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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας «ADACOM Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες
Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας ΑΝΤΑΚΟΜ
ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΑΕ , που αποτελούνται από την κατάσταση
οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών λογιστικών
πολιτικών και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών
καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με
κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια
διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά την διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής
εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
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εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των
εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης
μας.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε
ουσιώδη άποψη την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, την
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις,
στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2014

ECOVIS HELLAS A.E
Α.Μ. 155

Ο Ορκωτός Ελεγκτής

Εθνικής Αντιστάσεως 9-11 - Χαλάνδρι

Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ
Α.Μ. 13191
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, σας
παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα και τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.
Επισκόπηση αποτελεσμάτων
Κύκλος Εργασιών
Η Εταιρία δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας στην
Ελλάδα και την Νοτιοανατολική Ευρώπη προωθώντας προϊόντα και υπηρεσίες
απευθείας σε τελικούς πελάτες (κυρίως μεγάλες εταιρίες, τράπεζες και δημόσιο) και
μέσω δικτύου μεταπωλητών. Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2013
ανήλθε σε € 6,4 εκ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 0,8 εκ σε σχέση με το 2012.
Μικτό κέρδος
Η μικτή κερδοφορία της εταιρείας αυξήθηκε κατά € 0,4 εκ. την χρήση 2013 έναντι
του 2012, και ανήλθε σε € 2,8 εκ.
Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης
Για τη χρήση 2013, το σύνολο των λειτουργικών εξόδων ανήλθε σε € 2,5 εκ. το
οποίο αντιπροσωπεύει ποσοστό 40% περίπου του συνόλου του κύκλου εργασιών
έναντι 34% το 2012, αυξημένο κατά € 654 χιλ σε σχέση με το 2012.
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών (ΕΒΙΤDA)
Συνέπεια των ανωτέρω ήταν τα ΕΒΙΤDA αποτελέσματα να παρουσιάσουν κερδοφορία
περίπου € 329 χιλ. έναντι κερδοφορίας € 536 χιλ. σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση.
Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Έσοδα
Τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα για την χρήση παρέμειναν στα ίδια επίπεδα σε
σχέση με την χρήση του 2012.
Αποσβέσεις
Το σύνολο των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων ανήλθε το 2013 σε € 98 χιλ
έναντι € 49 χιλ το 2012.
Καθαρά αποτελέσματα περιόδου
Συνέπεια των ως άνω ήταν κέρδη μετά από φόρους ύψους € 220 χιλ. για τη χρήση
2013 έναντι € 477 χιλ. της χρήσης 2012.
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Αναφορά σε κονδύλια του Ισολογισμού
Αποθέματα
Τα αποθέματα κατά την λήξη της χρήσης ήταν € 166 χιλ. παραμένοντας στα ίδια
επίπεδα με την χρήση του 2012 (€ 167 χιλ).
Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις στο τέλος της χρήσης ανέρχονται στα € 2,4 εκ και
εμφανίζονται μειωμένες κατά € 0,9 εκ. συγκριτικά με το 2012.
Ίδια Κεφάλαια
Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας παρουσιάζονται θετικά € 2,7 εκ. Στην χρήση
μειώθηκαν κατά € 1,5 εκ. λόγω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου με επιστροφή
μετρητών στους μετόχους.
Προμηθευτές
Ο λογαριασμός προμηθευτές ανήλθε κατά την χρήση του 2013 σε € 1,3 εκ .
παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 0,35 εκ. σε σχέση με την χρήση του 2012.
Ρευστότητα και πηγές κεφαλαίου
Η μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά € 1,2 εκ. από € 1,6 εκ. το 2012 σε € 0,4
εκ το 2013 οφείλεται στην μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 1,5
εκ. με επιστροφή μετρητών στους μετόχους. Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας
κρίνονται επαρκή για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών.
Εργαζόμενοι
Αριθμός εργαζομένων
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά το τέλος της χρήσης ανέρχεται σε
39 άτομα ενώ αντίστοιχα το 2012 ήταν 40 άτομα.
Στόχοι και πολιτική διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων
Κίνδυνος επιτοκίου
Η εταιρεία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.
Κίνδυνος τιμών ξένου συναλλάγματος
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας σε ξένο νόμισμα είναι περιορισμένες και ανέρχονται
στο τέλος της χρήσης σε 0,2 εκ. δολαρίων ΗΠΑ.
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Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την
μείωση των επισφαλειών. Οι πωλήσεις πραγματοποιούνται σε πελάτες με
αξιολογημένο το ιστορικό πιστώσεων. Το τμήμα πιστωτικού ελέγχου ορίζει πιστωτικά
όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων.
Όπου αυτό είναι απαραίτητο ζητούνται εξασφαλίσεις.
Οι μειωμένες επισφάλειες της χρήσης αλλά και του παρελθόντος, δεν είναι βέβαιο ότι
θα συνεχίσουν να υφίστανται και στο μέλλον, ειδικά ενόψει της υφιστάμενης
χρηματοοικονομικής κρίσης και ύφεσης. Πολλές εταιρείες θα βρεθούν σε δυσχερή
οικονομική κατάσταση και λόγω μειωμένης ή ανύπαρκτης χρηματοδότησης και λόγω
μειωμένης κερδοφορίας ή και ζημιογόνων αποτελεσμάτων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Υπάρχει επαρκής ρευστότητα για το σημερινό επίπεδο των εμπορικών
δραστηριοτήτων εφόσον υφίστανται οι υπάρχουσες εμπορικές πρακτικές. Η εταιρία
καλύπτει πλήρως και εμπρόθεσμα το 100% των υποχρεώσεών της.
Εκτός κεφαλαίου κίνησης οι άλλες εκροές (όπως επενδύσεις) κρατούνται προς το
παρόν σε χαμηλό επίπεδο, και καλύπτονται από τα υπάρχοντα ταμειακά αποθέματα.
Τέτοια επένδυση είναι και η βελτίωση και ενίσχυση των υποδομών του
μηχανογραφικού κέντρου πιστοποίησης (processing centre).
Προοπτικές
Η αγορά υπηρεσιών ψηφιακής ασφάλειας ενέχει σημαντικούς επιχειρηματικούς
κινδύνους αλλά και ευκαιρίες απαιτώντας την συνεχή επένδυση σε τεχνογνωσία και
υποδομές για την διαχείριση πολύπλοκων και ευαίσθητων έργων.
Σημαντικά γεγονότα κατά την διάρκεια της χρήσης
Την 10.01.2013 συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την οποία
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των
€ 1.508.601,98 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από τριάντα λεπτά (€ 0,30) σε ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (€ 1,43)
και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €
1.508.601,98 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,43 σε € 0,30 και
επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους
μετόχους, ήτοι ποσού € 1,13 ανά μετοχή.
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Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

_______________________
Παναγιώτης Βασιλειάδης
Διευθύνων Σύμβουλος
Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σημ.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7

65
697
8
100
870

67
11
8
100
186

8
10.1
10.2
9

166
2.373
470
431
3.440
4.310

167
3.285
239
1.585
5.276
5.462

11.1
11.2

401
10.306
(8.200)
220
2.727

401
11.832
(8.677)
477
4.033

61
61

98
98

1.267
79
95
81
1.522

920
101
80
230
1.331

1.583

1.429

4.310

5.462

Συνολικά περιουσιακά στοιχεία

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό Κεφάλαιο
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Υπόλοιπο ζημιών προηγ.χρήσεων
Αποτελέσματα χρήσης
Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων εταιρείας
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων (α)

12

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόεσμων υποχρεώσεων (β)

13.1
13.2
13.2
13.3

Σύνολο υποχρεώσεων γ =(α+β)
Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

31.12.2013 31.12.2012
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Σημ.

Έσοδα
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλες δαπάνες
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους (Α)

14

15
15

1.0131.12.2013

1.0131.12.2012

6.353
(3.594)
2.759

5.585
(3.203)
2.382

0
(939)
(1.603)
13
(11)
1
220

5
(702)
(1.186)
(12)
(11)
1
477

220

477

0

0

220

477

16

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγ κεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2012

Μετοχικό Κεφάλαιο

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο

Αποτ/τα εις
νέον

401

11.832

(8.677)

Σύνολο
Καθαρής
Θέσης
3.556

477

477

Καθαρό κέρδος χρήσης
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012

401

11.832

(8.200)

4.033

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2013

401

11.832

(8.200)

4.033

1.509
(1.509)

(1.509)

220

0
(1.509)
(17)
220

(7.980)

2.727

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Ε.Γ.Σ. 10/01/2013
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου με επιστροφή μετρητών στους μετόχους
Έξοδα αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρό κέρδος χρήσης
Υπόλοιπο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013

(17)

401

10.306
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
01.0131.12.2013
Λειτουργ ικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Λοιπές καταβολές
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών
Κόστος αύξησης κεφαλαίου
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

01.0131.12.2012

220

477

98
(37)

49
0

11

11

1
681
192

40
357
(261)

(11)
1.155

(11)
662

(783)

(58)

(783)

(58)

(1.509)
(17)

0
0

(1.526)

0

(1.154)

604

1.585

981

431

1.585
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1

Πληροφορίες για την εταιρεία

1.1

Γενικές Πληροφορίες για την εταιρεία

H ADACOM A.E. ιδρύθηκε το 1999 και έχει έδρα την οδό Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42,
Αθήνα, Αττικής. Η διάρκεια της εταιρίας ορίστηκε σε 99 έτη.
Η εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο της ψηφιακής ασφάλειας, έκδοση
πιστοποιητικών ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης, συστήματα και
υπηρεσίες ηλεκτρονικής ασφάλειας, παραγωγή και εμπορία λογισμικού.
1.2

Αντικείμενο δραστηριότητας

Σκοπός της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της είναι:
 η αντιπροσώπευση, εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία προϊόντων υπηρεσιών
πληροφορικής, υπηρεσίες και προϊόντα διαδικτύου, έκδοση πιστοποιητικών
ηλεκτρονικής υπογραφής και κρυπτογράφησης, συστήματα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικής ασφάλειας, διαφημιστικές υπηρεσίες, παραγωγή και εμπορία
λογισμικού.
 η εμπορία και ανάπτυξη λογισμικού (δημιουργία και ανάπτυξη εφαρμογών)
 η εμπορία και διάθεση δικτυακών συσκευών.
Οι κύριες δραστηριότητες της εταιρείας δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο
χρόνο.
1.3

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, όπως συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη
συνεδρίαση της 01/07/2010 και με θητεία μέχρι την 30/06/2014 παρατίθεται στον
πιο κάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Σάββας Ασημιάδης
Παναγιώτης Βασιλειάδης
Δαυίδ Σαμουήλ
Νίνος Γιαμάκης
2
2.1

ΘΕΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ.
Πρόεδρος
Διευθύνων Σύμβουλος
Γραμματέας
Μέλος

Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΠ

Για την σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν ληφθεί υπόψη όλα τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των Διερμηνειών
τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και τα
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οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν υποχρεωτικής
εφαρμογής για την χρήση.
2.2

Βάση κατάρτισης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος.
2.3

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρείας στις 18 Μαρτίου 2014 και υπόκεινται σε οριστική έγκριση από την Ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων που θα συγκληθεί το αργότερο μέχρι την
30.06.2014 και η οποία μπορεί σύμφωνα με το νόμο να τις τροποποιεί.
2.4

Καλυπτόμενη περίοδος

Οι οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως
και την 31η Δεκεμβρίου 2013.
2.5

Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το
λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας .
Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.
2.6

Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες

Νέα πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για τη χρήση 2013.
Τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των κονδυλίων της κατάστασης
λοιπών συνολικών εισοδημάτων», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
την ή μετά την 01.07.2012. Η τροποποίηση απαιτεί την ομαδοποίηση των κονδυλίων
που παρουσιάζονται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων, με βάση το
εάν μεταγενέστερα αναταξινομούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων (κέρδη και
ζημίες). Δεν είχε επίδραση στην εταιρεία.
Νέο (Τροποποιημένο) Δ.Λ.Π. 19 «Παροχές σε εργαζομένους», με ισχύ για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2013. Το νέο πρότυπο
απαλείφει την προσέγγιση του περιθωρίου σχετικά με την αναγνώριση των
αναλογιστικών κερδών και ζημιών (το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών
αναγνωρίζεται στην κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων) και ορίζει ότι το
χρηματοοικονομικό κόστος υπολογίζεται στη βάση της καθαρής χρηματοδότησης.
Δεν είχε ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Δ.Π.Χ.Α. 11 «Κοινοί Διακανονισμοί», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01.01.2013 και αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Δικαιώματα σε
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κοινοπραξίες» και την Διερμηνεία 13 «Από κοινού ελεγχόμενες οντότητες - μη
χρηματικές εισφορές από κοινοπρακτούντες». Το πρότυπο διακρίνει τους κοινούς
διακανονισμούς σε κοινές δραστηριότητες και σε κοινοπραξίες. Οι κοινές
δραστηριότητες λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα που πραγματεύονται τα
σχετικά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα και έξοδα της κοινής λειτουργίας.
Τα δικαιώματα σε κοινοπραξίες λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της καθαρής
θέσης. Το Δ.Λ.Π. 28 μετονομάζεται σε «Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες».
Δεν είχε επίδραση στην εταιρεία.
Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποιήσεις των δικαιωμάτων σε άλλες οντότητες», με
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013. Το Πρότυπο
καθορίζει τις ελάχιστες γνωστοποιήσεις σχετικά με δικαιώματα σε θυγατρικές,
συγγενείς, κοινοπραξίες και δομημένες μη ελεγχόμενες - μη ενοποιούμενες
οντότητες. Δεν είχε επίδραση στην εταιρεία.
Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας», με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2013. Με το εν λόγω Πρότυπο συγκεντρώνονται σε
ένα Πρότυπο – Πλαίσιο, τα θέματα του καθορισμού της εύλογης αξίας, της
επιμέτρησης της εύλογης αξίας και των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων. Δεν είχε
ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Νέα πρότυπα και διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
μετά την 01.01.2013
Ετήσιες βελτιώσεις 2010-2012 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και
αφορούν τα πρότυπα IAS 16, IAS 24, IAS 38, IFRS 2, IFRS 3, IFRS 8 και IFRS 13, με
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν κυρίως την ή μετά την 01.07.2014. Δεν
αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Ετήσιες βελτιώσεις 2011-2013 που εγκρίθηκαν τον Δεκέμβριο του 2013 και
αφορούν τα πρότυπα IAS 40, IFRS 1, IFRS 3 και IFRS 13, με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν αναμένεται να έχουν
ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» που εγκρίθηκε τον
Νοέμβριο του 2013 και αναφέρεται σε εισφορές προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών από εργαζομένους ή τρίτα πρόσωπα οι οποίες συνδέονται με την παροχή
υπηρεσίας. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.07.2014 και δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 36 «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων» που
εγκρίθηκε τον Μάιο του 2013 και αναφέρεται σε γνωστοποιήσεις για απομειωμένα μη
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει ισχύ για ετήσιες
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περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και δεν αναμένεται να έχει
ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» με την προσθήκη
τρίτου κεφαλαίου στο εν λόγω πρότυπο που αφορά την «Λογιστική της
αντιστάθμισης» και τροποποιήσεις στα ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 9, πού εγκρίθηκαν
τον Νοέμβριο του 2013. Οι εν λόγω τροποποιήσεις είναι διαθέσιμες για άμεση χρήση.
Η ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής του Προτύπου ΔΠΧΑ 9 θα καθορισθεί μετά
την ολοκλήρωσή του. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά στοιχεία», αναφορικά με την
«Ανανέωση Παραγώγων και τη Συνέχιση της Λογιστικής Αντιστάθμισης» που
εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2013 και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη
επίδραση στην εταιρεία.
Τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 Χρηματοικονομικά Στοιχεία - Παρουσίαση με
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2014 και αναφέρεται
στον
συμψηφισμό
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών
στοιχείων
με
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην
εταιρεία.
Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποίηση στα: ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΛΠ 27)
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 01.01.2014. Δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρεία.
Διερμηνεία 23 Φόροι, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2014 και αναφέρεται στο λογιστικό χειρισμό της πληρωμής φόρων που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37, καθώς και στο λογιστικό χειρισμό της
υποχρέωσης για πληρωμή φόρου όταν ο χρόνος και το ποσό της πληρωμής είναι
βέβαια. Δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στην εταιρεία.

3

Ακολουθούμενες
υπολογισμού

λογιστικές

πολιτικές,

εκτιμήσεις

και

μέθοδοι

Οι λογιστικές αρχές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών βάσει των οποίων
συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 είναι συνεπείς με
αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
της χρήσης 2012, οι οποίες έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.adacom.com
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3.1

Συναλλαγματικές μετατροπές

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα (ευρώ) με
την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη
και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
3.2

Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού

Τα άυλα στοιχεία αφορούν:
εξωτερικώς αποκτηθέντα λογισμικά προγράμματα, η αξία των οποίων περιλαμβάνει
το κόστος αγοράς τους, προσαυξημένο με τις δαπάνες που απαιτούνται προκειμένου
να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων
αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές μεταγενέστερες
δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του λογισμικού πέραν
των αρχικών προδιαγραφών. Η απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει της
σταθερής μεθόδου απόσβεσης και εντός περιόδου τριών έως πέντε ετών. Η
υπολειμματική του αξία θεωρείται μηδέν.
εσωτερικώς δημιουργούμενα λογισμικά προγράμματα που προκύπτουν από
ανάπτυξη. Η αξία τους περιλαμβάνει το κόστος που απαιτήθηκε για την ανάπτυξή
τους. Η απόσβεσή τους γίνεται με συντελεστή 20%.

3.3

Ενσώματα πάγια

Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν
απομείωση. Οι δαπάνες που διενεργούνται για την αντικατάσταση συστατικών
στοιχείων των παγίων κεφαλαιοποιούνται. Οι υπόλοιπες μεταγενέστερες δαπάνες,
που διενεργούνται σε σχέση με πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον
όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που αναμένεται ότι θα προκύψουν
από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων.
Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κ.λ.π. των παγίων καταχωρούνται
στο λογαριασμό αποτελεσμάτων ως έξοδο, κατά τον χρόνο πραγματοποίησής τους.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των
παγίων περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, κατά κατηγορία
παγίων, έχει ως εξής:
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Έπιπλα και λοιπός
εξοπλισμός

3 με 5 έτη

Λοιπές εγκαταστάσεις

5 με 7 έτη

Εξοπλισμός πληροφορικής

1 με 3 έτη

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος
και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη
χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές
μεταφέρονται στα αποτελέσματα της αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων μπορούν να
αναθεωρηθούν και να προσαρμοστούν, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού. Όταν η αναπόσβεστη αξία του ενσώματου παγίου στοιχείου
υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, η διαφορά καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στην
κατάσταση αποτελεσμάτων και το πάγιο καταχωρείται στην ανακτήσιμη αξία του.
3.4

Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων

Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως,
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους
δεν θα ανακτηθεί. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία τους είναι
μικρότερη από τη λογιστική τους αξία. Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία
μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξία
χρήσεως. Οι ζημίες απομείωσης και οι αναστροφές προηγούμενων ζημιών
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν.
3.5

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

3.5.1 Απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος βάσει της μεθόδου του
αποτελεσματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή
στην αξία των απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν οι απαιτήσεις
διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά εφαρμογή της
μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου.
Ο έλεγχος απομείωσης των απαιτήσεων γίνεται σε εξατομικευμένη βάση όταν η
είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των
οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά στοιχεία
υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στα
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που λήγουν μετά την πάροδο
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτές χαρακτηρίζονται ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται ως εμπορικές
και άλλες απαιτήσεις και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
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3.6

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν εμπορικές και
λοιπές υποχρεώσεις.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός
απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο κονδύλι «Προμηθευτές».

των

δανείων)

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε
μία συμβατική συμφωνία του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η
εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή ακυρώνεται ή λήγει. Οι εμπορικές
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία και ακολούθως
αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος.
Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων όταν οι
υποχρεώσεις διαγράφονται καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις», όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική
Συνέλευση των Μετόχων.
3.7

Αποθέματα

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και
της καθαρής ρευστοποιήσιμής τους αξίας τους. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το
κόστος κτήσεως των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου
όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τις δαπάνες
μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης των αποθεμάτων.
3.8

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις
καταθέσεις όψεως.
3.9

Μετοχικό Κεφάλαιο

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα Ίδια Κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση
μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε
μείωση της Καθαρής Θέσης της εταιρείας.
3.10 Κόστος δανεισμού
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Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται,
εκτός και αν αφορά ειδικά περιουσιακά στοιχεία, περίπτωση κατά οποία, κατά το
μέρος που τα αφορά κεφαλαιοποιείται και αποτελεί μέρος του κόστους αυτών.
3.11 Φορολογία εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
3.11.1 Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις
ή απαιτήσεις από τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται με την τρέχουσα ή
προηγούμενες περιόδους αναφοράς και που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την
ημερομηνία του Ισολογισμού. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς
συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και βάσει των
φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές
απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδο φόρου στα αποτελέσματα.
Περιλαμβάνει επίσης τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος
που θα προκύψουν από τον μελλοντικό φορολογικό έλεγχο. Το στοιχείο αυτό
αναγνωρίζεται στις οικονομικές καταστάσεις με πρόβλεψη.
3.11.2 Αναβαλλόμενη Φορολογία Εισοδήματος

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, προσδιορίζεται με την μέθοδο της
υποχρέωσης, με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της
φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και
υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν κατά
τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του
διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις
δημιουργούν.
Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές
φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της
ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές.
Για τις φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους
αναγνωρίζονται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά την έκταση που
αναμένεται ότι θα υπάρξει αντίστοιχο φορολογητέο κέρδος εντός της περιόδου
συμψηφισμού των μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών.
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Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έσοδο ή έξοδο στην κατάσταση
αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, ο φόρος εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι
συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, αναγνωρίζεται κατ’ ευθείαν
στα ίδια κεφάλαια, μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων.

3.12 Παροχές σε εργαζόμενους
α) Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες.
β) Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών
(κρατική ασφάλιση) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές
κατά την αποχώρηση από την υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν.2112/20). Το
δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως
έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό υπολογίζονται
ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστούμενης
μονάδας ( Projected Unit Credit Method).
Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιείται το επιτόκιο των
μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης διάρκειας.
Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των
παραδοχών της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα εις νέον
μέσω της κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων.
3.13 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα επιμετρούνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
3.13.1 Πωλήσεις αγαθών

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει αγαθά στους πελάτες,
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη. Το αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι το μικτό
ποσό που εισπράττεται.
3.13.2 Παροχή υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
3.13.3 Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του
αποτελεσματικού επιτοκίου.
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3.13.4 Έσοδα από δικαιώματα

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την
ουσία των σχετικών συμβάσεων.
3.13.5 Μερίσματα

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
3.14 Μισθώσεις
Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας
διατηρούνται από τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.
3.14.1

Η Εταιρεία ως μισθωτής

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα με
βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
3.15 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.16 Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα
οδηγήσει σε εκροή οικονομικών πόρων για την εταιρεία και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια.
Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή τεκμαιρόμενης
υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.
Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε
αρχικώς σχηματιστεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία
Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα
καλύτερη εκτίμηση.
Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να
διακανονιστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που
είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους
και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.
Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της
πρόβλεψης είναι η παρούσα αξία της εκροής που αναμένεται να απαιτηθεί
προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση.
Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης
αυξάνει σε κάθε περίοδο έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η
αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο στα αποτελέσματα. Όταν
υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί
για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων,
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ως ένα σύνολο. Μία πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα
πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που περιλαμβάνεται στην κατηγορία
δεσμεύσεων είναι μικρή.
Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά
οφέλη, θα απαιτηθεί για να διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται.
3.17 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.
3.18 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία
Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα
κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων.
4.

Διαχείριση κεφαλαίου

Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής βάσης, ώστε να
υπάρχει εμπιστοσύνη εκ μέρους των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της
ανάπτυξη. Η διοίκηση παρακολουθεί τα ίδια κεφάλαια τα οποία και εκλαμβάνει στο
σύνολό τους, ώστε η σχέση τους με τα ξένα κεφάλαια, να διαμορφώνεται πάνω από
το 50%. Οι επιβαλλόμενοι περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως
εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση της απόκτησης με σκοπό την
διανομή τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την
μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους
απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από
το ½ του μετοχικού κεφαλαίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει
την Γενική Συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που
θα αποφασίσει την λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
Όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10
του μετοχικού κεφαλαίου και η Γενική Συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα,
η εταιρεία μπορεί να λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει
έννομο συμφέρον.
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Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό
του Τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση,
προ πάσης διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού
Αποτελέσματα εις Νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται
προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού
και του καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων στην εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Τούτο δεν έχει εφαρμογή,
αν έτσι αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία
τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το
μη διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω
καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό Αποθεματικού προς
κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται
δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να
αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.

5.

Σημαντικές κρίσεις

Για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, η εταιρεία κάνει κρίσεις και παραδοχές
που αφορούν το μέλλον, οι οποίες σπάνια θα επαληθεύονται από τα μελλοντικά
γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές που εμπεριέχουν σημαντικό κίνδυνο να
προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων εντός του επόμενου έτους αφορούν τις προβλέψεις
για τις εκκρεμείς υποθέσεις και τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
6.

Χρηματοοικονομικός κίνδυνος

Αναφορά για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο ρευστότητας γίνεται στις επί
μέρους σημειώσεις. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι μικρός λόγω του μικρού ύψους
των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (Δολάριο Αμερικής), της ταυτόχρονης ύπαρξης
απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο νόμισμα αυτό και της αντιστάθμισής του με
παράγωγα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που ο κίνδυνος κρίνεται αυξημένος.

7.

Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Ενσώματα και Άυλα)

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, για τις
παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής:
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Ανάλυση κινήσεων παγ ίων
Ποσά σε € '000

Λογ ιστική αξία την 1/1/2012

68

Αγορές
Λοιπές κινήσεις
Κόστος Κτήσης την 31/12/2011
Αποσβέσεις χρήσης

58
126
(49)

Λογ ιστική αξία την 31/12/2012

77

Αγορές
Λοιπές κινήσεις
Κόστος Κτήσης την 31/12/2013
Αποσβέσεις χρήσης

860
(98)

Λογ ιστική αξία την 31/12/2013

762

783

Οι αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων παγίων
αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία
προέβη στην κεφαλαιοποίηση δαπανών ανάπτυξης λογισμικού ποσού € 750 χιλ.. Οι
εν λόγω δαπάνες αφορούν κυρίως μισθοδοσία του τμήματος ανάπτυξης λογισμικού
και αποσβένονται με συντελεστή 20%. Οι αποσβέσεις της χρήσης ήταν € 70 χιλ.
Δεν υπάρχουν υφιστάμενα επί των παγίων εμπράγματα βάρη. Η εταιρεία δεν έχει
συμβατικές δεσμεύσεις για την απόκτηση ενσώματων παγίων.

8

Αποθέματα

Λόγω του ότι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων είναι μικρότερη από
την μέση τιμή κτήσης έχουν σχηματισθεί σωρευμένες προβλέψεις υποτίμησης των
αποθεμάτων. Στον ισολογισμό απεικονίζεται η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των
αποθεμάτων.
Εμπορεύματα
Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

31.12.2013
234
(68)
166

31.12.2012
235
(68)
167

Τόσο, στην διάρκεια της χρήσης όσο και την αντίστοιχη χρήση που έληξε την
31.12.2013, δεν διενεργήθηκε υποτίμηση των αποθεμάτων.
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9

Ταμειακά Διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:
31.12.2013
Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

3
428
431

31.12.2012
10
1.575
1.585

Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο από τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχεται σε €
428 χιλ και € 1.575 χιλ για τις χρήσεις 2013 και 2012 αντίστοιχα.

10 Εμπορικές απαιτήσεις και λοιποί χρεώστες
10.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Παρακάτω παρουσιάζεται πίνακας με ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων και των
σχετικών προβλέψεων απομείωσης:

31.12.2013
Απαιτήσεις από πελάτες (Ανοικτά υπόλοιπα)
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις

2.632
257
(516)
2.373

31.12.2012
3.730
171
(616)
3.285

Στην διάρκεια της χρήσης δεν σχηματίστηκαν νέες προβλέψεις για τις επισφαλείς
απαιτήσεις. Επιπλέον, κατά την εξεταζόμενη χρήση η εταιρεία προέβη στη διαγραφή
επισφαλών απαιτήσεων ποσού € 100 χιλ. για τις οποίες είχε σχηματιστεί αντίστοιχη
πρόβλεψη σε προηγούμενες χρήσεις και ως εκ τούτου η διαγραφή των απαιτήσεων
δεν επηρέασε τα αποτελέσματα της χρήσης. Η μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό
κίνδυνο ταυτίζεται με την λογιστική αξία των απαιτήσεων.
Στις εμπορικές απαιτήσεις δεν περιλαμβάνονται άλλες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις
(εκτός αυτών που έχουν ήδη απομειωθεί).
Οι αναμενόμενες περίοδοι είσπραξης των απαιτήσεων αναλύονται στον παρακάτω
πίνακα:
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Περίοδοι είσπραξης απαιτήσεων
Εντός
Εντός
Εντός
Εντός

μηνός (1-30 ημέρες)
τριών μηνών (31-90 ημέρες)
τεσσάρων μηνών (91-120 ημέρες)
έτους (121-365 ημέρες)

31.12.2013

31.12.2012

522
1.542
285
24

723
2.135
394
33

2.373

3.285

10.2 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Στο κονδύλι του Ισολογισμού Λοιπά
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

κυκλοφορούντα

περιουσιακά

31.12.2013
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
Δουλευμένα έξοδα επομένων χρήσεων
Λοιποί χρεώστες
Προκαταβολές σε προμηθευτές

στοιχεία

31.12.2012

49
138
251
31
1
470

17
0
192
30
0
339

11 Ίδια Κεφάλαια
11.1 Μετοχικό Κεφάλαιο
Κατά την 31/12/2013 το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 400.513,80
και διαιρείται σε 1.335.046 ονομαστικές μετοχές € 0,30 η κάθε μία. Η μετοχική
διάρθρωση της «ΑΝΤΑΚΟΜ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Α.Ε.» είναι η
ακόλουθη:
ΜΕΤΟΧΟΙ
ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕΔΕΣ
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ

ΑΡ.ΜΤΧ
1.331.820
3.226

ΠΟΣΟΣΤΟ
99,76%
0,24%

ΣΥΝΟΛΟ:

1.335.046

100,00%

11.2 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Το αποθεματικό από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε €
10.306.430 το οποίο έχει προκύψει από παλιότερες αυξήσεις του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρείας με έκδοση νέων μετοχών με τιμή διάθεσης μεγαλύτερη της
ονομαστικής αξίας.
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Την 10.01.2013 συγκλήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά την οποία
αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά το ποσό των
€ 1.508.601,98 με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού «διαφορά από την
έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και ταυτόχρονη αύξηση της ονομαστικής αξίας της
μετοχής από τριάντα λεπτά (€ 0,30) σε ένα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (€ 1,43)
και η ταυτόχρονη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €
1.508.601,98 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από € 1,43 σε € 0,30 και
επιστροφή του ποσού της μείωσης του κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους
μετόχους, ήτοι ποσού € 1,13 ανά μετοχή.

12 Προβλέψεις
12.1 Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις
Στη διάρκεια της χρήσης η εταιρεία δεν διενήργησε προβλέψεις για ανέλεγκτες
φορολογικές χρήσεις. Η συνολική πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις ανέρχεται την
31.12.2013 σε € 20 χιλ. Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την χρήση 2010.
Για τις χρήσεις 2011-2012 η εταιρεία ελέγχθηκε βάσει της φορολογικής νομοθεσίας
από τον Τακτικό Ελεγκτή όπου εξέδωσε Φορολογικά πιστοποιητικά με Συμπέρασμα
χωρίς επιφύλαξη. Ομοίως ελέγχεται και η χρήση 2013.

12.2 Παροχές που καταβάλλονται όταν λήξει η εργασιακή σχέση
Σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
συνταξιοδοτούμενους ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών
αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών, τον
τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) και άλλους ποιοτικούς
παράγοντες. Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της
αποζημίωσης που πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 40% του σχετικού ποσού που
θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης. Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη που
εκτιμάται ότι καλύπτει το σύνολο της υφιστάμενης υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού που παρουσιάζονται στις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
31.12.2013
Υπόλοιπο Υποχρέωσης στην λήξη της προηγούμενης
χρήσης
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης χρήσεως
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Υπόλοιπο υποχρέωσης στην λήξη της χρήσης

32
15
(6)
41

31.12.2012
21
11
32

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
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#

Περιγραφή παραδοχής

%

1

Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης
πληθωρισμού

2%

2

Αύξηση ετήσιου μισθολογίου ανά κατηγορία υπαλλήλων

0%

3

Προεξοφλητικό επιτόκιο

4

Περιουσιακά στοιχεία για την αποζημίωση του Ν
2112/20

5

Για το ύψος της αποζημίωσης έγινε εφαρμογή των νομοθετικών διατάξεων του Ν. 2112/20 κατά τη
συνταξιοδότηση.

6

Η ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης υπολογίστηκε σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του
Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζόμενου.

7

Κινητικότητα Προσωπικού:

3,8%
0

Οµάδα
Ηλικιών
Έως 40
ετών
41– 50
51 και
άνω

Οικιοθελής
Αποχώρηση

Απόλυση

8%

4%

2%

1%

0%

0%

12.3 Λοιπές προβλέψεις
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε περιόδου και αναπροσαρμόζονται με
αντίστοιχη επιβάρυνση ή ωφέλεια των αποτελεσμάτων.
Η ανάλυση των προβλέψεων έχει ως εξής:

Προβλέψεις γ ια ανέλεγ κτες φορολογ ικές χρήσεις
Υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης:
Σχηματισθείσα πρόβλεψη κατά την τρέχουσα χρήση
Μείωση πρόβλεψης λόγω περαίωσης φορολογικών χρήσεων
Υπόλοιπο κατά την λήξη της χρήσης:

31.12.2013
20

31.12.2012
20

20

20

46
(46)

57
(11)

()
20

46
66

Λοιπές προβλέψεις
Υπόλοιπο κατά την έναρξη της χρήσης:
Χρησιμοποιηθείσες στη χρήση
Σχηματισθείσες κατά την χρήση
Υπόλοιπο κατά την λήξη της χρήσης:

Σύνολο προβλέψεων

13 Υποχρεώσεις
13.1 Προμηθευτές
Κατά την λήξη της χρήσης το υπόλοιπο των υποχρεώσεων της εταιρείας έναντι των
προμηθευτών της ανέρχεται σε € 1.267 χιλ. Όλα τα τιμολόγια θα εξοφληθούν εντός
της επόμενης χρήσης ενώ δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η ληκτότητα αυτών των υποχρεώσεων:
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Περίοδοι ληκτότητας υποχρεώσεων σε
προμηθευτές

31.12.2013

Εντός μηνός (1-30 ημέρες)
Εντός τριών μηνών (31-90 ημέρες)
Εντός τεσσάρων μηνών (91-120 ημέρες)

31.12.2012

405
687
175
1.267

294
499
127
920

Η εύλογη αξία των εν λόγω υποχρεώσεων δεδομένου ότι λήγουν εντός του έτους
ταυτίζεται περίπου με την λογιστική αξία τους.

13.2 Υποχρεώσεις από φόρους και εισφορές
Υποχρεώσεις από φόρους-εισφορές

31.12.2013

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών
Φόρος Αμοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι
Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικά ταμεία

31.12.2012

33
25
2
19
95
174

19
33
7
42
80
181

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνουν φόρο εισοδήματος και είναι πληρωτέες
εντός μηνός από την λήξη της χρήσεως.

13.3 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31.12.2013

Πιστωτές διάφοροι
Προκαταβολές πελατών

31.12.2012

56
24
80

203
27
230

Η ληκτότητα των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αναλύεται στον
παρακάτω πίνακα:
Περίοδοι ληκτότητας βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
Εντός
Εντός
Εντός
Εντός

μηνός (1-30 ημέρες)
τριών μηνών (31-90 ημέρες)
τεσσάρων μηνών (91-120 ημέρες)
έτους (121-365 ημέρες)

31.12.2013

31.12.2012

24
0
0
56

27
0
0
203

80

230
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14 Πωλήσεις
Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής:

Ανάλυση πωλήσεων
Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις Παροχής Υπηρεσιών
Πωλήσεις προς συνδεδεμένα μέρη

31.12.2013

31.12.2012

1.641
4.712
0

1.322
4.259
4

6.353

5.585

15 Κατανομή εξόδων

Ανάλυση εξόδων
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές τεχνικών-συμβούλων
Έξοδα μεταφορών
Ενοίκια κτιρίων
Ενοίκια μεταφορικών μέσων
Έξοδα τηλεπικοινωνιών
Αποσβέσεις
Διάφορα έξοδα

Κατανέμονται εις:
Κόστος Πωληθέντων
Κεφαλαιοποίηση δαπανών
Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης

31.12.2013

31.12.2012

1.689
1.976
37
69
69
20
96
248

982
1.522
36
66
52
26
49
149

4.204

2.882

912
750
1.603
939
4.204

994
0
1.186
702
2.882

16 Φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη περιόδου προ φόρων
Φόρος βάσει του ισχύοντος φορολογικού
συντελεστή
Μη αναγνωρισθείς φόρος επί φορολογικών ζημιών
Φόρος εισοδήματος χρήσης

31.12.2013

31.12.2012

220

477

57
(57)

124
(124)

0

0
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Η εταιρεία έχει κατά την 31.12.2013 εκπεστέες προσωρινές διαφορές και
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, συνολικού ποσού € 628 χιλ. περίπου για τις
οποίες δεν έχει αναγνωρισθεί η σχετική αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού €
163 χιλ., περίπου, λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει ως προς τα ποσά των
μελλοντικών φορολογητέων κερδών και τον χρόνο που θα προκύψουν. Οι απαιτήσεις
αυτές εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και τα σχετικά ποσά θα
αναγνωρισθούν όταν αρθούν οι συγκεκριμένες αβεβαιότητες.
17 Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών
17.1 Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις διεταιρικές αγορές και πωλήσεις με την
μητρική εταιρεία:

Αγορές από
Πωλήσεις προς

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΝΤΕΑΛ
528
0

17.2 Υπόλοιπα συνδεδεμένων μερών

Απαιτήσεις από
Υποχρεώσεις προς

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΝΤΕΑΛ
0
219

17.3 Αμοιβές βασικών διευθυντικών στελεχών
Οι αμοιβές και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές που δόθηκαν προς τα μέλη του
Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη ανήλθαν στο ποσό των € 403 χιλ. Δεν υπάρχουν
υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς τα μέλη της διοίκησης κατά
την 31/12/2013 και την 31/12/2012.
17.4 Αμοιβές ελεγκτών
Οι αμοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2013 ανήλθαν σε € 4 χιλ. και αφορούν
τακτικό έλεγχο και την έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης. Οι ελεγκτές δεν
παρέχουν άλλες υπηρεσίες στην εταιρεία.
18 Εγγυήσεις
Η εταιρεία έχει εκδώσει εγγυητικές επιστολές ύψους περίπου € 114 χιλ. κυρίως για
συμμετοχή σε διαγωνισμούς για τις οποίες έχει εγγυηθεί και η μητρική εταιρεία.
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19 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού..

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
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