στις οικονομικές καταστάσεις.
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Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές εισροές
από οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου
θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
11. Δομή του Ομίλου
Στις 31/12/2013 οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ενοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης
από την MARFIN INVESTMENT GROUP Συμμετοχών ΑΕ. Στις οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε
θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες έχουν αποτιμηθεί στο απομειωμένο κόστος κτήσεως. Αναλυτικά η δομή
του Ομίλου καθώς και η μέθοδος ενοποίησης αυτών αναλύονται στη συνέχεια.
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Ολική

Σημειώσεις :

1. H Εταιρεία DPS ΕΠΕ είναι αδρανής από το 1995. Η SingularLogic δεν ασκεί οποιαδήποτε διοικητική
επιρροή. Η DPS ΕΠΕ δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2013.
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2. Η Εταιρεία ΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της Γενικής της
Συνέλευσης την 20/07/2005. Η εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε από τη Νομαρχία. Η SingularLogic δεν
ασκεί διοικητική επιρροή. Κατά την 31/12/2013 η εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η ΤΑΣΕΙΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2013.
3. H Εταιρεία VELVET Κοινοπραξία είναι αδρανής από το 1995. Η SingularLogic δεν ασκεί
οποιαδήποτε διοικητική επιρροή. Η VELVET κοινοπραξία δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2013.
4. Η Modular ΑΕ τέθηκε σε εκκαθάριση, με απόφαση της Γενικής της Συνέλευσής την 30/06/2005.Την
15/11/2005 η απόφαση εγκρίθηκε από την Νομαρχία. Κατά την 31/12/2013 η εκκαθάριση δεν έχει
ολοκληρωθεί. Η Modular ΑΕ δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2013.
5. Η Εταιρεία Business Logic AE και η θυγατρική της Helpdesk AE τέθηκαν σε εκκαθάριση, με
αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων την 30/06/2005. Η Νομαρχία ενέκρινε τις αποφάσεις των
Γενικών Συνελεύσεων. Η SingularLogic δεν ασκεί διοικητική επιρροή σε αυτές. Κατά την
31/12/2013 οι εκκαθαρίσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Οι εταιρείες αυτές δεν ενοποιήθηκαν κατά την
31/12/2013.
6.

Η CHERRY ΑΕ τέθηκε σε εκκαθάριση με απόφαση της

Γενικής της Συνέλευσής την

13/07/2006. Την 31/07/2006 η απόφαση εγκρίθηκε από την Νομαρχία. Κατά την 31/12/2013 η
εκκαθάριση δεν έχει ολοκληρωθεί. Η CHERRY A.E δεν ενοποιήθηκε κατά την 31/12/2013.
7. Στις 02/01/2013 η Εταιρεία προέβη σε αγορά επιπλέον ποσοστού 5,45% της θυγατρικής
SINGULARLOGIC CYPRUS LTD αντί τιμήματος €22.000.
8. H Εταιρεία στις 10/07/2013 αγόρασε 927 μετοχές της Εταιρείας SYSTEM SOFT AE καταβάλλοντας
το ποσό των 24.102€ ,αυξάνοντας την άμεση συμμετοχή της σε 66% από 62% που ήταν στις
31/12/2012 ,κατέχοντας πλέον άμεσα & έμμεσα το 100% της θυγατρικής.
9. Στις 27/02/2013 μεταβίβασε στην Εταιρεία Ι-ΚΟΝΤΑΚΤ το ποσοστό 93,34% που κατείχε στην
Εταιρεία DSMS AE έναντι τιμήματος 5.810,99€ γεγονός που επέδρασε θετικά στο αποτέλεσμα του
Ομίλου κατά ποσό €147.495 ενώ το αποτέλεσμα της εταιρείας δεν επηρεάστηκε λόγω απομείωσης
της συμμετοχής στη χρήση 2012.
Η Εταιρεία βασιζόμενη στο ΔΛΠ 27 σύμφωνα με το οποίο η μητρική Εταιρεία χάνει τον έλεγχο επί
κάποιας θυγατρικής της στην περίπτωση που η θυγατρική υπόκειται σε κρατικό, δικαστικό, διαχειριστικό ή
εποπτικό έλεγχο, δεν ενοποίησε κατά την 31/12/2013 τις εταιρείες που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, λόγω του
ότι τον έλεγχο αυτών κατέχει ο εκκαθαριστής τους.

12. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Λειτουργικοί τομείς:
Οι δραστηριότητες του Ομίλου είναι οι ακόλουθες :


Έρευνα, σχεδίαση, ανάπτυξη, μεταποίηση, κατασκευή, εμπορία και προώθηση συστημάτων πληροφορικής
και προϊόντων υψηλής τεχνολογίας,



Παραγωγή, ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού (software),
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Παροχή υπηρεσιών μηχανοργάνωσης-μηχανογράφησης,



Προγράμματα λογισμικού (software), συστήματα μηχανογραφικού εξοπλισμού (hardware) και λογισμικό
συστημάτων (systems software).

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανά κατηγορία αναλύονται ως εξής:

Aνάλυση των πωλήσεων ανά
κατηγορία

31/12/2013

31/12/2012

3.759.833

3.629.200

Πωλήσεις συντήρησης λογισμικού
Πωλήσεις υπηρεσιών
Πωλήσεις εμπορευμάτων

17.607.409
23.225.419
6.718.759

18.331.857
29.566.203
4.403.246

Σύνολο

51.311.420

55.930.506

Ποσά σε €
Πωλήσεις αδειών χρήσης λογισμικού

Η Εταιρεία τηρεί μία πελατοκεντρική προσέγγιση παρακολούθησης των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων
κατατάσσοντας τους πελάτες της σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες αποτελούν και τους επιχειρηματικούς τομείς,
στους οποίους δραστηριοποιείται :
- μεγάλες επιχειρήσεις,
- μικρομεσαίες επιχειρήσεις και
- δημόσιο
Οι πωλήσεις σε κάθε τομέα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα και περιλαμβάνουν περισσότερες από μία από
τις προαναφερθείσες δραστηριότητες. Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά λειτουργικό τομέα αναλύονται ως
εξής:
01/01-31/12/2013
Ποσά σε ευρώ
Έσοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Μεγάλες
επιχειρήσεις
33.486.523

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
10.757.775

Δημόσιο
7.067.122

Σύνολο
51.311.420
2.653.988
2.233.735

Αποσβέσεις
Λειτουργικά κέρδη /ζημίες
Λοιπά μη κατανεμημένα καθαρά έσοδα

420.253
(2.888.959)
(4.365.412)
(6.834.117)
(54.176)
(6.888.293)

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ζημιές
01/01-31/12/2012 ( αναμορφωμένη)
Ποσά σε ευρώ
Έσοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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Μεγάλες
επιχειρήσεις
34.797.995

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
11.971.737

Δημόσιο
9.160.774

Σύνολο
55.930.506
(15.325.158)
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4.354.279

Αποσβέσεις
Λειτουργικά κέρδη /ζημίες
Λοιπά μη κατανεμημένα καθαρά έσοδα

(19.679.438)
(27.014.836)
(4.394.148)
(51.088.422)
(7.605.295)
(43.483.127)

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη/ζημιές

Η κατανομή των ενοποιημένων στοιχείων του Ενεργητικού και των Υποχρεώσεων στους λειτουργικούς τομείς
αναλύονται ως εξής :
01/01-31/12/2013
Ποσά σε ευρώ
Ενεργητικό τομέα
Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού
Ενοποιημένο Ενεργητικό
Υποχρεώσεις τομέα
Μη κατανεμημένα στοιχεία
Υποχρεώσεων
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις

Μεγάλες
επιχειρήσεις
77.072.800

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
24.760.165

Δημόσιο
16.265.734

Σύνολο
118.098.699
6.878.820
124.977.519

23.579.664

7.575.129

4.976.341

36.131.134
57.662.731
93.793.865

01/01-31/12/2012 (αναμορφωμένη)
Ποσά σε ευρώ
Ενεργητικό τομέα
Μη κατανεμημένα στοιχεία Ενεργητικού
Ενοποιημένο Ενεργητικό
Υποχρεώσεις τομέα
Μη κατανεμημένα στοιχεία
Υποχρεώσεων
Ενοποιημένες Υποχρεώσεις

Μεγάλες
επιχειρήσεις
74.288.433

Μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
25.557.841

Δημόσιο
19.556.861

Σύνολο
119.403.135
11.544.414
130.947.549

21.897.540

7.533.526

5.764.654

35.195.720
57.704.453
92.900.173

Γνωστοποίηση γεωγραφικών πληροφοριών:
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κατά κύριο λόγο στην Ελλάδα, όπου είναι και η έδρα του, ενώ παρουσιάζει
δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκές χώρες κατά ποσοστό 8% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
01.01 - 31.12.2013
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Ελλάδα
46.951.028
77.826.624

01.01 - 31.12.2012
Έσοδα από εξωτερικούς πελάτες
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού

Ελλάδα
49.923.719
79.833.860

Χώρες
Ευρώπης
4.360.391
472.558
Χώρες
Ευρώπης
6.006.787
477.930

Λοιπές
Χώρες
0
0

Σύνολο
51.311.420
78.299.182

0
0

Σύνολο
55.930.506
80.311.790

Λοιπές
Χώρες

Τα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού δεν περιλαμβάνουν τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία καθώς
επίσης και τις «Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α 8.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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Συγκέντρωση πελατών:
Κατά την διάρκεια της χρήσης ποσό €6,9 εκατ. από το σύνολο εσόδων του Ομίλου SINGULARLOGIC
προήλθε από Όμιλο MIG και αντιπροσωπεύει περίπου το 13,46% των πωλήσεων. Τα έσοδα των πελατών
αυτών περιλαμβάνονται στον τομέα Μεγάλες Επιχειρήσεις. Επιπλέον, το Δημόσιο αντιπροσωπεύει πωλήσεις
ποσοστού 13,77% επί του συνόλου του ενοποιημένου κύκλου εργασιών.
13. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
13.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας κατά την 31/12/2013 αναλύονται ως εξής :

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Κτίρια και
Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Μηχανήματα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

561.330
1.938.219

31.795
219.247

31.305
676.401

969.810
5.536.020

1.594.240
8.369.971

(1.472.208)

(149.275)

(647.647)

(4.909.218)

(7.178.437)

466.010
1.938.499
(1.737.748)

69.971
196.224
(144.855)

28.755
683.758
(657.801)

626.802
5.167.037
(4.827.624)

1.191.538
7.985.517
(7.368.029)

200.751

51.369

25.956

339.413

617.488

Κτίρια και
Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Μηχανήματα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

561.330
129.236
0

31.795
79.054
(47.459)

31.305
11.510
0

969.810
304.440
(96.308)

1.594.240
524.240
(143.767)

0
(224.555)
466.010
279
0
0
0
(265.540)

37.940
(31.358)
69.971
0
(9.500)
(13.523)
13.523
(16.456)

0
(14.062)
28.755
10.938
0
(3.582)
3.582
(13.736)

86.028
(637.169)
626.802
47.411
(135.187)
(281.208)
270.439
(299.230)

123.968
(907.144)
1.191.538
58.627
(144.687)
(298.312)
287.543
(594.960)

0

7.354

0

110.385

117.739

200.751

51.369

25.956

339.413

617.488

(Ποσά σε €)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013

(Ποσά σε €)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011
Προσθήκες
Αξία κτήσης πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις από πώληση θυγατρικής
Αξία κτήσης πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωληθείσας
θυγατρικής
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013

Σύνολο

Σύνολο

Στα μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται και μεταφορικά μέσα με leasing της θυγατρικής Εταιρείας
«SINGULARLOGIC CYPRUS LTD» τα οποία αναλύονται ως εξής:
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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(Ποσά σε €)

Μεταφορικά
μέσα με
leasing

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011

27.014
142.694
(80.481)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012

62.212
142.694
(93.032)

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013

(Ποσά σε €)

49.662
Μεταφορικά
μέσα με
leasing

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011
Προσθήκες
Αξία κτήσης πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων/αποσυρθέντων

27.041
79.054
(47.459)
32.158

Αποσβέσεις

(28.554)
62.212
0
0
0
0
(12.550)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις από πώληση θυγατρικής
Αξία κτήσης πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωληθείσας
θυγατρικής
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013

0
49.662

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κτίρια και
Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011

324.107

1.245

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013

1.440.442
(974.618)
465.823
1.440.442
(1.240.121)
200.320

7.466
(5.343)
2.123
7.466
(5.759)
1.707

(Ποσά σε €)
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7.284

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
692.983

1.025.620

110.957
(104.109)
6.848
115.400
(108.085)
7.315

3.222.781
(2.659.897)
562.884
3.152.435
(2.834.824)
317.611

4.781.646
(3.743.967)
1.037.680
4.715.743
(4.188.789)
526.953

Μηχανήματα

Σύνολο
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7.284
365
3.080

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός
692.983
279.572
130.746

1.025.620
409.173
353.502

0
0

0
0

(13.500)
3.296

(13.500)
3.296

(205.772)

(546)

(3.882)

(530.213)

(740.414)

465.823
0
0
0
(265.503)

2.123
0
0
0
(416)

6.848
8.023
(3.582)
3.582
(7.558)

562.884
41.203
(111.549)
102.620
(277.548)

1.037.680
49.226
(115.131)
106.202
(551.024)

200.320

1.707

7.313

317.612

526.953

Κτίρια και
Εγκαταστάσεις

Μεταφορικά
μέσα

Μηχανήματα

324.107
129.236
218.253

1.245
0
1.424

0
0

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2011
Προσθήκες
Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικών
Αξία κτήσης πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2012
Προσθήκες
Αξία κτήσης πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις πωληθέντων/αποσυρθέντων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου 2013

Σύνολο

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των πάγιων στοιχείων του
ενεργητικού.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, η Εταιρεία και κατ’επέκταση ο Όμιλος προχώρησε σε επανεκτίμηση των
ωφέλιμων ζωών των ενσώματων ακινητοποιήσεων .Η ωφέλεια από τις αλλαγές αυτές στα αποτελέσματα της
χρήσης ανέρχεται σε ποσό €89.323 για την Εταιρεία και €92.330 για τον Όμιλο .

Λειτουργικές Μισθώσεις Ομίλου ως μισθωτής:
Τα μελλοντικά μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις κτιρίων του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01-31/12/2013
Κτίρια
Οχήματα

Έως 1 έτος
476.577
424.516

Από 2 έως 5 έτη
505.589
367.345

Μετά τα 5
έτη
67.472
-

Σύνολο
1.049.639
791.861

Μετά τα 5
έτη
23.035
-

Σύνολο
712.217
712.741

Μετά τα 5
έτη
44.291
-

Σύνολο
1.801.477
1.060.147

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-31/12/2013
Κτίρια
Οχήματα

Έως 1 έτος
404.540
384.996

Από 2 έως 5 έτη
284.641
327.745

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01/01-31/12/2012
Κτίρια
Οχήματα

Έως 1 έτος
989.891
565.447

Από 2 έως 5 έτη
767.295
494.699

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
01/01-31/12/2012
Κτίρια
Οχήματα

Έως 1 έτος
906.000
526.010
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Από 2 έως 5 έτη
584.130
433.868

Μετά τα 5
έτη
-

Σύνολο
1.490.130
959.878
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Τα μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις τα οποία αναγνωρίστηκαν ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης
01/01-31/12/2013 για το σύνολο των παγίων του Ομίλου ανέρχονται σε ποσό € 2.719.533 (01/01-31/12/2012:
€ 3.134.394) και για την Εταιρεία ανέρχεται σε ποσό € 2.538.266 (01/01-31/12/2012: € 2.810.170). Το
συμβόλαιο μίσθωσης του κτιρίου της μητρικής λήγει την 31/03/2014 και η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία
αναζήτησης λύσης καθώς και σε διαπραγμάτευση με τον τωρινό μισθωτή. Οι μισθώσεις των αυτοκινήτων
έχουν διάρκεια 4 έτη .

13.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Το μεγαλύτερο μέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου αφορά στο αναγνωρισθέν σήμα της
απορροφηθείσας Εταιρείας SingularLogic Α.Ε., σε λογισμικό που αναπτύσσουν οι εταιρείες του Ομίλου
καθώς και σε αγοραζόμενες άδειες λογισμικού (software). Η ανάλυση των λογιστικών αξιών των ανωτέρω,
παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν.
Ο ΟΜΙΛΟΣ
Σημ.
(Ποσά σε €)

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2011
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2012
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2013

(Ποσά σε €)

Software

Αναπτύξεις

Εμπορική
Επωνυμία

Δικαιώματα

Σύνολο

309.857

18.434.366

32.500.000

0

51.244.222

6.614.275

16.758.843

15.841.194

375.499

39.589.810

(6.241.582

(9.085.051)

0

(373.414)

(15.700.046

372.693

7.673.792

15.841.194

2.085

23.889.764

6.738.738
(6.462.749)

19.419.320
(10.431.223)

13.206.586
0

375.499
(373.414)

39.740.143
(17.267.386)

275.989

8.988.097

13.206.586

2.085

22.472.757

Software

Αναπτύξεις

Εμπορική
Επωνυμία

Δικαιώματα

Σύνολο

Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2011

309.856

18.434.366

32.500.000

0

51.244.222

Προσθήκες

510.754

2.693.703

0

2.085

3.206.541

(7.919)

0

0

0

(7.919)

0

(10.447.141)

(16.658.806)

0

(27.105.947)

(440.000)

(3.007.136)

0

0

(3.447.135)

372.692

7.673.792

15.841.194

2.085

23.889.764

227.195
(83.367)
(19.365)

2.660.478
0
0

0
0
0

0
0
0

2.887.673
(83.367)
(19.365)

0

0

(2.634.608)

0

(2.634.608)

2.586
(292.602)

0
(1.346.172)

0
0

0
0

2.586
(1.638.775)

68.849

0

0

0

68.849

275.989

8.988.097

13.206.586

2.085

22.472.757

Αξία κτήσης πωληθέντων
Ζημιές απομείωσης αναγνωρισμένες στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2012
Προσθήκες
Μειώσεις από πώληση θυγατρικής
Αξία κτήσης πωληθέντων
Ζημιές απομείωσης αναγνωρισμένες στην
κατάσταση αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις
Συσσωρευμένες αποσβέσεις πωληθείσας
θυγατρικής
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2013
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Σημ.

(Ποσά σε €)
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2011
Μικτή Λογιστική αξία

Software

Αναπτύξεις

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Εμπορικά
Σήματα

Δικαιώματα

Σύνολο

262.037

17.617.338

32.500.000

0

4.463.872

15.128.482

15.841.194

140.062

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2012
Μικτή Λογιστική αξία

(4.110.868)

(8.125.384)

0

(140.062)

353.004

7.003.097

15.841.194

0

23.197.297

4.659.431

17.788.959

13.206.586

140.062

35.795.039

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2013

(4.389.408)

(9.325.224)

0

(140.062)

(13.854.694)

270.023

8.463.736

13.206.586

0

21.940.345

Software
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2011
Προσθήκες

Αναπτύξεις

Εμπορικά
Σήματα

Δικαιώματα

50.379.375
35.573.610
(12.376.314

Σύνολο

262.037

17.617.338

32.500.000

0

50.379.375
3.195.182

501.479

2.693.703

0

0

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικής

41.750

0

0

0

41.750

Αξία κτήσης πωληθέντων
Ζημιές απομείωσης αναγνωρισμένες
στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2012
Προσθήκες

(58.781)

0

0

0

(58.781)

0

(10.447.141)

(16.658.806)

0

(27.105.947)

(393.480)

(2.860.802)

0

0

(3.254.282)

353.004

7.003.097

15.841.194

0

23.197.297

Αξία κτήσης πωληθέντων
Ζημιές απομείωσης αναγνωρισμένες
στην κατάσταση αποτελεσμάτων

13.3.1

Αποσβέσεις πωληθέντων
Αποσβέσεις
Λογιστική αξία την 31η Δεκεμβρίου
2013

214.923

2.660.478

0

0

2.875.401

(19.364)

0

0

0

(19.364)

0

0

(2.634.608)

0

(2.634.608)

2.586

0

0

0

(2.586)

(281.126)

(1.199.839)

0

0

(1.480.966)

270.023

8.463.736

13.206.586

0

21.940.345

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2013, η Εταιρεία και κατ’επέκταση ο Όμιλος προχώρησε σε επανεκτίμηση των
ωφέλιμων ζωών του αγοραζόμενου λογισμικού . Η ωφέλεια από τις αλλαγές αυτές στα αποτελέσματα της
χρήσης ανέρχεται σε ποσό €31.556 για την Eταιρεία και €31.681 για τον Όμιλο .

13.3. Υπεραξία
Η υπεραξία της Εταιρείας και του Ομίλου προέκυψε στις οικονομικές καταστάσεις με την εξαγορά του
Ομίλου της SingularLogic την 3.8.2009 και την μετέπειτα απορρόφηση της Εταιρείας SingularLogic S.A την
15.6.2010, με την οριστικοποίηση της εκτίμησης της εύλογης αξίας των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού
που αναλήφθηκαν από την απόκτηση του ομίλου και η οποία ολοκληρώθηκε το Γ΄ τρίμηνο 2010.
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13.3.1. Απομείωση στοιχείων του ενεργητικού
Η υπεραξία και τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απεριόριστη ωφέλιμη διάρκεια ζωής και δεν
αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποσβένονται,
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα
ανακτηθεί.
Η Διοίκηση του Ομίλου, αναγνωρίζοντας και αξιολογώντας την επικρατούσα κατάσταση στην
ελληνική οικονομία και εκτιμώντας τις μεσοπρόθεσμες εξελίξεις της, προέβη σε εκτεταμένη επανεκτίμηση των
παραδοχών της αναφορικά με την ανακτησιμότητα της αξίας των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών της
στοιχείων. Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις απομείωσης, αφορούν
στην υπεραξία και στα άυλα περιουσιακά της στοιχεία που έχουν κυρίως προκύψει με την εξαγορά του Ομίλου
της SingularLogic.
Το ανακτήσιμο ποσό της υπεραξίας που σχετίζεται με τις επιμέρους ΜΔΤΡ έχει προσδιοριστεί με
βάση την αξία χρήσης, η οποία υπολογίστηκε με την χρησιμοποίηση της μεθόδου των προεξοφλημένων
ταμειακών ροών. Το ανακτήσιμο ποσό των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών της στοιχείων προσδιορίσθηκε
σε μεμονωμένη βάση επίσης με βάση την αξία χρήσης, η οποία υπολογίστηκε με την χρησιμοποίηση της
μεθόδου των προεξοφλημένων ταμειακών ροών.
Στον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης, η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί
λογικές και βασίζονται στην καλύτερη δυνατή πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της και ισχύει, κατά την
ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων.

13.3.2. Παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της αξίας λόγω χρήσης
Αναφορικά με τον έλεγχο της απομείωσης της υπεραξίας,ο ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές που
χρησιμοποιήθηκε λόγω των αβεβαιοτήτων που υπάρχουν στα πλαίσια της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας
και των συνθηκών της αγοράς ανέρχεται σε 2% για όλες τις μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών που έχει ο
Όμιλος, ενώ το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των ταμειακών ροών προ φόρων
ανέρχεται σε 13,9% για τα πρώτα 5 έτη και σε 7,7% στο διηνεκές.
Τo επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιήθηκε είναι προ φόρων και αντανακλά τους
συγκεκριμένους κινδύνους που σχετίζονται με τους αντίστοιχους λειτουργικούς τομείς, το οικονομικό
περιβάλλον της κύριας χώρας λειτουργίας καθώς από εκεί έχουν δημιουργηθεί οι μεγαλύτερες υπεραξίες.
Αναφορικά με την αξία χρήσης του εμπορικού σήματος, η οποία προσδιορίστηκε με βάση τα έσοδα
που θα προέκυπταν από τα δικαιώματα χρήσης και αντιπροσωπεύει την εξοικονόμηση κόστους για τον κάτοχο
του άυλου στοιχείου σε σύγκριση με την παροχή δικαιώματος, χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 2% το οποίο
αντανακλά ένα μέσο ποσοστό που εφαρμόζεται διεθνώς για αντίστοιχες συμβάσεις παροχών δικαιωμάτων. Ο
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ρυθμός ανάπτυξης στο διηνεκές που χρησιμοποιήθηκε ανέρχεται σε 2%, ενώ το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε
για την προεξόφληση των ταμειακών ροών προ φόρων ανέρχεται σε 13,9% για τα πρώτα 5 έτη και σε 7,7%
στο διηνεκές.
Η Διοίκηση χρησιμοποιεί παραδοχές τις οποίες θεωρεί λογικές και βασίζονται στη καλύτερη δυνατή
πληροφόρηση που έχει στη διάθεση της και ισχύει κατά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών
καταστάσεων.
Από τον διενεργηθέντα έλεγχο, προέκυψε απομείωση κατά ποσό €2.634.608 στο εμπορικό σήμα και
περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Ο
έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας βασίστηκε στα ανωτέρω όμως δεν προέκυψε ανάγκη αποαναγνώρισης
υπεραξίας.

13.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Στις οικονομικές καταστάσεις, οι επενδύσεις σε θυγατρικές έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσεως. Η
ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών, η οποία χρησιμοποιήθηκε
για την ολική ενοποίηση, δεν διαφέρει από την ημερομηνία αναφοράς της μητρικής Εταιρείας.
Οι επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας
αναλύονται παρακάτω:
(Ποσά σε €)
Υπόλοιπο έναρξης

Σημ.

Πώληση Θυγατρικής
Αύξηση / (μείωση) ποσοστού σε
υφιστάμενες επενδύσεις
Απομείωσης αξίας επενδύσεων

13.26

Αύξηση ποσοστού συμμετοχής
σε Θυγατρική
Υπόλοιπο λήξης

31/12/2013

31/12/2012

1.532.310

10.575.846

(5.811)

-

-

(8.067.605)

(778.007)

(1.041.930)

46.102

66.000

794.595

1.532.310

Στις 02/01/2013 η Εταιρεία προέβη σε αγορά επιπλέον ποσοστού 5,45% της θυγατρικής SINGULARLOGIC
CYPRUS LTD αντί τιμήματος €22.000.
H Εταιρεία στις 10/07/02013 αγόρασε 927 μετοχές της Εταιρείας SYSTEM SOFT AE καταβάλλοντας το ποσό
των 24.102€ ,αυξάνοντας την άμεση συμμετοχή της σε 66% από 62% που ήταν στις 31/12/2012 ,κατέχοντας
πλέον άμεσα & έμμεσα το 100% της θυγατρικής.
Τέλος, την 27/02/2013, η Εταιρεία προέβη σε πώληση της κατά 93,34% συμμετοχής της στην θυγατρική
D.S.M.S. AE έναντι τιμήματος €5.810,99.
Μέσα στην κλειόμενη χρήση η Εταιρεία προέβη σε απομείωση των συμμετοχών της στις θυγατρικές
SYSTEM SOFT AE & SINGULARLOGIC CYPRUS LTD ποσού €332.337 και €445.670 αντίστοιχα. Το
συνολικό ποσό της απομείωσης ύψους €778.007 συμπεριλαμβάνεται στο κονδύλι «Λοιπά Χρηματοοικονομικά
Αποτελέσματα».
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13.5. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
Οι επενδύσεις στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του Ομίλου την 31η

Δεκεμβρίου 2013 παρουσιάζονται

παρακάτω:

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπο έναρξης

Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
374.842
1.413.074

Προσθήκες από απορρόφηση
θυγατρικών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013 31/12/2012
0
249.981

-

-

-

1.069.026

-

(1.069.026)

-

(1.069.026)

17.857
392.699

30.794
374.842

-

(249.981)

0

0

Μειώσεις από πώληση
συνδεδεμένης
Απομείωσης αξίας
επενδύσεων
Μερίδιο (ζημιών) / κερδών
Υπόλοιπο λήξης

13.26

Επωνυμία

Χώρα
εγκ/σης

%
Συμμετοχής

INFOSUPPORT A.E
LOGODATA A.E
DYNACOMP A.E

Ελλάδα
Ελλάδα
Κύπρος

34,00%
23,88%
24,99%

Σύνολα

Κέρδη/
(Ζημιές)
χρήσης

Αξία
Κτήσης

Συσσωρευμ.
Απομείωση

200.001
49.981
415.000

-200.001
-49.981
-40.158

17.857

0
0
392.699

664.982

-290.140

17.857

392.699

Υπόλοιπο

Η ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων των συγγενών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για
την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης δεν διαφέρουν από αυτές της μητρικής Εταιρείας, με εξαίρεση
την συγγενή Εταιρεία Dynacomp A.E. η οποία έχει ημερομηνία κλεισίματος 30/06. Οι συμμετοχές της
Infosupport και της Logodata αξίας κτήσης € 249.981 στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν
απομειωθεί πλήρως.
13.6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται ως
εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)

Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

31/12/2013
522.945
522.945

31/12/2012
562.352
562.352

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
511.495
511.495

31/12/2012
549.233
549.233

13.7. Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση περιλαμβάνουν μετοχές μη εισηγμένων εταιρειών
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και αναλύονται ως εξής :
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Προσθήκες από απορρόφηση Εταιρείας
SingularLogic Integrator A.E.
Πωλήσεις/ διαγραφές/απομειώσεις
Λοιπές κινήσεις
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2013
154.059

31/12/2012
155.803

31/12/2013
154.059

31/12/2012
128.563

-

-

-

27.240

(94.127)
59.932

(1.744)
154.059

(94.127)
59.932

(1.744)
154.059

13.8. Αποθέματα
Τα αποθέματα την 31.12.2013 για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

(Ποσά σε €)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

Εμπορεύματα
Αναλώσιμα
Τελικά προϊόντα

1.767.278
104.256
1.326

1.998.742
112.877
1.326

1.642.012
104.256
1.326

1.868.320
112.877
1.326

Σύνολο

1.872.860

2.112.945

1.747.594

1.982.523

(1.088.526)

(1.088.526)

(1.069.231)

(1.069.231)

784.334

1.024.420

Μείον: Προβλέψεις για Εμπορεύματα
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

678.363

913.293

Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια της χρήσης και περιλαμβάνεται στο
κόστος πωληθέντων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4.210.571 και για τον Όμιλο σε ποσό € 4.819.602. Ο Όμιλος
δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα.
Η ανάλυση των προβλέψεων μέσα στην χρήση έχει ως εξής:
(Ποσά σε €)

Υπόλοιπο ανοίγματος
Προσθήκες από απορρόφηση Εταιρείας
SingularLogic Integrator A.E.
Μειώσεις
Υπόλοιπο κλεισίματος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
(1.088.526)
(1.128.275)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
(1.069.231)
(715.139)

-

-

-

(393.841)

(1.088.526)

39.749
(1.088.526)

(1.069.231)

39.749
(1.069.231)

13.9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Η ανάλυση των απαιτήσεων την 31.12.2013 έχει ως εξής:

(Ποσά σε €)

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις
Προκαταβολές σε Προμηθευτές
Σύνολα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
52.018.748
55.420.912
289.341
293.483
11.590.879
10.307.325
(39.587.173) (40.048.027)
24.311.794
25.973.692
1.417.176
1.068.663
25.728.971

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

27.042.355

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
49.875.223
52.962.087
259.157
263.119
11.626.527
10.618.515
(38.885.594) (39.516.596)
22.875.312
24.327.125
1.417.176
1.068.663
24.292.489

25.395.788
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Η ανάλυση των προβλέψεων μέσα στην χρήση έχει ως εξής:

Σημ.

(Ποσά σε €)
Υπόλοιπο ανοίγματος
Προσθήκες από απορρόφηση
θυγατρικών
Προβλέψεις χρήσης
Εισπράξεις επισφαλειών
Διαγραφές

13.24
13.24

Υπόλοιπο κλεισίματος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

40.048.027

30.753.428

39.516.596

24.422.352

-

-

-

5.783.701

2.038.563
(1.188.626)
(1.310.791)

10.092.841
(376.950)
(421.292)

1.702.275
(1.188.460)
(1.144.817)

10.108.522
(376.686)
(421.292)

39.587.173

40.048.027

38.885.594

39.516.596

Μέσα στην χρήση η Διοίκηση προέβη σε σχηματισμό προβλέψεων ύψους 1.702 χιλ. € στην Εταιρεία και σε
ποσό 2.038 χιλ. € στον Όμιλο. Για όλες τις απαιτήσεις του Ομίλου έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των
ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους.
H ληκτότητα των ανωτέρω απαιτήσεων παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

Ποσά σε €
Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες
Λιγότερο από 3 μήνες
Μεταξύ 3 και 6 μηνών
Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους
Μεγαλύτερη του 1 έτους
Σύνολο

13.10.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2013 31.12.2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2013
31.12.2012

18.037.329

18.450.199

16.653.068

17.824.176

2.321.195
985.592
1.090.357
1.877.322
24.311.794

3.141.148
1.578.654
2.803.691
0
25.973.692

2.167.896
771.347
1.172.976
2.110.025
22.875.312

2.638.247
1.202.635
2.662.067
0
24.327.125

Λοιπές απαιτήσεις

Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως εξής:
(Ποσά σε €)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο
Λοιπές Απαιτήσεις
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις εκχωρούμενες σε Εταιρεία Factoring
Προκαταβολές στο προσωπικό
Εγγυήσεις
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες

140.318
1.013.561
74.977
98.361
78.177
17.043
1.310.924
(308.860)

157.672
1.163.340
86.944
72.550
211.974
57.896
(166.832)

111.155
937.279
51.844
133.391
78.177
3.151
1.266.179
(291.080)

174.717
1.015.391
22.286
164.305
211.974
38.347
(149.052)

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

2.424.502

1.583.545

2.290.096

1.477.966

Το ποσό των εγγυήσεων αφορά σε δεσμεύσεις υπέρ τρίτων και υπέρ εγγυητικών επιστολών οι οποίες την
31/12/2012 παρουσιάζονταν στα Ταμειακά Διαθέσιμα ως Δεσμευμένες Καταθέσεις.
Η ανάλυση των προβλέψεων μέσα στην
χρήση έχει ως εξής:
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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(Ποσά σε €)

Σημ.

31/12/2013
166.832

31/12/2012
2.685.436

31/12/2013
149.052

31/12/2012
2.667.656

13.24

224.088
(82.060)

126.785
(2.645.389)

224.088
(82.060)

126.785
(2.645.389)

308.860

166.832

291.080

149.052

Υπόλοιπο ανοίγματος
Προβλέψεις χρήσης
Διαγραφές
Υπόλοιπο κλεισίματος

13.11.

Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται ως
εξής:

(Ποσά σε €)

Σημ.

Έξοδα επόμενων χρήσεων
Απαιτήσεις από συμβάσεις έργων

13.14

Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
3.727.089
5.152.836
4.866.529
3.295.013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
3.646.413
5.094.107
4.866.529
3.295.013

1.023.328

627.824

1.023.328

627.824

90.404
9.707.350

14.440
9.090.113

57.948
9.594.218

6.112
9.023.057

Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών κυκλοφοριακών στοιχείων αποτελείται από απαιτήσεις από συμβάσεις
έργων. Τα στοιχεία για τις συμβάσεις των έργων παρατίθενται στην παράγραφο 13.14 «Συμβάσεις Έργων».
Επίσης, στο κονδύλι συμπεριλαμβάνεται μεταφερόμενο κόστος από υπηρεσίες maintenance για τις οποίες το
έσοδο και το αντίστοιχο κόστος αναγνωρίζεται με βάση την χρονική διάρκεια των εν λόγω συμβολαίων.

13.12.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία με μεταβολές
καταχωρούμενες στα αποτελέσματα
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων του Ομίλου και της Εταιρείας
την 31η Δεκεμβρίου 2013, αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε €)

Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες από απορρόφηση
θυγατρικής
Προσθήκες (+)
Πωλήσεις (-)
Κέρδη / (Ζημιές) από αποτίμηση σε
εύλογες αξίες
Τέλος περιόδου

Μετοχές και Αμοιβαία
Μετοχές εισηγμένες στο ΧΑ
Αμοιβαία κεφάλαια εσωτερικού
Σύνολα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Σημ.

13.26

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012

2.266.010

8.595

2.266.010

3.418

47.268
(2.289.109)

5.251.300
(3.001.792)

47.268
(2.289.109)

9.418
2.250.000
-

(10.674)

7.907

(10.674)

3.174

13.496

2.266.010

13.496

2.266.010

31/12/2013
13.496
13.496

31/12/2012
16.010
2.250.000
2.266.010

31/12/2013
13.496
13.496

31/12/2012
16.010
2.250.000
2.266.010
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Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά
χρηματοοικονομικά αποτελέσματα». Η εύλογη αξία των ανωτέρω συμμετοχικών τίτλων βασίζεται στην
τρέχουσα αξία αγοράς τους, στην αγορά διαπραγμάτευσης τους.

13.13.

Αναβαλλόμενος φόρος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές στον
βαθμό που είναι πιθανή η πραγματοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών
φορολογικών κερδών. Την 31.12.2013 ο Όμιλος δεν έχει αναγνωρίσει αναβαλλόμενη απαίτηση για τις
μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος επί των αποτελεσμάτων της χρήσης έχει υπολογιστεί με τον ισχύοντα φορολογικό
συντελεστή 26% την 31/12/2013 .
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές προσωρινές
φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013

Μη Κυκλοφοριακά
Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες
Ακινητοποιήσεις
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Λοιπά Κυκλοφορικά
Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθεματικά
Επιχορηγήσεις Παγίων
Επενδύσεων
Αποτελέσματα εις νέο
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις Παροχών
Προσωπικού Λόγω Εξόδου
Από Την Υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Λοιπά Στοιχεία Παθητικού

Σύνολο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012
(αναμορφωμένη)
Απαίτηση
Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

-

1.512.518
-

-

-

2.210.539

-

31/12/2013

31/12/2012
(αναμορφωμένη)
Απαίτηση
Υποχρέωση

Απαίτηση

Υποχρέωση

2.025.715
-

-

1.396.439
-

-

1.952.921
-

-

1.545.837

-

2.210.539

-

1.545.837

978.436

-

515.816

-

978.436

-

515.816

-

-

-

-

-

-

-

-

385.284

-

325.018

-

360.243

-

309.249

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.076.354

0

1.612.667

0

2.076.354

0

1.612.667

0

2.461.639

4.701.493

1.937.685

4.087.368

2.436.597

4.585.413

1.921.916

4.014.574

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» είχε ως αποτέλεσμα την μείωση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά ποσό €360.681 στον Όμιλο και κατά ποσό €341.707 στην
Εταιρεία.
13.14.

Συμβάσεις έργων

Τα στοιχεία που αφορούν στις συμβάσεις έργων αναλύονται ως εξής:

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
3.283.590
2.821.937
902.875
539.605

(Ποσά σε €)

Πραγματοποιηθέντα έξοδα έργων
Πλέον/(Μείον): Αναγνωρισμένα Κέρδη/(Ζημιές)
Συνολικό έσοδο που αναγνωρίστηκε μέσα στη
χρήση από συμβάσεις έργων
Απαίτηση από πελάτες για συμβατικό έργο
Υποχρέωση προς πελάτες για συμβατικό έργο
Σύνολο μη τιμολογηθέντος έργου
Προκαταβολές
Ανεκτέλεστο Υπόλοιπο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013 31/12/2012
3.283.590
2.519.632
902.875
477.875

4.186.465

3.361.542

4.186.465

2.997.508

4.866.529
(68.955)
4.797.574
1.239.958
3.518.924

3.295.013
(71.487)
3.223.526
1.044.920
4.418.918

4.866.529
(68.955)
4.797.574
1.239.958
3.518.924

3.295.013
(71.487)
3.223.526
1.044.920
4.418.918

Το ποσό που αφορά στις προκαταβολές που εισπράχθηκαν περιλαμβάνεται στο κονδύλι της
Κατάστασης Οικονομικής Θέσης «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις», το ποσό της υποχρέωσης από
συμβάσεις

έργου

περιλαμβάνονται

στο

κονδύλι

της

Κατάστασης

Οικονομικής

Θέσης

«Λοιπές

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Λοιπά κυκλοφοριακά
στοιχεία του ενεργητικού».
Η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά την κερδοφορία των έργων σε εξέλιξη σε μηνιαία βάση
χρησιμοποιώντας αναλυτικές διαδικασίες παρακολούθησης της πορείας τους. Οι λογιστικές αξίες που
αναλύονται ανωτέρω αντικατοπτρίζουν την δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης για το αποτέλεσμα από κάθε ένα
από τα συμβόλαια έργων καθώς και για το ποσοστό ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης.
13.15.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Τα ταμειακά διαθέσιμα για τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €

Μετρητά στο ταμείο
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές τραπεζικές καταθέσεις
Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
12.032
19.429
2.274.105
1.918.060
3.210.000
4.811.741
1.977
788.344
5.498.113
7.537.573

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
5.000
9.065
1.423.718
1.309.086
2.250.000
3.660.000
1.977
788.344
3.680.695
5.766.495

Στη χρήση 2013 στις δεσμευμένες καταθέσεις δεν παρουσιάζονται οι δεσμεύσεις υπέρ τρίτων και υπέρ
εγγυητικών επιστολών όπως συνέβαινε στη χρήση 2012 .Τα συγκεκριμένα ποσά παρουσιάζονται στις Λοιπές
Απαιτήσεις ως εγγυήσεις στη χρήση 2013.

13.16.

Ίδια Κεφάλαια

13.16.1. Μετοχικό Κεφάλαιο
To 2012 η Εταιρεία προέβη σε απορρόφηση της θυγατρικής Singularlogic Integrator Α.Ε. Ως συνέπεια, και με
βάση τις διατάξεις του Ν.2166/1993, με την υπολειπόμενη διαφορά ύψους 11.743.215 € μεταξύ της αξία της
συμμετοχής 8.067.605 € και του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώμενης ποσού 19.810.820 € εκδόθηκαν
ίσης αξίας μετοχές ονομαστικής αξίας 1 €.
(Ποσά σε €)

Αριθμός
μετοχών

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Ονομαστική
αξία

Κοινές
μετοχές

Υπέρ το
άρτιο

Σύνολο
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31-Δεκ-11
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
λόγω απορρόφησης θυγατρικής

8.900.000

1,00

8.900.000

70.547.001

79.447.001

11.743.215

1,00

11.743.215

31-Δεκ-12

20.643.215

1,00

20.643.215

70.547.001

91.190.216

31-Δεκ-13

20.643.215

1,00

20.643.215

70.547.001

91.190.216

11.743.215

13.16.2. Αποθεματικά κεφάλαια

Τα λοιπά αποθεματικά του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)
31-Δεκ-11

Τακτικό
αποθεματικό
106.020

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών & αποτελεσμ. εις νέον
Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών
Κέρδη/(ζημιές) τρέχουσας περιόδου
Αναταξινόμηση στα αποτελέσματα
Φόροι εισοδήματος σχετιζόμενοι με στοιχεία των
λοιπών συνολικών εσόδων
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού
31-Δεκ-12

177.486

31-Δεκ-12

177.486

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της χρήσης
Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών & αποτελεσμ. εις νέον

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Αποθεματικό
Λοιπά
Χρημ/κών μέσων
αποθεματικά
754.652
(6.884)

46.761
24.705

126.118

(Ποσά σε €)
31-Δεκ-11

Τακτικό
αποθεματικό
0

Ποσά από απορρόφηση θυγατρικών
Αποθεματικό αντιστάθμισης ταμειακών ροών
Αναταξινόμηση στα κέρδη ή στις ζημιές περιόδου
Αναβαλλόμενη απαίτηση από cash flow hedge
31-Δεκ-12

73.296

31-Δεκ-13

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

172.879
24.705
181.037

(1.014.521)

(1.014.521)

78.832

78.832
(8.354)

(8.354)

0

110.880

288.366

0

110.880

288.366

9.340

186.826

853.787

181.037

9.340

Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής
οικονομικών καταστάσεων θυγατρικών εξωτερικού
31-Δεκ-13

Σύνολο

0

(3.846)

(3.846)

107.034

293.860

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποθεματικό
Λοιπά
Χρημ/κών μέσων
αποθεματικά
669.166
0

Σύνολο
669.166

249.837

73.296

0
181.037
(929.034)
78.832
0

249.837

323.133
181.037
(929.034)
78.832
323.133

73.296

0

249.837

323.133
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13.17.

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού

Από την 01/01/2013 μετεβλήθη η πολιτική αναγνώρισης στις Οικονομικές Καταστάσεις των υποχρεώσεων
συνταξιοδοτικών παροχών, καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» όπως
αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο 2012. Στο πλαίσιο των παραπάνω τροποποιήσεων,
προέκυψαν οι ακόλουθες μεταβολές στα κονδύλια των παρουσιαζόμενων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου:
Επίδραση στην ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης

Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

Ίδια
Κεφάλαια

Υπόλοιπο όπως είχε δημοσιευθεί την 01/01/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19

3.420.044
(466.102)

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση
2.352.006
(93.220)

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 01/01/2012

2.953.942

2.258.786

82.161.244

3.448.870
(1.803.406)

2.298.366
(360.681)

36.604.652
1.442.725

1.645.464

1.937.685

38.047.376

Υπόλοιπο όπως είχε δημοσιευθεί την 31/12/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2012

81.788.362
372.882

Επίδραση στην ενοποιημένη Κατάσταση
Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 01/01-31/12/2012 μετά φόρων
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19

(43.110.244)
(372.882)

Αναμορφωμένα Αποτελέσματα 01/01-31/12/2012 μετά
φόρων

(43.483.127)

Επίδραση στην ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών
Εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19

(43.873.249)
1.069.842

Αναμορφωμένα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

(42.803.407)

Για την Εταιρεία αντίστοιχα η επίδραση αναλύεται ως εξής:

Επίδραση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

Υποχρεώσεις παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία

Ίδια
Κεφάλαια

Υπόλοιπο όπως είχε δημοσιευθεί την 01/01/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19

2.374.738
(438.740)

Αναβαλλόμενη
φορολογική
απαίτηση
1.759.788
(87.748)

Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 01/01/2012

1.935.998

1.672.040

82.845.271

3.254.783
(1.708.537)

2.263.624
(341.707)

33.911.480
1.366.830

1.546.246

1.921.916

35.278.309

Υπόλοιπο όπως είχε δημοσιευθεί την 31/12/2012
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19
Αναμορφωμένο υπόλοιπο την 31/12/2012

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

82.494.279
350.992
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Επίδραση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Αποτελέσματα 01/01-31/12/2012 μετά φόρων
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19

(41.684.000)
(350.992)

ΑναμορφωμέναΑποτελέσματα 01/01-31/12/2012 μετά
φόρων

(42.034.992)

Επίδραση στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων
Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19

(42.353.165)
1.015.838

Αναμορφωμένα Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων

(41.337.328)

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων καθώς και αυτά που
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής :
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε €
31/12/2012

31/12/2013

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών
Eύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων του προγράμματος
Ταξινομημένη ως :
Μακροπρόθεσμη υποχρέωση
Βραχυπρόθεσμη υποχρέωση

Ποσά σε €

31/12/2013

31/12/2012
(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)
1.481.863

(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)
1.645.464

-

-

1.481.863

1.645.464

1.385.550

1.546.246

1.481.863

1.645.464

1.385.550

1.546.246

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)
1.385.550

1.546.246

-

Η μεταβολή στην παρούσα αξία της
υποχρέωσης για τα καθορισμένα
προγράμματα παροχών έχει ως εξής:
31/12/2013

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών
την 1η Ιανουαρίου
Τρέχον κόστος απασχόλησης
Έξοδο τόκων
Eπανεκτίμηση - αναλογιστικές ζηµιές
/(κέρδη) από μεταβολές δημογραφικών
παραδοχών
Επίδραση από υποχρέωση πωληθείσας
θυγατρικής
Eπανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές
/(κέρδη) από μεταβολές
χρηματοοικονομικών παραδοχών
Κόστος Μεταφοράς Προσωπικού
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

31/12/2012
(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

31/12/2013
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

31/12/2012
(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

1.645.464

2.953.942

1.546.246

2.770.387

166.507

341.619

155.437

318.523

78.792

153.605

73.977

144.060

-

-

-

(3.965)

-

-

-

(300.542)

(1.803.702)

(285.593)

(1.686.724)

-

-

(5.057)

-
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Παροχές πληρωθείσες
Κόστος προϋπηρεσίας
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών
την 31η Δεκεμβρίου

(683.417)

2.079.403

(640.017)

(2.049.795)

579.026

(2.079.403)

540.557

2.049.795

1.481.863

1.645.464

1.385.550

1.546.246

Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές
που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση
είναι οι ακόλουθες:
31/12/2013

31/12/2012

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου

3,80%

4,80%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

3,00%

4,00%

Πληθωρισμός

1,50%

2,00%

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι:
31/12/2012
(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

31/12/2013
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

31/12/2012
(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

31/12/2013
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

166.507

341.619

155.437

318.523

Κόστος προϋπηρεσίας
Kαθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση
παροχών
Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην
Κατάσταση Αποτελεσμάτων

579.026

-

540.557

-

78.792

153.605

73.977

144.060

769.971

462.583

824.325

495.224

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών
Συνολικών Εσόδων είναι:

31/12/2012
(Αναμορφωμένη)

31/12/2013
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε
δημογραφικές παραδοχές
Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε
χρηματοοικονομικές παραδοχές
Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα
λοιπά συνολικά έσοδα

31/12/2012
(Αναμορφωμένη)
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

31/12/2013
Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών (Mη
χρηματοδοτούμενα)

Προγράμματα
καθορισμένων παροχών
(Χρηματοδοτούμενα)
-

-

300.542

1.803.702

300.542

1.803.702

285.593
285.593

1.686.724
1.686.724

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές
αναλογιστικές παραδοχές είναι :

Προεξοφλητικό επιτόκιο
0,5%
Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση
καθορισμένων παροχών

(124.374)
-8%

-0,5%
138.044
9%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών
0,5%
Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση
καθορισμένων παροχών

136.762
9%

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

-0,5%
(124.425)
-8%
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13.18.

Δανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

(Ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Ομολογιακά Δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

0
21.270

0
51.075

0
0

0
0

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων

21.270

51.075

0

0

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Τραπεζικός δανεισμός
Ομολογίες πληρωτέες σε επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων

3.982.218
53.628.000
31.243
57.641.461

3.994.135
53.628.000
31.243
57.653.378

2.773.407
53.628.000
0
56.401.407

2.773.407
53.628.000
0
56.401.407

Σύνολο δανείων

57.662.731

57.704.453

56.401.407

56.401.407

Ο δανεισμός του Ομίλου αποτελείται κυρίως από 2 ομολογιακά δάνεια ύψους 27.628.000 € και
26.000.000 € αντίστοιχα. Προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων έχει συσταθεί
ενέχυρο α’ τάξης επί του 100% των ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας. Επίσης, ειδικά για τις Ομολογίες
σειρας Β 17.978.000 € εγγράφεται κυμαινόμενη ασφάλιση επί απαιτήσεων της Εταιρείας (τιμολογίων) σε
ποσοστό 108%.
Την 31/12/2013, το σύνολο του βραχυπρόθεσμού δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου ανέρχεται
σε 56.401.407 € και 57.641.461 € αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων και των δυο ομολογιακών δανείων
συνολικού ύψους 53.628.000 € τόσο στην Εταιρεία όσο και στον Όμιλο. Λόγω συμβατικής τους λήξης εντός
της χρήσης 2012, συντρέχει γεγονός καταγγελίας για τα εν λόγω ομολογιακά δάνεια τα οποία δύναται να
απαιτηθούν άμεσα.
Ταυτόχρονα, οι συμβάσεις των ανωτέρω δανείων προβλέπουν την τήρηση συγκεκριμένων οικονομικών
δεικτών για την Εταιρεία, όπως η διατήρηση ελάχιστης αναλογίας καθαρού τραπεζικού δανεισμού προς
EBITDA, μέγιστο ύψος EBITDA προς καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος καθώς και ελάχιστη αναλογία
συνολικού δανεισμού προς ίδια κεφάλαια. Η μη συμμόρφωση με τους ανωτέρω χρηματοοικονομικούς δείκτες
είχε ως συνέπεια την προσαύξηση των περιθωρίων των επιτοκίων δανεισμού.
Ως εκ τούτου, ο Όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης νέων μακροπρόθεσμων συμβάσεων
δανεισμού με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την διατήρηση της ρευστότητας του.
Οι ημερομηνίες λήξης του συνόλου των δανείων είναι οι εξής :

Έως 1 έτους
Μεταξύ 1 και 2 ετών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
57.641.461
57.653.378
21.270
51.075
57.662.731

57.704.453

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
56.401.407
56.401.407
56.401.407

56.401.407

Η ανάλυση της υποχρέωσης από χρηματοδοτικές μισθώσεις για τον Όμιλο έχει ως ακολούθως:
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013
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Έως 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Άνω των 5 ετών
Σύνολο Ελάχιστων μελλοντικών καταβολών
Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά
έξοδα
Σύνολο παρούσας αξίας ελάχιστων
μελλοντικών καταβολών

31/12/2013
Παρούσα αξία
Ελάχιστες
ελάχιστων
μελλοντικές
μελλοντικών
καταβολές
καταβολών
33.143
31.243

31/12/2012
Παρούσα αξία
Ελάχιστες
ελάχιστων
μελλοντικές
μελλοντικών
καταβολές
καταβολών
33.143
31.243

31.173
0
64.316
(11.803)

21.270
0
52.513
0

66.876
0
100.019
(17.701)

51.075
0
82.318
0

52.513

52.513

82.318

82.318

Τα πραγματικά μέσα επιτόκια δανεισμού την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης είναι τα
παρακάτω:

Τραπεζικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος)
Τραπεζικός δανεισμός (μακροπρόθεσμος)

13.19.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
6,44%
6,06%
5,10%
5,10%

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
6,45%
5,93%
-

Προβλέψεις

Η ανάλυση των προβλέψεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 και η κίνηση του λογαριασμού μέσα στην χρήση έχει
ως εξής:

(Ποσά σε €)

31-Δεκ-11
Προσθήκες
31-Δεκ-12
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις

Αναταξινόμηση
31-Δεκ-13

(Ποσά σε €)

31-Δεκ-11
Προσθήκες από απορρόφηση θυγατρικών
Προσθήκες
31-Δεκ-12
Χρησιμοποιημένες προβλέψεις

Αναταξινόμηση
31-Δεκ-13

Φορολογικές
υποχρεώσεις
379.151
379.151
379.151

Φορολογικές
υποχρεώσεις
329.151
50.000
379.151
379.151

Μακροπρόθεσμες Προβλέψεις

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ
Προβλέψεις
Λοιπές
επίδικων
Προβλέψεις
υποθέσεων
385.762
0
55.923
441.685
0
(273.000)
(441.685)
441.685
0
168.685

(273.000)
0
547.837

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Προβλέψεις
Λοιπές
επίδικων
Προβλέψεις
υποθέσεων
384.078
0
1.684
55.923
441.685
0
(273.000)
(441.685)
441.685
0
168.685

Σύνολο
713.229
51.684
55.923
820.837
(273.000)
0
547.837

Βραχυπρόθεσμες
Προβλέψεις

Σύνολο
764.914
55.923
820.837

Σύνολο
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31-Δεκ-12
Αναταξινόμηση

0

820.037

820.037

150.000

670.837

820.837

0

(273.000)

(273.000)

150.000

397.837

547.837

Αντιστροφή πρόβλεψης
31-Δεκ-13

Στη χρήση 2013 έγινε μεταφορά του ποσού των €441.685 από «Λοιπές προβλέψεις» σε «Προβλέψεις επίδικων
υποθέσεων» και ποσό €150.000 μεταφέρθηκε από τις βραχυπρόθεσμες στις μακροπρόθεσμες προβλέψεις.

13.20.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του Ομίλου και της
εταιρίας έχει ως εξής:
(Ποσά σε €)
Προμηθευτές
Γραμμάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
8.166.616
9.484.314
71.750
75.089
520.357
295.841
1.239.958
1.108.165

Σύνολο

9.998.680

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
7.911.196
8.967.161
0
0
518.527
293.581
1.239.958
1.044.920

10.963.410

9.669.681

10.305.662

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.
13.21.

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Οι υποχρεώσεις για φόρο εισοδήματος για τον Όμιλο και την Εταιρεία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013
αναλύονται ως εξής:
(Ποσά σε €)

Φόρος εισοδήματος

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
134.788
77.856

Σύνολο

134.788

13.22.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
0
0

77.856

0

0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για τον Όμιλο και την Εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2013 αναλύονται
ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)

Τόκοι δεδουλευμένοι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Μερίσματα πληρωτέα
Υποχρεώσεις προς το προσωπικό
Έσοδα επόμενης περιόδου
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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31/12/2013

31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

2.063.937
1.215.129

985.273
1.236.678

2.054.256
1.112.003

975.633
1.110.286

91.151

66.434

0

0

345.849
5.316.188

664.180
5.760.963

334.035
5.043.287

655.430
5.379.075
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Έξοδα δεδουλευμένα
Λοιπές υποχρεώσεις
Λοιπές υποχρεώσεις από φόρους
Σύνολο

5.274.135
2.671.511
2.288.573

4.928.183
1.903.968
2.055.105

5.166.926
2.411.560
2.053.160

4.872.818
1.606.932
1.904.045

19.266.473

17.600.785

18.175.228

16.504.218

Το μεγαλύτερο μέρος των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά σε κόστη υπεργολάβων και λοιπά
δεδουλευμένα έξοδα για έργα του Ομίλου καθώς και σε έσοδα μεταφερόμενα σε επόμενες χρήσεις από
υπηρεσίες συντήρησης που ο Όμιλος μερίζει με βάση την χρονική εξέλιξη και την περίοδο που αφορούν οι εν
λόγω συμβάσεις.

13.23.

Κόστος πωληθέντων – Έξοδα διοίκησης – Έξοδα διάθεσης

Το κόστος πωληθέντων, τα έξοδα διοίκησης και έξοδα διάθεσης του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως
εξής:

Ο ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε €)
Παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Επισκευές και συντηρήσεις
Ενοίκια λειτουργικών
μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων
16.614.177

1/1 - 31/12/2013
Έξοδα
Έξοδα
Διοίκησης Διάθεσης
3.465.680
5.044.224

25.124.080

Κόστος
Πωληθέντων
20.085.153

Σύνολο

1/1 - 31/12/2012
Έξοδα
Έξοδα
Διοίκησης
Διάθεσης
3.817.449
6.983.004

Σύνολο
30.885.605

4.819.602

0

0

4.819.602

4.385.488

0

0

4.385.488

8.588.835
747.410
2.957.106

1.330.222
175.952
47.215

1.667.427
152.214
13.495

11.586.485
1.075.575
3.017.816

8.116.495
912.588
2.843.845

1.366.308
208.645
24.023

1.737.416
179.421
18.974

11.220.219
1.300.654
2.886.842

2.037.082

298.124

384.327

2.719.533

2.344.522

293.891

495.981

3.134.394

84.523
19.737
717.587
1.463.101
38.049.160

22.393
61.643
261.469
734.010
6.396.707

58.278
164.922
597.680
36.624
8.119.191

165.193
246.302
1.576.736
2.233.735
52.565.057

162.376
70.732
786.580
3.959.275
43.667.055

80.352
43.725
333.170
205.816
6.373.377

189.072
222.101
511.483
189.190
10.526.642

431.800
336.558
1.631.233
4.354.281
60.567.074

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε €)
Παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων
αναγνωρισμένο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Επισκευές και συντηρήσεις
Ενοίκια λειτουργικών
μισθώσεων
Φόροι και τέλη
Διαφήμιση
Λοιπά έξοδα
Αποσβέσεις παγίων

Κόστος
Πωληθέντων

1/1 - 31/12/2013
Έξοδα
Έξοδα
Διοίκησης Διάθεσης

Σύνολο

Κόστος
Πωληθέντων

1/1 - 31/12/2012
Έξοδα
Έξοδα
Διοίκησης Διάθεσης

Σύνολο

14.795.713

3.026.801

4.183.373

22.005.887

17.124.437

3.148.221

5.756.943

26.029.601

4.210.571

0

0

4.210.571

3.011.502

0

0

3.011.502

8.353.336
727.653
2.957.106

1.054.401
161.208
45.585

1.666.083
140.543
12.481

11.073.820
1.029.404
3.015.172

8.719.469
837.851
2.818.333

930.761
181.199
21.422

1.733.984
156.925
16.835

11.384.213
1.175.975
2.856.590

1.955.889

221.953

360.424

2.538.266

2.163.505

213.361

433.303

2.810.170

80.196
19.737
524.404
1.308.163

16.619
59.247
122.137
689.685

55.877
146.220
488.830
34.142

152.691
225.204
1.135.372
2.031.990

62.582
57.784
588.060
3.724.412

73.866
40.861
165.027
101.222

171.173
210.422
385.480
169.063

307.621
309.067
1.138.566
3.994.697
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Σύνολο

34.932.766

13.24.

5.397.636

7.087.974

47.418.376

39.107.934

4.875.939

9.034.127

53.018.000

Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
(αναμορφωμένα)

(Ποσά σε €)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Έσοδα από Επιδοτήσεις
Έσοδα από Ενοίκια
Λοιπά
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις
προσωπικού
Έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις
πελατών
Κέρδη από πώληση παγίων
Σύνολο

Σημ.

13.9

(Ποσά σε €)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Φόροι ακίνητης περιουσίας και λοιποί
φόροι
Πρόστιμα και προσαυξήσεις
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
(αναμορφωμένα)

13.9
&
13.10

Ζημιά από πώληση /καταστροφή
παγίων/εμπορευμάτων
Λοιπά
Αποζημιώσεις
Σύνολο

2.298.432
0
511.966
273.000

2.159.374
0
383.627
1.019.162

2.298.432
73.688
570.529
273.000

2.159.374
91.371
525.319
1.019.162

-

296

-

-

1.188.626

376.950

1.188.460

376.686

30.621
4.302.646

22.748
3.962.156

19.851
4.423.961

4.171.913

-

(107.734)

-

(107.734)

(22.632)

(20.478)

(22.049)

(15.375)

(2.262.651)

(18.333.613)

(1.926.363)

(18.365.928)

(518)

(10.224)

(518)

(10.223)

(289.350)
(53.602)
(2.628.754)

(454.888)
(78.090)
(19.005.026)

(268.668)
(53.602)
(2.271.201)

(440.851)
(78.090)
(19.018.201)

Η Εταιρεία στη χρήση 2013 σχημάτισε νέες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες ποσού €1.702.275 ενώ στον
Όμιλο οι νέες προβλέψεις ανήλθαν σε €2.038.396. Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά
ποσό € 1.188.460 λόγω είσπραξής του.
Λόγω του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, αναμορφώθηκαν τα ποσά που αφορούσαν στα καταχωρημένα
αναλογιστικά κέρδη στη χρήση 2012 .

13.25.

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

(Ποσά σε €)

Σημ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

Έσοδα τόκων:
-Τραπεζών
-Πελατών
-Χορηγηθέντων Δανείων
-Λοιποί τόκοι έσοδα
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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127.684
423
8.353

134.861
343
369

71.587
423
8.353

61.722
3.691
-
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136.460

135.572

80.364

65.414

(78.792)

(153.605)

(73.977)

(144.060)

(352.578)
(3.216.539)
(501.301)
(201.178)
(5.897)
(145.586)
(4.501.871)

(332.988)
(2.883.812)
(364.413)
(255.137)
(5.897)
(533.868)
(4.529.720)

(283.206)
(3.216.539)
(501.301)
(201.178)
(141.919)
(4.418.120)

(270.436)
(2.834.789)
(307.263)
(255.137)
(517.439)
(4.329.123)

(Ποσά σε €)
Έξοδα τόκων:
- Προεξόφληση Υποχρεώσεων παροχών
προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
-Τραπεζικά δάνεια (Βραχυπρόθεσμα)
-Τραπεζικά δάνεια (Ομολογιακά)
- Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών
- Factoring
- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

13.17

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα στο μεγαλύτερο ποσοστό τους περιλαμβάνουν έσοδα και έξοδα τόκων
από ληφθέντα και χορηγηθέντα δάνεια.

13.26.

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Ο ΟΜΙΛΟΣ

(Ποσά σε €)

Προβλέψεις απομείωσης δανείων και
λοιπών επενδύσεων
Αντιστάθμιση ταμειακών ροών
(πραγματοποιηθέν μέρος)
Κέρδη/ ζημιές) εύλογης αξίας λοιπών
χρηματοοικονομικών στοιχείων μέσω
αποτελεσμάτων
Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
εμπορικού χαρτοφυλακίου
Κέρδη/ (ζημιές) από την πώληση
Διαθέσιμων προς Πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων
Κέρδη/(Ζημιές) από πωλήσεις
θυγατρικών
Κέρδη/ ζημιές) από την πώληση
ποσοστού θυγατρικής
Έσοδα από μερίσματα
Κέρδη/(Ζημιές από συναλλαγματικές
διαφορές
Λοιπά χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα
Σύνολα

Σημ.

13.12

31/12/2013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

(2.634.608)

(27.107.691)

(3.412.615)

(28.399.603)

-

892.769

-

807.283

(10.674)

7.907

(10.674)

3.174

6.573

-

6.573

-

(84.174)

-

(84.174)

-

147.495

-

-

-

-

(819.026)

-

(819.026)

45.802

-

120.409

1.303.509

2.783

(19.589)

3.172

837

(380.012)

-

(380.012)

-

(2.906.816)

(27.045.630)

(3.757.322)

(27.103.826)

Στα λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2013 στον Όμιλο συμπεριλαμβάνεται η επίδραση
από την απομείωση των αύλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας (Brand name) συνολικού ποσού €
2.634.608 , ενώ στην Εταιρεία συμπεριλαμβάνεται επιπλέον απομείωση συμμετοχών σε θυγατρικές συνολικού
ποσού € 778.007.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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13.27.

Φόροι εισοδήματος

Το ποσό φόρου που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώθηκε ως εξής:

(Ποσά σε €)

Φόρος χρήσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
(αναμορφωμένος)
(145.770)
(88.564)

Τέλος επιτηδεύματος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

(4.580)
96.174
(54.176)

0
7.693.859
7.605.295

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
(αναμορφωμένος)
0
(7.353)
(3.103)
120.608
117.505

(570)
7.467.403
7.459.480

Η εφαρμογή του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» αύξησε το έσοδο του φόρου μέσω της
αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης κατά ποσό €360.681 στον Όμιλο και κατά ποσό
€341.707 στην Εταιρεία.
Ο φόρος επί των κερδών προ φόρων του Ομίλου και της εταιρίας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα
προέκυπτε αν χρησιμοποιούσαμε τον μέσο σταθμικό φορολογικό συντελεστή, ως εξής:
31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

(Ποσά σε €)
Κέρδη Προ Φόρων
Φορολογικός συντελεστής (20%)

Ο ΟΜΙΛΟΣ
(6.834.117)
(51.088.422)
26%
20%

ETAIΡΕΙΑ
(7.814.334)
(49.494.471)
26%
20%

Αναμενόμενο φορολογικό έξοδο με τον θεσπισμένο
φορολογικό συντελεστή

(1.776.871)

(10.217.684)

(2.031.727)

(9.898.894)

4.068

(11.848)

0

0

870.219

(24.950)

783.745

7.269

0
(245.262)

0
(432.491)

(13.130)
0

(252.500)
(415.393)

605.781

3.071.181

570.757

3.092.686

560.562

0

569.747

(77)

16.639

0

0
0
7.353
0

31.175

(6.143)

0

0

4.580
54.176

0
(7.605.295)

3.103
(117.505)

0
(7.459.480)

Συμψηφισμός λόγω σωρευμένων ζημιών
προηγουμένων χρήσεων
Ζημιές για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε αναβ. φορολ.
απαίτηση
Προσαρμογή για έσοδα απαλλασσόμενα της
φορολογίας:
- έσοδα από μερίσματα
-Λοιπά
Προσαρμογή στο φόρο για τα μη εκπιπτόμενες
δαπάνες:
- μη εκπιπτόμενες δαπάνες
Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή
Τέλος επιτηδεύματος
Διαφορές φόρου προηγουμένων χρήσεων
Προβλέψεις φόρων εισοδήματος
Επίδραση από διαφορές φορολ.συντελεστών
θυγατρικών εξωτερικού.
-Λοιπά
Πραγματοποιηθέν φορολογικό έξοδο (καθαρό)

Σύμφωνα με το Ν.4110/2013 από 01/01/2013 ο φορολογικός συντελεστής ανήλθε σε 26% από 20% που ίσχυε
στη χρήση 2012.
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13.28.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

(Έμμεση μέθοδος παρουσίασης)

Οι προσαρμογές στα αποτελέσματα για την Κατάσταση Ταμειακών Ροών αναλύονται ως εξής:

(Ποσά σε €)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου
Προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
Προβλέψεις απομείωσης δανείων και λοιπών
επενδύσεων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
στοιχείων
(Κέρδη) / ζημιές από πώληση ασώματων παγίων
στοιχείων
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση χρηματοοικονομικών
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
(Κέρδη) / ζημιές εύλογης αξίας άλλων
χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
(Κέρδη)/ζημιές από πώληση Δ.π.Π. Χρημ/κών
στοιχείων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζημιές)
επενδυτικής δραστηριότητας
Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Μερίσματα
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση θυγατρικής
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση εμπορικού χαρτοφυλακίου
Μερίδιο αποτελέσματος από συγγενείς που
ενοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής θέσης
Λοιπές Συναλλαγματικές Διαφορές

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση)/ μείωση λοιπών λογαριασμών
κυκλοφορούντος ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

Tαμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2012
31.12.2013
(αναμορφωμένη)

31.12.2013

31.12.2012
(αναμορφωμένη)

(6.888.293)

(43.483.127)

(7.696.829)

(42.034.992)

54.176
594.960
1.638.775
2.429.159
(1.461.627)

(7.605.295)
907.144
3.447.135
18.675.231
(1.396.408)

(117.506)
551.024
1.480.966
2.081.800
(1.461.460)

(7.459.480)
740.414
3.254.282
18.684.451
(1.420.091)

2.634.608

27.107.691

3.412.615

28.399.603

(27.601)

(12.524)

(16.831)

10.200

(2.502)

0

(2.502)

0

0

(892.769)

0

(807.283)

390.687

(7.907)

390.687

(3.174)

84.174

0

84.174

0

0

819.026

0

819.026

(136.460)
4.501.871
(45.802)
(147.495)
(6.573)

(135.572)
4.529.720
0
0

(80.364)
4.418.120
(120.409)
0
(6.573)

(65.414)
4.329.123
(1.303.509)
0
0

(17.857)

(30.794)

0

0

(2.784)

19.589

(3.172)

(837)

3.591.418

1.941.141

2.913.741

3.142.320

228.536
(2.669.715)

94.215
5.283.712

234.929
(2.457.089)

72.607
6.408.132

(618.105)

1.557.469

(571.161)

1.867.755

(1.095.846)

(1.381.312)

(883.228)

(2.549.225)

(4.155.130)

5.554.084

(3.676.549)

5.799.268

(563.712)

7.495.225

(762.808)

8.941.588
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13.29.

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται σε καθαρά εμπορική βάση. Οι εταιρείες του
Ομίλου δεν συμμετείχαν σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι
ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπούν
να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον.
Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες και καμία εγγύηση δεν δόθηκε ή
λήφθηκε. Τα εκκρεμή υπόλοιπα συνήθως διακανονίζονται τοις μετρητοίς.
Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
του Ομίλου με ολική ενοποίηση απαλείφονται.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα που αποτελούν τις συναλλαγές των
συνδεδεμένων από τον Όμιλο μερών αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε Ευρώ
Πωλήσεις αγαθών
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

28.208

139.522
131.273

Συγγενείς

31-Δεκ-12

32.215

131.273

32.215

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

138.321

143.838

131.321

57.849

Σύνολο

170.536

275.111

191.744

328.644

Αγορές αγαθών
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

35

136.009

Συγγενείς

-

0

-

-

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

3.001

0

3.001

0

Σύνολο

3.001

0

3.036

136.009

31-Δεκ-12

Πωλήσεις υπηρεσιών
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

407.875

662.349

Συγγενείς

784.179

809.617

784.179

809.617

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

6.737.693

7.006.321

6.574.693

6.751.259

Σύνολο

7.521.872

7.815.938

7.766.747

8.223.225

31-Δεκ-12

Αγορές υπηρεσιών
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-12

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

70.586

179.505

Συγγενείς

33.675

87.393

33.675

75.838

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

63.415

0

59.415

-

Σύνολο

97.090

87.393

163.677

255.342
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Λοιπά έσοδα
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

222.002

507.276

Συγγενείς

31-Δεκ-12

227

30

227

30

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

30.039

128.421

30.039

128.421

Σύνολο

30.266

128.451

252.268

635.727

31-Δεκ-12

Λοιπά έξοδα
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

0

46.528

Συγγενείς

-

-

-

-

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

0

141.840

0

96.340

Σύνολο

0

141.840

0

142.868

Eσοδα τόκων από δάνεια σε
συνδεδεμένα μέρη

31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

Θυγατρικές

-

-

0

3.691

Σύνολο

-

-

0

3.691

Δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Θυγατρικές

-

-

-

31-Δεκ-12
0

Σύνολο

-

-

0

0

31-Δεκ-12

Απαιτήσεις
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

1.006.446

1.787.970

Συγγενείς

900.361

1.114.244

900.361

1.114.244

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

1.222.171

3.017.249

1.198.155

2.855.131

Σύνολο

2.122.532

4.131.493

3.104.962

5.757.345

31-Δεκ-12

Προμηθευτές/πιστωτές
31-Δεκ-13

31-Δεκ-12

31-Δεκ-13

Μητρική

-

-

-

-

Θυγατρικές

-

-

87.078

2.177.108
15.569

Συγγενείς

16.289

15.569

16.321

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη

36.658

276.840

36.658

90.858

Σύνολο

52.947

292.409

140.057

2.283.535

13.30.

Συναλλαγές με Βασικά Διοικητικά Στελέχη

Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
(Ποσά σε €)
Μισθοί και κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012
1.163.728

1.099.666

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012
959.608

927.667
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Αμοιβές συνεδριάσεων Διοικητικού
Συμβουλίου

709.308

860.308

390.630

462.424

-

197.279

-

182.429

31.947

40.110

20.095

23.900

1.904.984

2.197.363

1.370.333

1.596.421

Αποζημιώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές
Σύνολο

Ο αριθμός των βασικών Διευθυντικών Στελεχών ανέρχεται σε 10 στην τρέχουσα χρήση και σε 12 την
προηγούμενη χρήση του 2012.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 δεν υφίστανται δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του
Ομίλου (και συγγενικά με αυτούς μέρη).

13.31.

Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού

Ο αριθμός του προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τον Όμιλο και την Εταιρεία έχει ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
624

Μισθωτοί

13.32.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012
643

31/12/2013
540

31/12/2012
547

Εμπράγματα Βάρη

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

13.33.

Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις

Η Εταιρεία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα
θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της ως εξής:
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

(Ποσά σε €)
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής εκτέλεσης
συμβάσεων με πελάτες
Εγγυήσεις για εξασφάλιση καλής πληρωμής
συμβάσεων με πελάτες

31/12/2013

31/12/2012

31/12/2013

31/12/2012

4.395.466

6.636.720

4.350.721

6.634.850

0

15.000

0

15.000

Εγγυήσεις προκαταβολής
Εγγυήσεις για την συμμετοχή σε διάφορους
διαγωνισμούς
Καλύμματα δανείων σε τράπεζες (επιταγές,
τιμολόγια και εκχωρημένες συμβάσεις )

6.238.675

6.946.495

6.238.675

6.946.495

2.154.407

3.039.205

2.154.407

3.039.205

23.797.746

28.378.571

23.797.746

28.333.198

36.586.294

45.015.991

36.541.549

44.968.748

Σύνολο

Ο Όμιλος αιτείται για συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς σχετικά με την ανάληψη έργων και
δραστηριοτήτων. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις έχουν επιτυχή κατάληξη τότε τα έργα μπορεί να οδηγήσουν
στην αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων στις μελλοντικές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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Περαιτέρω γνωστοποιήσεις δεν πραγματοποιούνται καθώς η διαδικασία έγκριση συμμετοχής στα έργα
βρίσκονται ακόμα στην διαδικασία αξιολόγησης από τις αρχές και ενδέχεται να μεταβληθούν.
Ορισμένες νομικές απαιτήσεις έχουν εγερθεί κατά του Ομίλου κατά την διάρκεια της χρήσης. Εκτός των
περιπτώσεων στις οποίες σχηματίζονται προβλέψεις, η Διοίκηση δεν θεωρεί ότι οι απαιτήσεις των αντίδικων
είναι βάσιμες και ότι η πιθανότητα υποχρέωσης καταβολής αποζημιώσεων είναι μηδαμινές.
Δεν πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων με σκοπό να μην επηρεασθεί η
θέση του Ομίλου σχετικά με τις αντιδικίες αυτές.

13.34.

Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις των εταιρειών του Ομίλου έχουν ως εξής:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ
SINGULARLOGIC SA
SINGULARLOGIC AE (μητρική )
PCS
SINGULARLOGIC BULGARIA C.A. EOOD
SINGULARLOGIC ROMANIA C.A. SRL
METASOFT
SINGULARLOGIC BUSINESS SERVICES A.E.(Απορροφήθηκε από τη SingularLogic στις
12.03.2012)
SINGULARLOGIC INTEGRATOR A.E. (Απορροφήθηκε από τη SingularLogic στις
03.10.2012)
INFOSUPPORT
LOGODATA
SYSTEM SOFT
SINGULARLOGIC CYPRUS LTD (DEMSTAR)
GIT HOLDINGS A.E.
GIT (CYPRUS) LTD
INFO A.E.
DYNACOMP AEBE

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
2008-2010
2010-2013
2010-2013
2002-2013
2012-2013
2010-2013
2010-2011
2007-2012
2010-2013
2005-2013
2010-2013
2006-2013
2010-2013
2009-2013
2010-2013
2009-2013

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2010-2013 ενώ η απορροφηθείσα Εταιρεία
SINGULARLOGIC SA έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και για τη χρήση 2007.
Για τις χρήσεις 2011 &2012 η Εταιρεία και οι θυγατρικές της στην Ελλάδα, ελέχθησαν με βάση την
ΠΟΛ. 1159/2011 και έλαβαν φορολογικό πιστοποιητικό («Ετήσιο Πιστοποιητικό») από την Εταιρεία Grant
Thornton Α.Ε. όπως προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994 Για τη χρήση που έληξε την
31.12.2013 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την Εταιρεία Grant Thornton Α.Ε.
Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση των εταιρειών του Ομίλου δεν αναμένει
να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που αναφέρονται στο παραπάνω πίνακα, υπάρχει το ενδεχόμενο
επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση
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Εταιρεία δεν αναμένει τα αποτελέσματα και οι ταμειακές ροές της να επηρεασθούν σημαντικά κατά την
οριστικοποίηση των φορολογικών εκκρεμών υποθέσεων. Ωστόσο, την 31.12.2013 υπάρχουν σχηματισμένες
προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που ανέρχονται για την Εταιρεία και τον Όμιλο σε ποσό € 379
χιλ.

14. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων
συναλλαγματικών ισοτιμιών, επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων ρευστότητας. Το πρόγραμμα
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, ομολογιακά και
βραχυπρόθεσμα

τραπεζικά

δάνεια,

δικαιώματα

υπεραναλήψης

σε

τράπεζες,

βραχυπρόθεσμα

χρηματοοικονομικά προϊόντα υψηλής ρευστότητας διαπραγματεύσιμα στην χρηματαγορά, εμπορικούς
χρεώστες και πιστωτές, δάνεια από και προς τις θυγατρικές, επενδύσεις σε μετοχές.
14.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στην Ε.Ε. και συνεπώς η έκθεση σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών
δεν είναι μεγάλος.
Παρόλα αυτά προκύπτει κίνδυνος από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπως επίσης και από καθαρές
επενδύσεις σε οικονομικές οντότητες του εξωτερικού τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία των οποίων εκτίθενται
σε κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών (κυρίως σε USD και σε RON Ρουμανίας). Το ύψος των συναλλαγών
αυτών δεν είναι σημαντικό και δεν ακολουθείται πολιτική αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αναλύονται ως
εξής:
31/12/2012

31/12/2013
Ποσά σε € και ξ.ν.
Ονομαστικά ποσά
Χρημ/κά περιουσιακά
στοιχεία
Χρημ/κές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνια έκθεση

EUR

USD

940.272

226.400

6.137

(705.365)
234.908

(624.635)
(398.236)

(1.676)
4.461
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GBP

Ron

EUR

USD

GBP

Ron

3.437.064

986.950

231.648

6.137

3.572.754

(1.119.649)
2.317.416

(653.993)
332.958

(331.099)
(99.452)

(1.676)
4.461

(1.782.208)
1.790.546
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Χρημ/κά περιουσιακά
στοιχεία
Χρημ/κές υποχρεώσεις
Μακροχρόνια έκθεση

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις μεταβολές του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των ιδίων
κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
σε μία πιθανή αλλαγή της τάξεως του 10% στις κυμαινόμενες ισοτιμίες στο Αμερικανικό Δολάριο (USD),
Ρουμάνικη Λίρα (Ron), Λίρα Αγγλίας (GBP). Η ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται στα χρηματοοικονομικά
εργαλεία σε ξένο νόμισμα που κατέχει ο Όμιλος για κάθε περίοδο αναφοράς.
Ανάλυση Ευαισθησίας σε Μεταβολές Συναλλάγματος:
31/12/2013
Ποσά σε €

USD

GBP

Ron

Αποτέλεσμα χρήσης
(προ φόρων)

(28.876)

28.876

535

(535)

51.832

(51.832)

Καθαρή Θέση

(28.876)

28.876

535

(535)

51.832

(51.832)

31/12/2012
Ποσά σε €
Αποτέλεσμα χρήσης
(προ φόρων)
Καθαρή Θέση

USD

GBP

Ron

(7.538)

7.538

547

(547)

40.287

(40.287)

(7.538)

7.538

547

(547)

40.287

(40.287)

Η έκθεση του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο ποικίλλει κατά τη διάρκεια του έτους ανάλογα με τον όγκο
των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Εν τούτοις, η ανωτέρω ανάλυση θεωρείται αντιπροσωπευτική της έκθεσης
του Ομίλου στο συναλλαγματικό κίνδυνο.
14.2. Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των μελλοντικών ταμειακών ροών λόγω μεταβολής των
επιτοκίων καθώς έχει εκδώσει Ομολογιακά δάνεια ενώ έχει λάβει βραχυπρόθεσμα δάνεια με κυμαινόμενο
επιτόκιο. Η πολιτική του Ομίλου είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών
επιτοκίου όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση. Την 31η Δεκεμβρίου 2013, ο Όμιλος είναι
εκτεθειμένος στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό του, ο οποίος
υπόκειται σε μεταβλητό ποσοστό επιτοκίου (Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε σημείωση 13.18 που αφορά
στον τραπεζικό δανεισμό).
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία του αποτελέσματος της χρήσης καθώς και των
ιδίων κεφαλαίων σε μια λογική μεταβολή του επιτοκίου της τάξεως του 1% ή -1% (2012: +/-1%). Οι αλλαγές
στα επιτόκια εκτιμάται ότι κινούνται σε μία λογική βάση σε σχέση με τις πρόσφατες συνθήκες της αγοράς.

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων:
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31/12/2013
Ποσά σε €
Αποτέλεσμα χρήσης
(προ φόρων)
Καθαρή Θέση

31/12/2012

(576.627)

576.627

(577.040)

577.040

(576.627)

576.627

(577.040)

577.040

14.3. Ανάλυση κινδύνου λοιπών τιμών
Ο κίνδυνος από την μεταβλητότητα των τιμών των χρεογράφων κρίνεται αμελητέος για τα οικονομικά
αποτελέσματα του Ομίλου λόγω των περιορισμένων επενδύσεων του σε οντότητες.

14.4. Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου
H έκθεση του Ομίλου όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία (μέσα) τα οποία την 31.12.2013 αναλύονται ως εξής:

Ποσά σε €

31/12/2013

31/12/2012

5.498.113

7.537.573

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις

33.020.001

31.920.913

Σύνολα

38.518.115

39.458.486

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων
Ταμειακά διαθέσιμα και Ισοδύναμα

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται σε εξαιρετικά σημαντικούς πιστωτικούς
κινδύνους. Οι απαιτήσεις του ομίλου προέρχονται από μία μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Ο Όμιλος ελέγχει
διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στους
ελέγχους του πιστωτικού ελέγχου. Όπου είναι διαθέσιμες χρησιμοποιούνται εξωτερικές εκθέσεις ή αναλύσεις
σχετικά με τους πελάτες. Η πολιτική του Ομίλου είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.
Την 31.12.2013 η Διοίκηση του Ομίλου κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που
να μην καλύπτεται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά
διαθέσιμα θεωρείται αμελητέος, δεδομένου ότι ο Όμιλος συνεργάζεται με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
14.5. Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας του με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των
μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων 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 μακροπρόθεσμες
ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.
Κατά την λήξη της κλειόμενης χρήσης, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εμφανίζονται υψηλότερες
του κυκλοφορούντος ενεργητικού κατά ποσό 43.282.473 € στον Όμιλο και 44.094.796 € στην Εταιρεία
εξαιτίας της παρουσίασης των δυο ομολογιακών δανείων ύψους 53.628.000 € στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις λόγω συμβατικής τους λήξης εντός της χρήσης 2012. Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος ρευστότητας
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ενισχύεται από το γεγονός της μη τήρησης ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών που ρυθμίζουν τις
ανωτέρω δανειακές συμβάσεις, το οποίο έχει ως άμεση συνέπεια την προσαύξηση των περιθωρίων των
επιτοκίων των εν λόγω δανείων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Διοίκηση βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης νέων
μακροπρόθεσμων συμβάσεων δανεισμού με τα πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τη διατήρηση της ρευστότητας
του Ομίλου.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τον Όμιλο αναλύεται ως
εξής:
31/12/2013
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

Μακροπρόθεσμες
Αργότερο
1 έως 5 έτη
από 5 έτη

Ποσά σε €

Ομολογίες πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

53.628.000
15.621
6.256.807
11.047.461
3.982.218
74.930.108

15.622
3.741.872
8.353.800
12.111.294

31/12/2012
Βραχυπρόθεσμες
Εντός 6 μηνών

6 έως 12 μήνες

21.270
21.270

0

Μακροπρόθεσμες
Αργότερο
1 έως 5 έτη
από 5 έτη

Ποσά σε €

Ομολογίες πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων
Εμπορικές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

53.628.000
15.621
6.182.401
9.969.653
3.994.135
73.789.810

15.622
4.781.010
7.708.988
12.505.620

51.075
51.075

0

Οι ανωτέρω συμβατικές ημερομηνίες λήξης αντικατοπτρίζουν τις μικτές ταμειακές ροές, οι οποίες ενδέχεται
να διαφέρουν από τις λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής
Θέσης.

14.6. 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 και ως εξής:

Ποσά σε €
Μη κυκλοφοριακά
στοιχεία ενεργητικού
Δάνεια και απαιτήσεις

Ο ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2013
31/12/2012

522.945
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562.352

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2013
31/12/2012

511.495

549.233
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Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο
Κυκλοφοριακά στοιχεία
ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά
στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και
ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δανεισμός
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Δανεισμός
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Λοιπές
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
Σύνολο

59.932

154.059

59.932

154.059

582.877

716.411

571.427

703.292

13.496

2.266.010

13.496

2.266.010

33.020.001

31.920.913

31.449.114

30.168.767

5.498.113

7.537.573

3.680.695

5.766.495

38.531.610

41.724.496

35.143.305

38.201.272

21.270
21.270

51.075
51.075

0
0

0
0

57.641.461

57.653.378

56.401.407

56.401.407

9.998.680

10.963.410

9.669.681

10.305.662

19.266.473
86.906.614

17.600.785
86.217.573

18.175.228
84.246.316

16.504.218
83.211.287

14.7. Γνωστοποιήσεις σχετικά με το ΔΠΧΑ 7 «Βελτιώσεις στις Γνωστοποιήσεις για
Χρηματοοικονομικά Μέσα»
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας
των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης:
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις,
Επίπεδο 2: τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλες οι εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην
καταγεγραμμένη εύλογη αξία είναι παρατηρίσιμες είτε άμεσα είτε έμμεσα, Επίπεδο 3: τεχνικές που
χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην καταγεγραμμένη εύλογη αξία και δεν βασίζονται
σε παρατηρίσιμα δεδομένα της αγοράς.
Ακολούθως, παρατίθενται τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013.

Ποσά σε €

Περιγραφή
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες
αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές
Αμοιβαία κεφάλαια
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31/12/2013

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

-

-

13.496
-

13.496
-

Επίπεδο 3

-

-
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Παράγωγα
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού
Σύνολα

Ποσά σε €

Περιγραφή
Χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού αποτιμώμενα σε εύλογες
αξίες μέσω αποτελεσμάτων
Μετοχές
Αμοιβαία κεφάλαια
Παράγωγα
Διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά στοιχεία του
ενεργητικού
Σύνολα

-

-

-

-

-

-

-

-

13.496

13.496

0

0

31/12/2012

Επίπεδο 1

Επίπεδο 2

Επίπεδο 3

-

-

-

-

16.010
2.250.000
-

16.010
2.250.000
-

-

-

154.059

-

154.059

-

2.420.069

2.266.010

154.059

0

Στη χρήση 2013 δεν έγινε αναταξινόμηση ποσών μεταξύ των επιπέδων 1 & 2.
Ο Όμιλος εκτός των προαναφερομένων δεν έχει άλλα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία Ενεργητικού και
Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.

14.8. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου
Οι στόχοι του Ομίλου όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής:


να εξασφαλίσει την ικανότητα του Ομίλου να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και



να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας προϊόντα και υπηρεσίες
αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου.

Ο Όμιλος παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων πλέον των δανείων μειωμένης
εξασφάλισης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για την χρήση αναλύεται ως εξής:

31/12/2013

31/12/2012

Ποσά σε €

Δάνεια

57.641.461

57.653.378

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά
ισοδύναμα

(5.498.113)

(7.537.573)

Καθαρός Δανεισμός

52.143.348

50.115.805

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

31.183.653

38.047.376

1,7

1,3

Καθαρός Δανεισμός προς Καθαρή Θέση
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15. Γεγονότα μετά την περίοδο 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, 28 Μαρτίου 2014

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η Δ/ΝΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ

ΜΑΡΙΚΑ ΛΑΜΠΡΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΥΡΓΙΩΤΑΚΗ

ΑΔΤ AΒ 287337

ΑΔΤ ΑΕ 069961

Α.Δ.Τ ΑΒ 001315

Α.Δ.Τ Χ 046755 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ
ΟΕΕ Α΄ ΤΑΞΗΣ 0004664
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