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∆ήλωση Προέδρου & ∆ιευθύνοντος Συµβούλου, του Αντιπροέδρου και ενός 

Μέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για αληθινή απεικόνιση των στοιχείων  

της Ετήσιας Οικονοµικής Έκθεσης 

(σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν. 3556/2007) 

 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόµου 3556/2007 

δηλώνουµε ότι εξ όσων γνωρίζουµε: 

 

Α. Οι ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις που καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο 

αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα 

αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. για τη χρήση 

2015 καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση λαµβανοµένων 

ως σύνολο. 

 
Β. Η ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, 

τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. καθώς και 
των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, 

συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιµετωπίζουν. 

 

 

Μαρούσι, 30 Μαρτίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος  

& ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

O Αντιπρόεδρος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το Μέλος του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου 

 

 

 

 

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης 

 

 

Σπυρίδων Θ. Παµπουκίδης 

 

 

∆ηµήτριος Α. Παγουρτζής 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007, άρθρο 4) 

 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43α παράγραφος 3, άρθρο 108 και άρθρο 

37, επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 άρθρο 4 παράγραφοι 2(γ), 6, 7 & 8, 

καθώς και την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 7/448/11.10.2007 άρθρο 2 και το 

Καταστατικό της ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ (εφεξής Εταιρεία), σας υποβάλλουµε για 

την κλειόµενη χρήση από 01/01/2015 έως 31/12/2015 την ετήσια έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, η οποία περιλαµβάνει, τις ελεγµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις, τις σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου των 

ορκωτών ελεγκτών λογιστών. 

 

ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  
 

Η διοίκηση συνεχίζει την εφαρµογή του Σχεδίου Συνολικής Ανασυγκρότησης του Οµίλου, που 

εκπονήθηκε σε συνεργασία µε τις πιστώτριες τράπεζες, για την αντιµετώπιση των συνεπειών 

της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε στον Όµιλο κατά τις προηγούµενες χρήσεις.  
 

Με βάση το σχέδιο αυτό ο Όµιλος έχει πλέον επικεντρώσει τις δραστηριότητές του στους 

κλάδους, οι οποίοι ανέκαθεν ήταν οι πιο αποδοτικοί, ήτοι του Τυποποιηµένου Εµπορικού 

Λογισµικού (Software) και των Ολοκληρωµένων Λύσεων (Integration). 

 

Κύκλος Εργασιών 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ο Όµιλος πραγµατοποίησε 

πωλήσεις 26.5 εκατ. Ευρώ έναντι 22.6 εκατ. Ευρώ (2014) και η Εταιρεία 0.81 εκατ. Ευρώ 

έναντι 1.01 εκατ. Ευρώ (2014) αντίστοιχα. 

 

Μικτό Κέρδος 
 

Το µικτό κέρδος για το Όµιλο ανήλθε σε 12.3 εκατ. έναντι 11.8 εκατ. του 2014 και για την 

Εταιρεία σε 0.75 εκατ. έναντι 0.87 εκατ. του 2014 αντίστοιχα. 

 

Αποτελέσµατα προ φόρων   
 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων για τον Όµιλο και την Εταιρεία διαµορφώθηκαν σε ζηµιές 11.58 

εκατ. έναντι ζηµιών 3.45 εκατ. του 2014 και για την Εταιρεία σε 3.46 εκατ. έναντι 1.02 εκατ. 

το 2014 αντίστοιχα. 

 

Αποτελέσµατα µετά από φόρους 
 

Τα αποτελέσµατα µετά από φόρους για τον Όµιλο και την Εταιρεία ανήλθαν σε ζηµιές 12.15 

εκατ. έναντι ζηµιών 3.56 εκατ. το 2014 και για την Εταιρεία σε ζηµιές 4.08 εκατ. έναντι ζηµιών 

1.58 εκατ. το 2014 αντίστοιχα. 

 

EBITDA 

 

Τα αποτελέσµατα προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών 

αποσβέσεων (EBITDA) για τον Όµιλο ανήλθαν σε ζηµιές 3.90 εκατ. έναντι κερδών 1.1 εκατ. 

του 2014 και για την Εταιρεία σε ζηµιές 1.96 εκατ. έναντι ζηµιών 0.46 του 2014 αντίστοιχα. 
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Παρά τις δύσκολες καταστάσεις που επικρατούν στην αγορά, η ∆ιοίκηση συνεχίζει τις 

προσπάθειες της για ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη θετικών αποτελεσµάτων και 

προσδοκά ότι οι προσπάθειες αυτές θα ευοδωθούν. 

 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
 

Κατά το έτος του 2015, ο Όµιλος πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικής αξίας 85 χιλιάδων 

ευρώ περίπου.  

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ 
 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 απασχολούσαν 347 άτοµα, και 4 

άτοµα, αντίστοιχα (έναντι 393 και 9 το 2014, αντίστοιχα).  

 

Μια από τις βασικές αρχές που διέπουν την λειτουργία του Οµίλου είναι η διαρκής 

επιµόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων του Οµίλου . 

 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ο Όµιλος και  η Εταιρεία εµφάνισαν αρνητικά συνολικά Ίδια 

Κεφάλαια µε αποτέλεσµα για την Εταιρεία να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των 

διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης η Εταιρεία και οι θυγατρικές της Altec 

Software Α.Ε. και Altec Integration A.E. εξακολουθούν να βρίσκονται σε µη συµµόρφωση µε 

τους οικονοµικούς όρους (financial covenants) των δανειακών τους συµβάσεων και σε 

αδυναµία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων δόσεων των δανείων µε  αποτέλεσµα το σύνολο 

των οµολογιακών και τραπεζικών δανείων ύψους Ευρώ 88.238 χιλιάδες περίπου και Ευρώ 

9.729 χιλιάδες περίπου για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, να διατηρούν από την 

προηγούµενη χρήση την κατηγοριοποίηση τους ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας 

και κεφαλαιακής ενίσχυσης προβαίνοντας σε µία σειρά ενεργειών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης 

της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος, ο 

Όµιλος ενίσχυσε τις επαφές µε τις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους) προκειµένου να 

συµφωνηθεί αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής του συνόλου του µακροπρόθεσµου 

δανεισµού η θετική έκβαση των οποίων είναι ουσιώδεις  για την κάλυψη των 

χρηµατοοικονοµικών αναγκών του. Στα πλαίσια αυτά η ∆ιοίκηση του Οµίλου προέβη εκ νέου 

στη σύνταξη αναθεωρηµένης πρότασης επιχειρηµατικής και κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, µε 

την συνδροµή νέου εξειδικευµένου χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, η οποία πέρα από την 

αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων του Οµίλου µε σκοπό την ενίσχυση 

της ρευστότητας και της κεφαλαιακής δοµής, συµπεριλαµβάνει και λεπτοµερή σχέδια για την 

λειτουργική αναδιάρθρωση κύριων κλάδων του Οµίλου, την ανάπτυξη στρατηγικών προϊόντων 

και νέων συνεργασιών και την σηµαντική µείωση των δανειακών υποχρεώσεων µέσω 

εναλλακτικών σεναρίων. 

Το σχέδιο της νέας αναθεωρηµένης πρότασης επιχειρηµατικής και κεφαλαιακής 

αναδιάρθρωσης υποβλήθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2016 στις πιστώτριες τράπεζες 

(οµολογιούχους) συνεχίζοντας έως την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
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καταστάσεων την διαδικασία λήψης σχολίων και παρατηρήσεων επί αυτού µε σκοπό την 

οριστικοποίηση του.   Επίσης εντός του 2015 οι πιστώτριες τράπεζες χορήγησαν πρόσθετο 

δανεισµό ποσού 8 εκατ Ευρώ περίπου για την κάλυψη των τρεχουσών υποχρεώσεων της 
Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών Altec Software Α.Ε. και Altec Integration A.E..  Η 

∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι είναι εφικτή η εφαρµογή του νέου πλαισίου αναδιάρθρωσης 

των δανειακών υποχρεώσεων εφόσον εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος επιτευχθεί 

συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους).Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι ετήσιες 

εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν καταρτιστεί στη βάση της 

δυνατότητας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας.               

 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ - ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2016 

 

Το 2016 κατά γενική οµολογία θα είναι µια ακόµη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για το σύνολο 

της Ελληνικής οικονοµίας. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις 

διατηρεί τους ίδιους άξονες της στρατηγικής της .Η στρατηγική του Οµίλου για την χρήση 

2016 θα είναι επικεντρωµένη στην συνέχιση του Σχεδίου Συνολικής Ανασυγκρότησής του.  

 

Ο Όµιλος έχει επικεντρώσει τις δραστηριότητές του σε δύο βασικούς τοµείς, το Τυποποιηµένο 

Εµπορικό Λογισµικό (Software) και τις Ολοκληρωµένες Λύσεις (Integration).  

 

Κλάδος Τυποποιηµένου Λογισµικού  

 

Το Τυποποιηµένο Λογισµικό είναι δραστηριότητα, που ανεξάρτητα από τη διανυόµενη 

οικονοµική συγκυρία, διατηρεί τα µερίδια αγοράς του. Για το λόγο αυτό, παρά την 

αδιαµφισβήτητη οικονοµική ύφεση που διανύεται κατά την παρούσα περίοδο, η 

δραστηριότητα αυτή δεν προβλέπεται να επηρεαστεί σηµαντικά από τη συγκυρία. Αποτελεί 

πεποίθηση µας, ότι η τεχνολογία µπορεί να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να εξέλθουν 

από την ύφεση και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους. Το 2016 θα εντείνουµε τις 
προσπάθειες µας να εκσυγχρονίσουµε τα προϊόντα µας και τις υπηρεσίες µας, µε στόχο να 

συµβάλουµε στην προσαρµογή των επιχειρήσεων πελατών µας στις νέες συνθήκες 

αβεβαιότητας και έντασης του ανταγωνισµού. Οι σηµαντικές αλλαγές που έχουµε στο 

ρυθµιστικό πλαίσιο (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Ηλεκτρονικές Πληρωµές κλπ) των 

επιχειρήσεων δηµιουργούν σηµαντικές εύκαιρές τις οποίες σκοπεύουµε µε συστηµατικό τρόπο 

να αξιοποιήσουµε. Το Atlantis και το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ήταν από τα πρώτα ERP που κάλυπταν το 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εξασφαλίζοντας στους πελάτες µας οµαλή και εύκολη 

µετάβαση.       

 

Η λειτουργία των εισπράξεων από πελάτες παρουσιάζει τις αναµενόµενες δυσκολίες που 

αντιµετωπίζει το σύνολο της αγοράς. Υπάρχει µια καθυστέρηση στους ρυθµούς των 

εισπράξεων, ενώ µετά την επιβολή των capital controls προσαρµόσαµε την πιστωτική πολιτική 

µας χωρίς να µεταβάλλεται ριζικά. Εκτιµούµε ότι η προσαρµογή αυτή επηρέασε αρνητικά την 

πορεία των πωλήσεων.  Επίσης σηµειώνουµε ότι προσαρµογή υπήρξε στους ρυθµούς 

πληρωµής προµηθευτών.  

 

Κλάδος Εφαρµογής Ολοκληρωµένων Λύσεων 

 

Η σηµαντική συµµετοχή της Altec Integration στην διεκδίκηση σηµαντικών έργων του ΕΣΠΑ, 

απέδωσε σηµαντικά αποτελέσµατα. Το 2015 ήταν µια από τις καλύτερες χρονιές των 

τελευταίων χρόνων µε σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών. Η εταιρεία ολοκλήρωσε µε 

επιτυχία µια σειρά σηµαντικών έργων στον ∆ηµόσιο Τοµέα και διατήρησε την θέση της στον 

Τραπεζικό και Ιδιωτικό τοµέα. Το 2016 έχουµε να υλοποιήσουµε τα έργα του ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΠΟΛΙΤΩΝ, της ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ, του e-Π∆Ε καθώς και Ολοκληρωµένο 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης ∆ικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής ∆ικαιοσύνης. Η 
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ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ στις 31/12/2015 καθώς και η καθυστέρηση στην έναρξη της νέας 

προγραµµατικής περιόδου δηµιουργούν σηµαντική καθυστέρηση στην προκήρυξη νέων έργων. 

Σηµαντικό χρηµατοδοτικό κενό δηµιουργείτε για τα έργα «γέφυρα» τα οποία ενώ έχουν 

ενεργές συµβάσεις δεν έχουν εξασφαλισµένη πηγή χρηµατοδότησης µέχρι το ξεκίνηµα της 

νέας προγραµµατικής περιόδου.   

 

Η είσπραξη απαιτήσεων από τον Ιδιωτικό και Τραπεζικό τοµέα δεν παρουσιάζει αποκλίσεις 

ενώ αντιµετωπίζονται οι συνήθεις καθυστερήσεις του ∆ηµοσίου Τοµέα. 

 

Σε ότι αφορά τις πληρωµές προµηθευτών, έχει σηµειωθεί µια επιτάχυνση του ρυθµού 

αποπληρωµής τους. Όµως, στα έργα του ∆ηµοσίου Τοµέα, η Εταιρεία εµµένει σταθερά στην 

πολιτική αντιστοίχισης των πληρωµών των προµηθευτών µε την είσπραξη των αντίστοιχων 

απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο για την αποφυγή δηµιουργίας χρηµατοδοτικών κενών. 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ  
 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον εκθέτουν σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως 

κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Το πρόγραµµα διαχείρισης 

κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών και επιδιώκει να 

ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις του Οµίλου στο 

χρηµατοοικονοµικό πεδίο. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από ένα κεντρικό τµήµα 

διαχείρισης διαθεσίµων, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το 

τµήµα διαχείρισης διαθεσίµων αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς 
κινδύνους σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες του Οµίλου. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων) 
αποτελούνται από βραχυπρόθεσµα τραπεζικά και οµολογιακά δάνεια και συµβάσεις 

χρηµατοδοτικών µισθώσεων. Με τα ανωτέρω προϊόντα χρηµατοδοτούνται οι ανάγκες σε 

κεφάλαιο κίνησης, καθώς και οι επενδύσεις σε εξοπλισµό. 

 

Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

 

α) Κίνδυνος αγοράς 

 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται πολύ περιορισµένος καθώς, παρότι ο Όµιλος λειτουργεί σε διεθνές 

περιβάλλον, οι δραστηριότητές του και οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι µικρής κλίµακας. Η Εταιρεία και οι ελληνικές 
θυγατρικές δεν έχουν σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόµισµα διαφορετικό 

από το Ευρώ και, ως εκ τούτου, δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά 

µε τα στοιχεία αυτά. Επίσης, δεν υπάρχουν ανειληµµένες ή προγραµµατισµένες µελλοντικές 

εµπορικές συναλλαγές σε νόµισµα διαφορετικό του λειτουργικού, και δεν αναµένονται 

σηµαντικές επιπτώσεις από συναλλαγµατικές διαφορές.  

 

Ο Όµιλος έχει συγκεκριµένες επενδύσεις σε ξένες επιχειρήσεις, των οποίων τα περιουσιακά 

στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους. Στην περίπτωση των θυγατρικών του 

Οµίλου που λειτουργούν στη Ρουµανία, όπου το λειτουργικό νόµισµα είναι το RON και το οποίο 

µεταβάλλεται σε σχέση µε το Ευρώ, δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος, καθώς τα σχετικά 

οικονοµικά µεγέθη δεν είναι σηµαντικά. 

(ii) Κίνδυνος τιµής 
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Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των περιορισµένων επενδύσεων του 

σε οντότητες. Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε σηµαντικούς κινδύνους που οφείλονται σε µεταβολές 

της αξίας των εµπορευµάτων που διακινεί και των πρώτων υλών των προϊόντων που παράγει 
λόγω της µικρής κλίµακας των σχετικών δραστηριοτήτων του. Αναφορικά µε τους κλάδους 

Software και Integration, ο κίνδυνος αυτός µπορεί εν µέρει να αντιµετωπιστεί µεταβάλλοντας τις 

τιµές πώλησης και µετακυλώντας τις µεταβολές αυτές στους πελάτες του Οµίλου. 

 

 

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

Ο Όµιλος, πέραν των προθεσµιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως, δεν έχει άλλα 

σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 ∆εκεµβρίου 2015, δεν είχε προθεσµιακές 

καταθέσεις, κατά συνέπεια εάν το Euribor είχε αυξηθεί/µειωθεί κατά 1,5%, δεν θα είχε επίδραση 

στο καθαρό αποτέλεσµα χρήσεως για τον Όµιλο. 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις 

αυτές υπόκεινται σε µεταβλητά επιτόκια και εκθέτουν τον Όµιλο σε κίνδυνο ταµειακών ροών 

επιτοκίου. Ο Όµιλος δεν έχει συνάψει συµφωνίες αντιστάθµισης (hedging) του επιτοκιακού 

κινδύνου. Λόγω των τρεχουσών οικονοµικών δυσχερειών, η αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού 

από τον Όµιλο εξαρτάται από σχετικές συνεννοήσεις µε τις πιστώτριες τράπεζες. 

 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τις εµπορικές 

απαιτήσεις από πελάτες και τους πιστωτικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν αυτοί. Οι 

απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Επίσης, 
σηµαντικό µέρος των εµπορικών απαιτήσεων αφορά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ίκαιου. Η 

χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του 

Οµίλου. 

 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σε ατοµική βάση 

και, προκειµένου να αντιµετωπίσει ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, προβαίνει σε προβλέψεις για 

ζηµίες από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας 

ουσιώδης πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται  από τις ήδη σχηµατισθείσες προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων. 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών 

διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών γραµµών. Λόγω 

της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων και της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που 

αντιµετωπίζει ο Όµιλος, η δυνατότητα χρηµατοδότησης εξαρτάται από τις πιστώτριες τράπεζες. 

Με το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της ρευστότητας για την ικανοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων εξαρτάται, οµοίως, από τις παρεχόµενες γραµµές από τις 

πιστώτριες τράπεζες.  

 

δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης των ταµειακών 

ροών και της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών 

εκροών. Η χρηµατοδότηση του Οµίλου αντλείται από τις πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες είναι 
και µέτοχοι της Εταιρείας. 

 

ε) Εύλογη αξία 
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Τα ποσά που περιέχονται στις συνηµµένες συνοπτικές καταστάσεις χρηµατοοικονοµικής θέσης 

για τα διαθέσιµα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές, 

και τις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω 

της βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων. Οι εύλογες αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα για πώληση δεν διαπραγµατεύονται σε 

ενεργή αγορά. Ο Όµιλος και η Εταιρεία τις αποτιµούν στην εσωτερική λογιστική τους αξία 

καθώς: 

• Οι εκδότες αποτελούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγορές µε χαµηλή  

εµπορευσιµότητα  

• Οι αξίες των συµµετοχών δεν είναι σηµαντικές σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού 

του Οµίλου και της Εταιρείας. 

• Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους καθώς  τα 

δάνεια φέρουν κυµαινόµενα επιτόκια εκτός του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου της 

Altec Software το οποίο φέρει σταθερό επιτόκιο αλλά η εύλογη αξία του προσεγγίζει την 

λογιστική του  χρησιµοποιώντας αξίες για παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που 

καθορίζονται από την αγορά. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28.06.2015 (ΦΕΚ 65 Α728.06.2015) 

κηρύχθηκε Τραπεζική αργία ενώ ταυτόχρονα επιβλήθηκαν έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων. Η 

τραπεζική αργία έληξε στις 20.07.2015, ενώ παραµένουν σε ισχύ οι έλεγχοι στην κίνηση 

κεφαλαίων. Οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων περιλαµβάνουν ένα ηµερήσιο όριο για όλες τις 

αναλήψεις από ATM και περιορισµούς στις πληρωµές στο εξωτερικό. Κατά συνέπεια, 

επηρεάζουν τις εγχώριες συναλλαγές και τις συναλλαγές µε τους ξένους προµηθευτές και 

πιστωτές. Όσο οι έλεγχοι στην κίνηση κεφαλαίων παραµένουν σε ισχύ,  η  Εταιρεία και ο 

Όµιλος θα πρέπει να ζητά έγκριση από τις αρµόδιες αρχές για να χρησιµοποιήσει τα ταµειακά 

διαθέσιµα προκειµένου να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της.   

 

 Στις 14 Αυγούστου 2015, το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε τον Ν. 4336/2015 σχετικά µε το 

τρίτο πρόγραµµα στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας ύψους Ευρώ 86 δις στο οποίο 

προβλέπεται η εκταµίευση του ποσού σε δόσεις κατόπιν επίτευξης στόχων. Τα πρώτα δύο 

πακέτα µέτρων, έχουν ήδη εγκριθεί από τη Βουλή. 

Το πρόγραµµα διάσωσης στοχεύει στη µείωση του κινδύνου οικονοµικής αποσταθεροποίησης 

της Ελλάδας, ωστόσο παραµένει ο κίνδυνος αναφορικά µε την ορθή υλοποίηση. Η ορθή 

εφαρµογή του προγράµµατος και οι επιδράσεις του στην οικονοµία βρίσκονται εκτός ελέγχου 

του Οµίλου.  
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Οι παραπάνω εξελίξεις ενδέχεται σε κάποιο βαθµό να επηρεάσουν αρνητικά τις 

δραστηριότητες του Οµίλου. Ωστόσο, οι κίνδυνοι από την έκθεση των δραστηριοτήτων του 

Οµίλου στην Ελλάδα αντιµετωπίζονται από τη ∆ιοίκηση, όπως αναλύεται κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η έλλειψη ρευστότητας, ως αποτέλεσµα των τελευταίων σηµαντικών εξελίξεων στο 

Οικονοµικό περιβάλλον, είναι ο σηµαντικότερος κίνδυνος που θα πρέπει να αντιµετωπίσει η 

Εταιρεία στην τρέχουσα χρήση. Η καθυστέρηση στις εισπράξεις των ανοικτών υπολοίπων 

πελατών, σε συνδυασµό µε τον κίνδυνο αύξησης των ακάλυπτων επιταγών, είναι οι βασικές 

αιτίες που συντελούν στην δηµιουργία χαµηλών χρηµατικών διαθεσίµων. Η Εταιρεία και ο 

Όµιλος προκειµένου να αντιµετωπίσει τον συγκεκριµένο κίνδυνο αποφάσισε την λήψη 

έκτακτων µέτρων, εφαρµόζοντας µια ποιό αυστηρή πιστοληπτική πολιτική. 

 
Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

Πωλήσεις 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος προκειµένου να διαχειριστεί αποτελεσµατικό τον συγκεκριµένο 

κίνδυνο αποφάσισε την δραστική µείωση του κόστους λειτουργίας και την παροχή 

ποιοτικότερων και αποτελεσµατικότερων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα η παροχή υπηρεσιών του 

Οµίλου βασίζεται σε συµφωνηθείσες συµβάσεις έργων µε χρονικό ορίζοντα εξυπηρέτησης έως 

3 ετών και κατά συνέπεια δεν θα επηρεαστεί σηµαντικά από την προβλεπόµενη ύφεση στην 

Ελληνική Οικονοµία. 
 

Απαιτήσεις από Πελάτες 

Σηµαντικός κίνδυνος υπάρχει και στην είσπραξη από εκτελεσµένα έργα στο ∆ηµόσιο. Η 

Εταιρεία και ο Όµιλος επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους για την ολοκλήρωση των έργων 

εντός των χρονοδιαγραµµάτων προκειµένου να εξασφαλίσουν την εξόφληση τους εντός των 

θεσπισµένων ορίων πιστωτικής πολιτικής. Η συντριπτική πλειοψηφία των έργων που εκτελεί η 

εταιρεία είναι συγχρηµατοδοτούµενα και οι πιστώσεις τους είναι εξασφαλισµένες από τους 

πόρους του ΕΣΠΑ. Ο κίνδυνος που υπάρχει είναι τα έργα που δεν θα ολοκληρωθούν θα 

απολέσουν την χρηµατοδότηση τους και θα πρέπει στην συνέχεια να αναζητήσουν νέα πηγή 

χρηµατοδότησης το οποίο σε κάθε περίπτωση θα επιφέρει σηµαντικές καθυστερήσεις στην 

είσπραξη. Επιπρόσθετα έχει αναθεωρηθεί η πολιτική του Οµίλου για επενδύσεις και  

συµµετοχή σε διαγωνισµούς νέων έργων δίνοντας µεγαλύτερη βαρύτητα στον πιστωτικό 

κίνδυνο και στην επίτευξη µεγαλύτερου περιθωρίου κέρδους. 
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ KAI ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Συνοπτικά, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα του Οµίλου ALTEC ABEE µε τις συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις είναι οι παρακάτω: 

 
 

Τα υπόλοιπα µε συνδεµένα µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014, έχουν ως εξής: 

 
31.12.2015 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Α. Εταιρείες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ALTEC SOFTWARE ΑΕ      0 (4.695.137) 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ      0 (858.911) 

OTS A.E   20.012 0 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      183 0 

 
0 0   20.195 (5.554.047) 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 0 0 0 

31.12.2014 Ο Όµιλος 

 
Η Εταιρεία 

Α. Εταιρείες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ALTEC SOFTWARE ΑΕ      31.096 (4.674.450) 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ      2.979.640 (3.934.552) 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
A.E.      118 (9.528) 

0 0   3.010.854 (8.618.530) 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 0 0 0 

 

 

 

Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014, έχουν ως εξής: 

 
1.1. - 31.12.2015 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

Πωλήσεις  Αγορές  

 

Πωλήσεις  Αγορές 
ALTEC SOFTWARE ΑΕ 521.775 
ALTEC INTEGRATION ΑΕ 266.856 0 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 53 0 

OTS A.E. 18.133 

0 0 806.817 0 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 909.086   220.737 

1.1. - 31.12.2014 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Πωλήσεις  Αγορές  Πωλήσεις  Αγορές 
ALTEC SOFTWARE ΑΕ 567.294 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ 424.486 0 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΕ 36 0 

OTS A.E. 12.344 

0 0 1.004.160 0 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 891.870   266.235 

 

 

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα, αφορούν πωλήσεις - αγορές και παροχή 

υπηρεσιών προς και από τις συνδεδεµένες εταιρίες, οι οποίες γίνονται σε κανονικές τιµές αγοράς. 

Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 
µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για της παραπάνω απαιτήσεις.  
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

(κατά το άρθρο 4 παρ. 7 ν. 3556/2007 όπως ισχύει σήµερα) 
 

A. ∆ιάρθρωση µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 64.573.935,60 διαιρούµενο σε 

215.246.452 κοινές ονοµαστικές µετοχές (31 ∆εκεµβρίου 2014: 215.246.452 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές), ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη. 

Οι µετοχές της Εταιρείας είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του 

Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ενώ σύµφωνα µε την 4899/1η ∆εκεµβρίου 2015  Απόφαση του 

χρηµατιστηρίου Αθηνών οι µετοχές της Εταιρείας είναι σε αναστολή). Τα δικαιώµατα των 

µετόχων της Εταιρείας που πηγάζουν από τη µετοχή της είναι ανάλογα µε το ποσοστό του 

κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβληµένη αξία της µετοχής. Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα 

δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το Καταστατικό της, και ειδικότερα: 

 

•  Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή τα κατά την εκκαθάριση κέρδη της 

Εταιρείας. 

•  Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή, αντίστοιχα, της απόσβεσης 

κεφαλαίου που αντιστοιχεί στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασισθεί από τη Γενική Συνέλευση. 

•  Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας µε µετρητά 

και την ανάληψη νέων µετοχών. 

•  Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των Εκθέσεων των 

ορκωτών ελεγκτών και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

•  Το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση, το οποίο εξειδικεύεται στα εξής επιµέρους 
δικαιώµατα: νοµιµοποίησης, παρουσίας, συµµετοχής στις συζητήσεις, υποβολής προτάσεων 

σε θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, καταχώρησης των απόψεων στα πρακτικά και ψήφου. 

•  Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη 

διάρκεια της εκκαθάρισης. 

 

Η ευθύνη των µετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που 

κατέχουν. 

 

B. Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας 

 

Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίστανται εκ του 

Καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες 

µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
 

Γ. Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια του Ν. 3556 
 

Την 30.03.2016 οι µέτοχοι που κατείχαν ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του συνόλου των 

δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, ήταν οι εξής: 

 
Αθανασούλης Αθανάσιος                                            18,17% 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS A.E.      13,22% 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.                 12,44% 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.                                          14,89% 

ALPHA BANK AE                                                       6,59% 

 

∆. Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
 

∆εν υφίστανται µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα 

ελέγχου. 
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Ε. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου 
 

∆εν προβλέπονται στο Καταστατικό της Εταιρείας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που 

απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

ΣΤ. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας 
 

∆εν έχει περιέλθει σε γνώση της Εταιρείας ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της, οι 

οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των 

δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

 

Ζ. Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 
 

Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση 

των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεών του δεν 

διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. Από το καταστατικό της 

Εταιρείας, άρθρο 10 παράγραφος 2, παρέχεται το δικαίωµα στο µέτοχο κ. Αθανάσιο 

Αθανασούλη, εφόσον είναι κύριος µετοχών της Eταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 

10% του συνόλου του µετοχικού κεφαλαίου, να διορίζει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 18 

παρ. 3, 4 και 5 του Κ.Ν. 2190/1920, ένα µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας. 

 

Η. Αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων ή για την αγορά ιδίων µετοχών 
 

Σύµφωνα µε το άρθρο 6 του Καταστατικού της Εταιρείας, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, 

η οποία υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του Κ.Ν. 2190/1920 όπως 
ισχύει, µπορεί να εκχωρείται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο το δικαίωµα, µε απόφασή του που θα 

λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του συνόλου των µελών του, να 

αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων µετοχών, µέχρι το ποσό του 

κεφαλαίου που είναι καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία που χορηγήθηκε στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο η εν λόγω εξουσία.  

 

Θ. Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 

 

∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 

αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

Υπάρχουν όµως δανειακές και άλλες συµβάσεις, οι οποίες προβλέπουν, ως είθισται σε ανάλογες 

συµβάσεις, σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρείας, δικαίωµα των δανειστριών 

τραπεζών ή των οµολογιούχων δανειστών ή των αντισυµβαλλοµένων της Εταιρείας, να 

ζητήσουν, υπό προϋποθέσεις, την άµεση αποπληρωµή των δανείων / οµολογιών ή την έξοδό τους 

από τις εταιρείες του Οµίλου, όπου συµµετέχουν, πριν από τη λήξη της διάρκειας των σχετικών 

συµβάσεων, χωρίς όµως το εν λόγω δικαίωµα να παρέχεται ειδικά σε περίπτωση αλλαγής στον 

έλεγχο της Εταιρείας κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

 

 

Ι. Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της Εταιρείας 
 

∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το 

προσωπικό της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση 

παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους 

εξαιτίας δηµόσιας πρότασης.  
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∆ήλωση Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης 
 

I. Εισαγωγή 

 

Η Altec Συµµετοχών ΑΒΕΕ (Εταιρεία) έχει υιοθετήσει οικειοθελώς και εφαρµόζει τον 

Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης (Κ.Ε.∆.) που συντάχθηκε από τον Σύνδεσµο Ελληνικών 

Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.). Ο Κ.Ε.∆. βρίσκεται αναρτηµένος στον ιστότοπο του Σ.Ε.Β. στην 

κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.sev.org.gr/Uploads/pdf/KED_SEV_InternetVersion_updatednew2132011.pdf 

 

Οι διατάξεις του Κ.Ε.∆. διακρίνονται σε δυο κατηγορίες: 

• Γενικές Αρχές 

• Ειδικές Πρακτικές που αφορούν εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρείες. 

 

II. Πρακτικές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία πλέον των 

προβλέψεων του Νόµου 
 

Η υιοθέτηση και εφαρµογή από την Εταιρεία του Κ.Ε.∆. έχει σαν συνέπεια την εφαρµογή 

πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης επιπλέον εκείνων που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως αυτός έχει αναθεωρηθεί, αλλά και των νόµων 3016/2002, 3693/2008, 

3884/2010 και 3873/2010. 

Οι επιπλέον του νόµου πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρµόζει η Εταιρεία είναι οι 

ακόλουθες: 

 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας αποτελείται κατά πλειοψηφία από µη εκτελεστικά 

µέλη, όπως περιγράφεται κατωτέρω στην παράγραφο V.1  

– Η Εταιρεία διαθέτει κανονισµό λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, µε 

κανόνες, διαδικασίες και πρακτικές που ακολουθούνται κατά τους ελέγχους. 

 

III. Παρεκκλίσεις από τον Κ.Ε.∆. 
 

Η Εταιρεία σε ορισµένες περιπτώσεις παρεκκλίνει ή δεν εφαρµόζει συγκεκριµένες πρακτικές 

του Κ.Ε.∆. Ορισµένες από τις παρεκκλίσεις προβλέπονται από το Παράρτηµα Ι του Κ.Ε.∆. για 

τις εισηγµένες εταιρείες που δεν συµπεριλαµβάνονται στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 και 

FTSE/ATHEX Mid 40. 

 

Οι ειδικές πρακτικές τις οποίες η Εταιρεία δεν εφαρµόζει είναι οι ακόλουθες: 

 
Ειδική Πρακτική Α.VΙΙ - 7.1: «Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆.Σ. και των 

επιτροπών του θα πρέπει να λαµβάνει χώρα κάθε δύο (2) χρόνια και να στηρίζεται σε 

συγκεκριµένη διαδικασία. ...» 

 

– Η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των επιτροπών 

του δεν ακολουθεί τυποποιηµένη διαδικασία αλλά βασίζεται στην εξέταση και ανάλυση, σε 
διαρκή βάση, των απολογιστικών µεγεθών, σε σχέση µε τους εταιρικούς στόχους, και τον 

βαθµό επίτευξης και προόδου της συνολικής επιχειρηµατικής στρατηγικής. 

 

 

Ειδική Πρακτική Γ.Ι - 1.1: «Σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του ν. 3884/2010 η εταιρεία θα 

πρέπει να αναρτά στον ιστότοπο της 20 τουλάχιστον ηµέρες πριν τη Γ.Σ. τόσο στην ελληνική όσο 

και στην αγγλική γλώσσα πληροφορίες σχετικές µε: 
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– την ηµεροµηνία, την ώρα και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, 

την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της συνέλευσης συµπεριλαµβανοµένων σχεδίων των 

αποφάσεων προς συζήτηση και ψήφιση, αλλά και τυχόν συνοδευτικών εγγράφων, τον 

προτεινόµενο κατάλογο υποψήφιων µελών του ∆Σ και τα βιογραφικά τους (εφόσον 

υπάρχει θέµα εκλογής µελών) και το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων 

ψήφου κατά την ηµεροµηνία της σύγκλησης» 

Η παρουσίαση και ανάδειξη υποψηφίων µελών για εκλογή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

Εταιρείας είναι µια διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα στο πλαίσιο της σύγκλησης της Γενικής 

Συνέλευσης, όπου έχουν τη δυνατότητα να συµµετέχουν όλοι οι µέτοχοι. 
 

IV. Περιγραφή των συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (internal controls) και 

διαχείρισης κινδύνων (risk management)   
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας παρακολουθεί και διασφαλίζει την επάρκεια των 

συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων σε διαρκή βάση. Αυτό 

επιτυγχάνεται ως ακολούθως: 

 

• Εντοπισµός, Αξιολόγηση και ∆ιαχείριση κινδύνων 
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει τις απαιτούµενες διαδικασίες και έχει δηµιουργήσει τις απαραίτητες 

δοµές προκειµένου να εντοπίζει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τους κινδύνους τους οποίους 

ενδέχεται να αντιµετωπίσει και έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε τις οικονοµικές καταστάσεις 

συµπεριλαµβανοµένων και θεµάτων απάτης. Για το σκοπό αυτό, στα πλαίσια συναντήσεων 

σχετικών µε το θέµα, εξετάζονται τα ζητήµατα διαχείρισης κινδύνων.  

 

• Προϋπολογισµοί / Σχεδιασµός 

Η Εταιρεία εφαρµόζει ένα πλήρες και επαρκές σύστηµα για τη σύνταξη και παρακολούθηση 

του ετήσιου τακτικού αναλυτικού προϋπολογισµού που υπόκειται σε απολογισµό σε µηνιαία 

βάση. Η σύγκριση γίνεται µε τα αντίστοιχα πραγµατικά αλλά και ιστορικά µεγέθη, µε ανάλυση 

αποκλίσεων. Η παράλληλη αξιολόγηση έκτακτων προβλέψεων (rolling forecasts), που 

καταρτίζονται περιοδικά, συντελεί στη λήψη αποφάσεων για περαιτέρω ενέργειες προκειµένου 

να επιτευχθούν οι τεθέντες εταιρικοί στόχοι. 

 

• Αρµοδιότητες ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µέσω των εξουσιών που καθορίζονται από το Καταστατικό της 

Εταιρείας αλλά και του πλαισίου κανόνων και διαδικασιών που προβλέπονται από τον 

Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας, αποφασίζει µε την υποστήριξη  των επιτροπών του για 

κάθε θέµα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την 

επίτευξη της εταιρικής πολιτικής και των στρατηγικών στόχων 

 

• Αρµοδιότητες – εξουσιοδοτήσεις ∆ιευθυντικών Στελεχών  

Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχουν καθοριστεί τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα, 

καθώς και τα όρια και ο τρόπος εκπροσώπησης και δέσµευσης της Εταιρείας, για τη διενέργεια 

όλων των πράξεων που σχετίζονται µε τη διαχείριση των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

• Απόκτηση και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων - Εξαγορές 

Η απόκτηση και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και ενδεχόµενες εξαγορές, 

προϋποθέτουν απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. 

 

• ∆ιαδικασίες και πολιτικές πρόληψης χρηµατοοικονοµικής απάτης 
Για την αποφυγή κινδύνων χρηµατοοικονοµικής απάτης, η Εταιρεία έχει θεσπίσει και 

εφαρµόζει ένα αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών και πολιτικών, που διέπει το σύνολο των 

λειτουργιών της και ιδιαίτερα εκείνων που χαρακτηρίζονται ως υψηλού κινδύνου όπως, 

ενδεικτικά, οι πολιτικές και διαδικασίες προµηθειών, πληρωµών, διαχείρισης διαθεσίµων και 

εµπορικών πιστώσεων.  
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• Πληροφορικά Συστήµατα 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής που καλύπτουν όλους τους 
τοµείς δραστηριότητας και υποστηρίζουν τη ∆ιοίκηση στην επίτευξη των µακροπρόθεσµων 

εταιρικών στόχων. Η ασφάλεια των πληροφορικών συστηµάτων εξασφαλίζεται από ένα 

αυστηρό πλαίσιο διαδικασιών οι κυριότερες από τις οποίες είναι: 

 

– ∆ιαδικασίες αποκατάστασης 

– ∆ιαδικασίες τήρησης εφεδρικών αρχείων ασφαλείας (back-ups) 

– Σχέδιο έκτακτης ανάγκης και επαναλειτουργίας µετά από καταστροφή (Disaster recovery 

plan) 

– ∆ιαδικασίες προστασίας από ιούς, εξωτερικές παρεµβάσεις και κακόβουλες ενέργειες 

– ∆ιαδικασίες διασφάλισης ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail). 

 

• ∆ιαδικασίες σχετικές µε τη σύνταξη των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόζει συγκεκριµένες διαδικασίες και συστήµατα τα οποία 

διασφαλίζουν την αξιοπιστία και εγκυρότητα των εταιρικών και ενοποιηµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, καθώς και την εναρµόνιση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς. Οι κυριότερες από αυτές τις διαδικασίες είναι: 
 

– Η Εταιρεία καθώς και οι θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου ακολουθούν και εφαρµόζουν 

κοινές λογιστικές αρχές και πολιτικές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ / IFRS) 

– Οι καταχωρήσεις λογιστικών εγγραφών πραγµατοποιούνται και ελέγχονται βάσει 

συγκεκριµένων διαδικασιών που περιλαµβάνουν τον καθορισµό των απαιτούµενων 

παραστατικών και εγκρίσεων ανά περίπτωση 

– Οι αποσβέσεις των ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων παρακολουθούνται και 

καταγράφονται στο µητρώο παγίων υπολογίζονται δε τόσο βάσει των συντελεστών που 

προβλέπονται από τη φορολογική νοµοθεσία όσο και βάσει των αρχών που προβλέπονται 

από τα ∆ΠΧΑ 

– Η ενοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων του Οµίλου γίνεται από το κεντρικό 

λογιστήριο της µητρικής εταιρείας βάσει των ∆ΠΧΑ και των στοιχείων που συγκεντρώνουν 

οι οικονοµικές υπηρεσίες του Οµίλου από τις θυγατρικές εταιρείες 

– Για τη διασφάλιση της αξιόπιστης απεικόνισης των αποθεµάτων στις εταιρικές και 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, διενεργούνται περιοδικές απογραφές. Οι 

απογραφές διενεργούνται βάσει σαφών και επαρκών γραπτών οδηγιών ενώ τυχόν διαφορές 

που προκύπτουν ελέγχονται, αιτιολογούνται, εγκρίνονται και καταχωρούνται στα βιβλία της 
Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών, ώστε να υφίσταται πλήρης συµφωνία µεταξύ 

λογιστικών βιβλίων και φυσικού αποθέµατος 

– Για τη διασφάλιση της σωστής απεικόνισης των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών διενεργούνται, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, 

συµφωνίες υπολοίπων µε τους πελάτες και προµηθευτές. Οµοίως, µηνιαίες συµφωνίες 

λογαριασµών διενεργούνται όσον αφορά το ταµείο, τις τράπεζες και τις φορολογικές 
υποχρεώσεις / απαιτήσεις 

– Το κλείσιµο και η οριστικοποίηση των οικονοµικών καταστάσεων πραγµατοποιείται βάσει 

σαφών διαδικασιών µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται προθεσµίες ολοκλήρωσης και 

υποβολής, αρµοδιότητες και οι απαιτούµενες γνωστοποιήσεις 

– Για τη διενέργεια εγγραφών πρόβλεψης αποµείωσης ή διαγραφής στοιχείων του 

ενεργητικού εφαρµόζονται σαφείς διαδικασίες και επίπεδα εγκρίσεων, σε εναρµόνιση µε 

την πολιτική της Εταιρείας 

– Υπάρχει συγκεκριµένη στρατηγική πρόσβασης στα λογιστικά προγράµµατα ανάλογα µε τις 

αρµοδιότητες και εξουσιοδοτήσεις κάθε χρήστη. 
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• Εσωτερικός Έλεγχος 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου λειτουργεί στη βάση των γενικά παραδεκτών ελεγκτικών 

αρχών και σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας της και αναφέρεται και παρουσιάζει τα 

ευρήµατα του ελεγκτικού της έργου στην Επιτροπή Ελέγχου. 

 

 

V. Πληροφοριακά στοιχεία για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τις επιτροπές του 

 

Ο ρόλος και οι αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προσδιορίζονται και 

τεκµηριώνονται µε σαφήνεια τόσο στο καταστατικό της Εταιρείας όσο και στον εγκεκριµένο 

εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσω του Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας έχει υιοθετήσει σαφή πολιτική ανάθεσης εξουσιών στη ∆ιοίκηση, η 

οποία περιλαµβάνει και τα θέµατα για τα οποία το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει την αρµοδιότητα 

να αποφασίζει. Στις κύριες αρµοδιότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται η 

διασφάλιση: 

 

i. της αξιοπιστίας των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων καθώς και 

των σχετικών ανακοινώσεων της Εταιρείας 

ii. της προστασίας του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας από την χωρίς 

εξουσιοδότηση ή παράτυπη χρήση ή εκχώρηση τους 

iii. του εντοπισµού και αντιµετώπισης των σηµαντικότερων κινδύνων που ενδέχεται να 

αντιµετωπίσει η Εταιρεία 

iv. της τακτικής επανεξέτασης και υλοποίησης της εταιρικής στρατηγικής.  
 

 

V.1. Σύνθεση και τρόπος λειτουργίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

Σύµφωνα µε το Καταστατικό της, η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

αποτελούµενο από 3 (τρία) έως 9 (εννέα) µέλη. Η πλειοψηφία των µελών αποτελείται από µη 

εκτελεστικά µέλη, εκ των οποίων 3 (τρία) είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. Τα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων η οποία καθορίζει 

και το χρονικό διάστηµα της θητείας τους. Η τρέχουσα σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

είναι εξαµελής και αποτελείται από τα ακόλουθα µέλη: 

 

Αθανάσιος Αθανασούλης, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος, εκτελεστικό µέλος  
Σπυρίδων Παµπουκίδης,  Αντιπρόεδρος, εκτελεστικό µέλος  

∆ηµήτριος Παγουρτζής,  µη εκτελεστικό µέλος  

∆ηµήτριος Κατσικαβέλης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  
Νικόλαος Στασινός,  ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος  

Κων/νος Λουκρέζης,  ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος. 

Νικόλαος Ραρής                       ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος 

 

Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πενταετής.  

∆εν υφίστανται ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που κατέχουν 

ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ή που έχουν σχέση 

εξάρτησης µε την Εταιρεία ή µε πρόσωπα που συνδέονται µε την Εταιρεία. Τα ανεξάρτητα 

µέλη διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο καθορίζει 

εάν ένας υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις ανεξαρτησίας, προτού προταθεί η εκλογή του 

από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων.  

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εναλλακτικά, εκτός από την έδρα της Εταιρείας, δύναται να 

συνεδριάζει νόµιµα και οπουδήποτε η Εταιρεία διαθέτει εγκατάσταση, ενώ δύναται να 

συνεδριάζει και µέσω τηλεδιάσκεψης.  
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Σύντοµα βιογραφικά σηµειώµατα των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
 

Αθανάσιος Αθανασούλης 

Πρόεδρος ∆.Σ. & ∆ιευθύνων Σύµβουλος - Εκτελεστικό Μέλος 

Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός. Ιδρυτικό στέλεχος της ALTEC. 
 

Σπυρίδων Παµπουκίδης 
Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος 

Πτυχιούχος του τµήµατος Επιστήµης Υπολογιστών του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

Στέλεχος του Οµίλου Altec από το 1999. 
 

∆ηµήτριος Παγουρτζής 

Μη Εκτελεστικό Μέλος 
Πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Εµπορικών και Οικονοµικών Επιστηµών.  

Στέλεχος του Οµίλου Altec από το 1991. 
 

∆ηµήτριος Κατσικαβέλης 
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

Οικονοµολόγος, πρώην ∆ιευθυντικό Στέλεχος Εθνικής Τράπεζας. 
 

Νικόλαος Στασινός 

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

Πρώην διευθυντικό Στέλεχος Τράπεζας EFG Eurobank. 
 

Κωνσταντίνος Λουκρέζης  

Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 

∆ιευθυντικό Στέλεχος Γενικής Τραπέζης.  

 

Νικόλαος Ραρής 
Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος 

∆ιευθυντικό Στέλεχος Τράπεζας Πειραιώς 
  

V.2. Επιτροπές ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
 

• Επιτροπή Ελέγχου 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως σκοπό την υποστήριξη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε θέµατα 

σχετικά µε την αξιόπιστη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, την αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και την εποπτεία του τακτικού ελέγχου. Οι κύριες 
αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου είναι οι ακόλουθες: 

 

– Παρακολουθεί και εποπτεύει τη διαδικασία χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

– ∆ιασφαλίζει την αποτελεσµατικότητα του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

– Παρακολουθεί το σύστηµα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας 

– Εξετάζει την ύπαρξη ενδεχόµενων συγκρούσεων συµφερόντων κατά τις συναλλαγές της 

Εταιρείας 

– ∆ιασφαλίζει τη λειτουργία της µονάδας εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τα διεθνή 

πρότυπα και τις γενικά παραδεκτές αρχές της ελεγκτικής 
– Εποπτεύει τον τακτικό έλεγχο, ώστε να διασφαλίζονται η ανεξαρτησία, η αντικειµενικότητα 

και η αποτελεσµατικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας 

 

Η παρούσα σύνθεση της επιτροπής ελέγχου είναι η ακόλουθη: 

 

Κωνσταντίνος Λουκρέζης, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. – Πρόεδρος 
∆ηµήτριος Παγουρτζής, µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. – Μέλος 

Νικόλαος Στασινός, ανεξάρτητο µη εκτελεστικό µέλος ∆.Σ. – Μέλος 
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Πληροφοριακά στοιχεία για τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 
 

• Βασικές εξουσίες 

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας το οποίο δύναται να 

λαµβάνει αποφάσεις για κάθε θέµα που αφορά την Εταιρεία. Στη Γενική Συνέλευση που  

συγκαλείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχουν δικαίωµα να συµµετάσχουν όλοι οι µέτοχοι 

αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί νόµιµα, εφόσον έχουν τηρηθεί 

τα όσα προβλέπονται από την εκάστοτε νόµιµη διαδικασία. 

 

Τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης / ∆ικαιώµατα Μετόχων και άσκηση τους  

Σε εφαρµογή και των διατάξεων του Ν.3884/2010 προβλέπονται τα εξής: 

 

• Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας διασφαλίζει την ορθή προετοιµασία και 

διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης κατά τρόπον που να διευκολύνεται η άσκηση των 

δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι πρέπει να ενηµερώνονται για όλα τα θέµατα που 

αφορούν τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, όπως τα θέµατα ηµερήσιας 

διάταξης και τα δικαιώµατα τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 

 

Όσον αφορά την  προετοιµασία της Γενικής Συνέλευσης, η Εταιρεία έχει προβλέψει σε 
εφαρµογή και των διατάξεων του Ν.3884/2010, να αναρτά στον διαδικτυακό τόπο της 

τουλάχιστον 20 (είκοσι) ηµέρες πριν τη σύγκληση της, πληροφορίες σχετικά µε τα ακόλουθα: 
 

• Την ηµεροµηνία, ώρα και τόπο σύγκλησης της Γενική Συνέλευσης 

• Τους βασικούς κανόνες και τις πρακτικές συµµετοχής καθώς και την προθεσµία εντός 

της οποίας το δικαίωµα συµµετοχής µπορεί να ασκηθεί 

• Τις διαδικασίες ψηφοφορίας, τους όρους αντιπροσώπευσης µέσω πληρεξουσίου και τα 

χρησιµοποιούµενα έντυπα για ψηφοφορία µέσω πληρεξουσίου 

• Την προτεινόµενη ηµερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης 

• Το συνολικό αριθµό των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου κατά την ηµεροµηνία 

της σύγκλησης 
 

Στη Γενική Συνέλευση των µετόχων παρίστανται τουλάχιστον ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Εταιρείας, ο Αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και ∆ιευθύνων 

Σύµβουλος και οι Πρόεδροι των επιτροπών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, καθώς και ο 

Εσωτερικός Ελεγκτής και ο τακτικός Ελεγκτής, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και 

ενηµέρωση επί θεµάτων της αρµοδιότητάς τους, που τίθενται προς συζήτηση, και επί 
ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι µέτοχοι. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης 

διαθέτει επαρκή χρόνο για την υποβολή ερωτήσεων από τους µετόχους. 

 

Περίληψη των πρακτικών µε τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων είναι 

διαθέσιµη στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας εντός 15 (δεκαπέντε) ηµερών από την 

ηµεροµηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 

 

Η διαδικασία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων καθορίζεται από το 

Καταστατικό της Εταιρείας και είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 όπως 

αυτός έχει αναθεωρηθεί και µε τις διατάξεις του ν. 3884/2010. 

 

Με τιµή 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος 

 

 

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης 
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Φ:  +30 215 5006061 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ,ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιηµένων Χρηµατοοικονοµικών 

Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
της Εταιρείας «ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», οι οποίες 
αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 
της 31ης ∆εκεµβρίου 2015, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις  αποτελεσµάτων 
χρήσεως και συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών 
της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών 
λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 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 χρηµατοοικονοµικές 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 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες 
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 
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των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται 
µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων 
χρηµατοοικονοµικών 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 χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Βάση για Αρνητική Γνώµη  

 

Οι ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη 
βάση της δυνατότητας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της 
Εταιρείας. Όπως επεξηγείται στη Σηµείωση 2.3 επί των οικονοµικών καταστάσεων, την 
31η ∆εκεµβρίου 2015 ο Όµιλος και  η Εταιρεία εµφάνισαν αρνητικά συνολικά Ίδια 
Κεφάλαια µε αποτέλεσµα για την Εταιρεία να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
των διατάξεων του άρθρου 48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης η Εταιρεία και οι 
θυγατρικές της Altec Software Α.Ε. και Altec Integration A.E. εξακολουθούν να 
βρίσκονται σε µη συµµόρφωση µε τους οικονοµικούς όρους (financial covenants) των 
δανειακών τους συµβάσεων και σε αδυναµία αποπληρωµής των ληξιπρόθεσµων 
δόσεων των δανείων. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης 
και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος η ∆ιοίκηση του Οµίλου ενίσχυσε τις 
επαφές µε τις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους) προκειµένου να συµφωνηθεί 
αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής του συνόλου του µακροπρόθεσµου 
δανεισµού η θετική έκβαση των οποίων είναι ουσιώδεις  για την κάλυψη των 
χρηµατοοικονοµικών αναγκών του. Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προέβη εκ νέου στη  
σύνταξη αναθεωρηµένης πρότασης επιχειρηµατικής και κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης 
η οποία υπεβλήθη στις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους) εντός του Φεβρουαρίου 
2016 και η οποία µεταξύ των άλλων περιλαµβάνει σηµαντική µείωση των δανειακών 
υποχρεώσεων µέσω εναλλακτικών σεναρίων.  Έως την ηµεροµηνία έγκρισης των 
ετήσιων εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων συνεχίζονταν η 
διαδικασία παροχής σχολίων και παρατηρήσεων από τις πιστώτριες τράπεζες 
(οµολογιούχους) επί της ανωτέρω αναθεωρηµένης πρότασης µε σκοπό την αποδοχή 
της και την οριστικοποίηση της. Λόγω ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
αποδοχής και οριστικοποίησης της πρότασης αναδιάρθρωσης του Οµίλου και της 
Εταιρείας από τις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους), δεν υπάρχει εύλογη 
διασφάλιση ότι η Εταιρεία και ο Όµιλος θα διαθέτουν επαρκή κεφάλαια για την 
χρηµατοδότηση των χρηµατοοικονοµικών αναγκών τους έως την 31η ∆εκεµβρίου 
2016. 
 
Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη σηµαντικής αβεβαιότητας σχετικά 
µε τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας και ως 
εκ τούτου η Εταιρεία και ο Όµιλος ενδέχεται να µην είναι σε θέση να ρευστοποιήσουν 
τα περιουσιακά τους στοιχεία και να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους κατά την 
συνήθη πορεία των εργασιών τους. 
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Αρνητική Γνώµη 

 

Κατά τη γνώµη µας, εξαιτίας της σηµαντικότητας του θέµατος που µνηµονεύεται στην 
παράγραφο ‘Βάση για Αρνητική Γνώµη’, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα την οικονοµική θέση της 
Εταιρείας «ALTEC ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», και των 
θυγατρικών αυτής κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015, τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση 
και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε 
τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Άλλο Θέµα  

 

Οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ALTEC 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για τη χρήση που έληξε την 
31η ∆εκεµβρίου 2014, είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, οι οποίος 
εξέφρασε γνώµη χωρίς διαφοροποίηση µε έµφαση θέµατος, την 31η Μαρτίου 2015, 
επί των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης 
χρήσεως. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση 
εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει  τα πληροφοριακά στοιχεία που 
ορίζονται στο άρθρο 43α (παρ.3δ) του κ.ν. 2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαµε  τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης 
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και 
ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από 
τα άρθρα 43α (παρ.3α), 108 και 37 του κ.ν. 2190/1920. 

 
Αθήνα, 1 Απριλίου 2016 

 
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

  

 

 

Σπυρίδων Κων. Γκρούϊτς  (ΑΜ ΣΟΕΛ 2793) 
Baker Tilly Greece Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 176) 
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ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E  

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (∆ΠΧΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
 

1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

  Σηµ. 

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες1 Σύνολο   

Συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 

δραστηριότητες1 Σύνολο 

                 
Πωλήσεις 7 26.523.121 0 26.523.121   21.056.174 1.529.005 22.585.179 

Κόστος πωλήσεων 8 (14.177.431) 0 (14.177.431)   (9.431.972) (1.359.560) (10.791.531) 

                

Μεικτά κέρδη  12.345.690 0 12.345.690   11.624.202 169.446 11.793.648 

                

Έξοδα διοίκησης 9 (2.162.763) 0 (2.162.763)   (1.846.626) (232.095) (2.078.720) 

Έξοδα διάθεσης 10 (7.064.779) 0 (7.064.779)   (7.018.080) (190.059) (7.208.139) 
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 11 (2.375.364) 0 (2.375.364)   (2.446.881) 0 (2.446.881) 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) 12 (1.510.874) 0 (1.510.874)   (124.859) (3.193) (128.051) 

Αποµειώσεις στοιχείων ενεργητικού 13 (4.431.437) 0 (4.431.437)   (158.755)   (158.755) 

Κέρδη/(Ζηµιές) εκµετάλλευσης  (5.199.526) 0 (5.199.526)   29.002 (255.900) (226.898) 

                

Κέρδος από αποενοποίηση θυγατρικής 21 0 0 0   0 2.667.202 2.667.202 

                

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 15 6.153 0 6.153   11.511   11.511 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα) 15 (6.382.845) 0 (6.382.845)   (5.899.931) (2.870) (5.902.800) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρά  (6.376.692) 0 (6.376.692)   (5.888.420) (2.870) (5.891.289) 

                

Κέρδη/(Ζηµιές) προ φόρων  (11.576.219) 0 (11.576.219)   (5.859.417) 2.408.432 (3.450.985) 

                

Φόρος εισοδήµατος 16 (578.648) 0 (578.648)   (109.267) 0 (109.267) 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές)  (12.154.867) 0 (12.154.867)   (5.968.685) 2.408.432 (3.560.253) 

         

Κατανεµηµένα σε:                

Μετόχους της Εταιρείας  (12.302.949) 0 (12.302.949)   (5.762.223) 2.408.432 (3.353.791) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  148.082 0 148.082   (206.462) 0 (206.462) 

                

Κέρδη/(Ζηµιές) ανά µετοχή (σε Ευρώ)               

Βασικά (και αµβλυµµένα) 17 (0,0572) 0 (0,0572)   (0,0268) 0,0112 (0,0156) 

 

 
(1): Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν στη θυγατρική  Sysware Romania SRL  (Σηµείωση 21) ο έλεγχος της οποίας απωλέσθηκε στη χρήση 2014 και ως εκ τούτου παρουσιάζεται ως διακοπείσα. Τα συγκριτικά στοιχεία 
της προηγούµενης χρήσης ανακατατάχθηκαν καταλλήλως. 

 

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 33 έως και την σελίδα 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων  
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Σηµ. 

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες1 Σύνολο   

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες1 Σύνολο 

Καθαρές (ζηµιές)/κέρδη χρήσεως µετά φόρων (από 

µεταφορά)   (12.154.867) 0 (12.154.867)   (5.968.685) 2.408.432 (3.560.253) 

 

Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα                 

Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα που δεν µεταφέρονται 
στα αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους:                 

Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης θυγατρικών εξωτερικού   (4.607)   (4.607)   (23.181)   (23.181) 

Υποχρέωση παροχών προσωπικού - αναλογιστικά 

κέρδη/(ζηµιές) µετά από φόρους   63.192   63.192   13.759   13.759 

    58.585 0 58.585   (9.422) 0 (9.422) 

                  

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήµατος που ενδέχεται να 

µεταφερθούν στα αποτελέσµατα σε µελλοντικές περιόδους                 

Αναβαλλόµενοι φόροι αποθεµατικών από αποτίµηση 

οµολογιακών δανείων κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια (αλλαγή 

φορολογικού συντελεστή)   (284.236)    (284.236)          

    (284.236) 0 (284.236)   0 0 0 

                  

Λοιπές συνολικές (ζηµιές)/ εισοδήµατα µετά από φόρους   (225.651) 0 (225.651)   (9.422) 0 (9.422) 

                  

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/εισοδηµάτων χρήσης µετά 

από φόρους   (12.380.518) 0 (12.380.518)   (5.978.107) 2.408.432 (3.569.674) 

         

Κατανεµηµένα σε:                  

Μετόχους της Εταιρείας   (12.528.600) 0 (12.528.600)   (5.771.644) 2.408.432 (3.363.212) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   148.082 0 148.082   (206.462) 0 (206.462) 

(12.380.518) 0 (12.380.518)   (5.978.107) 2.408.432 (3.569.674) 

 

 
(1): Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν στη θυγατρική  Sysware Romania SRL  (Σηµείωση 21) ο έλεγχος της οποίας απωλέσθηκε στη χρήση 2014 και ως εκ τούτου παρουσιάζεται ως διακοπείσα. Τα συγκριτικά στοιχεία 
της προηγούµενης χρήσης ανακατατάχθηκαν καταλλήλως. 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

  Σηµ. 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

        

Πωλήσεις  7 810.577 1.014.240 

Κόστος πωλήσεων  8 (60.411) (144.006) 

    0   

Μεικτά κέρδη   750.166 870.234 

        

Έξοδα διοίκησης  9 (94.850) (138.664) 
Έξοδα διάθεσης  10 (512.712) (775.064) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης   0 0 

Λοιπά έσοδα/(έξοδα)  12 (1.729.483) (450.681) 
Αποµειώσεις στοιχείων ενεργητικού  13 (1.371.435) (128.529) 

Κέρδη/(ζηµιές) εκµετάλλευσης   (2.958.313) (622.704) 

        

        

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  15 4 40 

Χρηµατοοικονοµικά (έξοδα)  15 (500.223) (396.789) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) - καθαρό   (500.219) (396.750) 

Κέρδη/(ζηµιές) προ φόρων   (3.458.532) (1.019.453) 

        

Φόρος εισοδήµατος  16 (623.578) (557.321) 

        

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά)   (4.082.110) (1.576.774) 

        

Κατανέµονται σε:        

Μετόχους της Εταιρείας   (4.082.110) (1.576.774) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές   0 0 

        

Κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή (σε Ευρώ)       

Βασικά/(ές)  17 (0,0190) (0,0073) 

Αµβλυµµένα   - - 

    0 0 

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών, βασικός και αµβλυµµένος   0 0 

Βασικός   215.246.452 215.246.452 
Αµβλυµµένος   - - 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

  Σηµ. 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιά)  (4.082.110) (1.576.774) 

 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα/(έξοδα):      

Λοιπές συνολικές (ζηµίες) / εισοδήµατα που δεν µεταφέρονται στα 

αποτελέσµατα σε µεταγενέστερες περιόδους:      

Υποχρέωση παροχών προσωπικού - αναλογιστικά κέρδη/(ζηµιές) µετά 

από φόρους   1.686 1.911 

   1.686 1.911 

Λοιπά στοιχεία συνολικού εισοδήµατος που ενδέχεται να µεταφερθούν 

στα αποτελέσµατα σε µελλοντικές περιόδους    
Αναβαλλόµενοι φόροι αποθεµατικών από αποτίµηση οµολογιακών 

δανείων κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια (αλλαγή φορολογικού 

συντελεστή)  (12.796) 0 

  (12.796) 0 

     

Λοιπά συνολικά έσοδα (µετά από φόρους)  (11.110) 1.911 

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/εισοδηµάτων χρήσης µετά από 

φόρους  (4.093.220) (1.574.864) 

 

 

 

 

 

Οι σηµειώσεις από την σελίδα 33 έως και την σελίδα 87 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών 

καταστάσεων 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ  
 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

 Σηµ. 31.12.2015 31.12.2014  31.12.2015 31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ενσώµατα πάγια στοιχεία 18 1.429.404 1.649.049  664.806 763.055 

Υπεραξία 21 2.036.374 2.036.374  - - 

Ασώµατα πάγια στοιχεία 19 2.787.309 5.274.534  59.724 93.697 

Συµµετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 20 - -  3.120.000 3.989.489 

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις  16.499 16.499  - - 
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 22 118.187 100.226  8.596 12.704 

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση 16 - -  - 339.297 

  6.387.773 9.076.682  3.853.125 5.198.241 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέµατα 23 375.361 839.257  16.854 17.031 

Εµπορικές απαιτήσεις 24 8.675.570 12.156.641  20.695 370.475 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 25 4.456.908 3.366.373  329.303 3.405.937 

Χρηµατικά διαθέσιµα 26 6.526.357 4.158.349  7.352 375.769 

   20.034.196 20.520.620  374.204 4.169.211 

       

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  26.421.969 29.597.303  4.227.329 9.367.453 

 

       

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους 

της Εταιρείας       

Μετοχικό κεφάλαιο 27 64.573.936 64.573.936  64.573.936 64.573.936 

Υπέρ το άρτιο 27 89.986.390 89.986.390  89.986.390 89.986.390 

Τακτικό και λοιπά αποθεµατικά 28 21.293.661 19.546.786  34.213.107 34.157.842 

Κέρδη εις νέο 29 (263.968.181) (249.692.977)  (210.872.927) (206.724.442) 

   (88.114.194) (75.585.866)  (22.099.494) (18.006.275) 

Μη ελέγχουσες συµµετοχές  (13.510.497) (13.658.578)  - - 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (101.624.690) (89.244.444)  (22.099.494) (18.006.275) 

       

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσµα δάνεια 30 7.500.000 7.500.000  - - 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 16 565.095 4.821  155.809 - 

Προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού 31 1.590.661 1.617.593  50.417 82.249 

Προβλέψεις 32 3.587.707 3.655.615  2.035.493 1.985.493 

  13.243.463 12.778.030  2.241.719 2.067.742 

       

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις       

Εµπορικές υποχρεώσεις 33 12.617.261 11.961.667  5.577.177 9.052.166 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια  30 20.159.113 19.833.168  5.387.034 5.134.722 

Οµολογιακά δάνεια 30 68.079.071 63.767.664  4.342.155 3.964.674 
Φόροι εισοδήµατος πληρωτέοι  177.335 93.564  - - 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 34 13.770.416 10.407.655  8.778.739 7.154.423 

  114.803.196 106.063.718  24.085.105 25.305.986 

       

Σύνολο υποχρεώσεων  128.046.659 118.841.747  26.326.823 27.373.727 

       

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  26.421.969 29.597.303  4.227.329 9.367.453 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας 

Μη ελέγχουσες 

συµµετοχές 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό και 

λοιπά 

αποθεµατικά 

Σωρευµένα 

κέρδη / 

(ζηµίες) Σύνολο     

        1.1.2014 64.573.936 89.986.390 16.712.602 (243.495.581) (72.222.653) (13.452.116) (85.674.770) 

       Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (23.181) 13.759 (9.422) (9.422) 

Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου (3.353.791) (3.353.791) (206.462) (3.560.253) 

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/εισοδηµάτωνν χρήσης 

µετά από φόρους 0 0 (23.181) (3.340.031) (3.363.212) (206.462) (3.569.674) 

        
Μεταφορά αποθεµατικά 2.857.364 (2.857.364) 0 0 0 

        

1.1. - 31.12.2014 64.573.936 89.986.390 19.546.786 (249.692.977) (75.585.866) (13.658.578) (89.244.444) 

        

        

 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους της Εταιρείας 
Μη ελέγχουσες 
συµµετοχές 

Σύνολο ιδίων 
κεφαλαίων 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο 

Τακτικό και 

λοιπά 

αποθεµατικά 

Σωρευµένα 

κέρδη/(ζηµίες) Σύνολο     

1.1.2015 64.573.936 89.986.390 19.546.786 (249.692.977) (75.585.866) (13.658.578) (89.244.444) 

       Λοιπά συνολικά εισοδήµατα (288.843) 63.192 (225.651)  (225.651) 

Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου  (12.302.949) (12.302. 949) 148.082 (12.154.867) 

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζηµιών)/εισοδηµάτωνν χρήσης 

µετά από φόρους 0 0 (288.843) (12.239.757) (12.528.600) 148.082 (12.380.518) 

        

Μεταφορά αποθεµατικά   2.035.718 (2.035.718) - - - 

Λοιπές κινήσεις    271 271  271 

1.1. - 31.12.2015 64.573.936 89.986.390 21.293.661 (263.968.180) (88.114.193) (13.510.497) (101.624.690) 
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ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
 

 

  

Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Τακτικό & 

λοιπά 

αποθεµατικά 

Σωρευµένα 

κέρδη / (ζηµίες) Σύνολο 

            

1.1.2014 64.573.936 89.986.390 31.300.478 (202.292.214) (16.431.411) 

            

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

 

      1.911 1.911 

Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου (1.576.774) (1.576.774) 

Συνολικά έσοδα περιόδου 

 

0 0 0 (1.574.864) (1.574.864) 
            

Μεταφορά αποθεµατικά      2.857.364 (2.857.364) 0 

          

1.1. - 31.12.2014 

 

64.573.936 89.986.390 34.157.842 (206.724.442) (18.006.275) 

       

       

  
Μετοχικό 

κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο 

Τακτικό & 

λοιπά 

αποθεµατικά 

Σωρευµένα 

κέρδη / (ζηµίες) Σύνολο 

            

1.1.2015 

 

64.573.936 89.986.390 34.157.842 (206.724.442) (18.006.275) 

            

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα 

 

    (12.796) 1686 (11.110) 
Κέρδη/(Ζηµιές) περιόδου (4.082.110) (4.082.110) 

Συνολικά έσοδα περιόδου 

 

0 0 (12.796) (4.080.424) (4.093.220) 

          

Μεταφορά αποθεµατικά  0 0 68.061 (68.061) 0 

     

1.1. - 31.12.2015  64.573.936 89.986.390 34.213.107 (210.872.927) (22.099.494) 
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ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες            

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως προ φόρων (συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες)  (11.576.219) (5.859.417)   (3.458.532) (1.019.453) 

Κέρδη/(ζηµιές) χρήσεως προ φόρων από διακοπείσες 
δραστηριότητες, (συµπεριλαµβανοµένου του 

προκύψαντος κέρδους)  - 2.408.432   - - 

           

Προσαρµογές για:          

Αποσβέσεις  1.302.607 1.323.460   132.142 160.462 

Προβλέψεις και αποµειώσεις   4.319.404 307.520   472.570 136.378 

Ζηµιές από παύση ενοποίησης συµµετοχής   - (2.667.202)   - - 

Τόκοι και λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα  6.382.845 5.898.826   500.223 396.789 

Έσοδα από επενδύσεις και πιστωτικοί τόκοι  (11.204) (10.407)   (4) (40) 

Ζηµιές από αποµείωση επενδύσεων  (4.607) -  869.489 - 

(Κέρδη)/Ζηµίες από εκποίηση ενσώµατων παγίων  - 2.820   - - 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης  412.826 1.404.033   1.484.112 (325.864) 

           

(Αύξηση)/Μείωση σε:          

Αποθέµατα  60.302 (173.509)   177 329 

Εµπορικές απαιτήσεις  3.522.713 (821.000)   (152.166) (74.063) 

Λοιπές απαιτήσεις  2.290.665 (1.082.885)   3.076.634 343.019 

Αύξηση/(Μείωση) σε:            

Εµπορικές υποχρεώσεις (πλην τραπεζών)  (258.509) 1.242.051   (3.474.989) 147.783 

Λοιπές υποχρεώσεις  (3.224.229) 844.415   1.409.616 15.199 

Φόροι εισοδήµατος πληρωθέντες  314.973 (41.089)   - - 

Τόκοι πληρωθέντες  (989.125) (924.382)   - - 

Συναλλαγµατικές διαφορές  - (60)   - - 

Λειτουργικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - 408.971   - - 

Ταµειακές εισροές / (εκροές) από λειτουργικές 

δραστηριότητες  2.129.616 856.545   (624.840) 106.404 

           

Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες          

Αγορές ενσώµατων και ασώµατων παγίων στοιχείων  (84.890) (164.398)   - - 

Πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων  503 11.006   - - 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα  6.153 10.407   4 40 

Έσοδα από πωλήσεις θυγατρικών (µείον τα ταµειακά 

διαθέσιµα των πωληθέντων)   - (201.920)   - - 

Είσπραξη  / (πληρωµή) εγγυήσεων  (9.320) 23.520   4.109 2.250 

Επενδυτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - (22.584)   - - 

Ταµειακές εισροές / (εκροές) για επενδυτικές 

δραστηριότητες  (87.554) (343.969)   4.112 2.290 

           

Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες          

Εισπράξεις δανείων  325.946 821.727   252.311 30.930 

Χρηµατοδοτικές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες  - -   - - 

Ταµειακές εισροές / (εκροές) για χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες  325.946 821.727   252.311 30.930 

           

Καθαρή αύξηση/ µείωση χρηµατικών διαθεσίµων  2.368.008 1.334.303   (368.416) 139.623 

Χρηµατικά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης  4.158.349 2.824.045   375.769 236.146 

Χρηµατικά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης  6.526.357 4.158.349   7.352 375.769 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ 
 

Ο Όµιλος ALTEC («ο Όµιλος») αποτελεί έναν Όµιλο εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ρουµανία) και παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στον χώρο της 
πληροφορικής και των επικοινωνιών. 

 

Η Μητρική Εταιρεία («η Εταιρεία») του Οµίλου είναι η ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Β.Ε.Ε.. η οποία 

είναι ανώνυµη εταιρεία που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και στεγάζεται στη διεύθυνση: Πάτµου 12 - 

Μαρούσι. Τ.Κ. 151 23. Οι µετοχές της Εταιρείας, όπως και της θυγατρικής της Microland AEBE, 

είναι εισηγµένες στην αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, ενώ µε βάση την από 4899/1
η
 ∆εκεµβρίου 

2015 απόφαση του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, οι µετοχές τέθηκαν σε αναστολή 

 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 το απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου και της Εταιρείας ήταν 347 

και 4 εργαζόµενοι αντίστοιχα (2014: 393 και 9 για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα). 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 εγκρίθηκαν για έκδοση 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας της 30 Μαρτίου 2016 και τελούν υπό την 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων.  

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονοµικές καταστάσεις της 

µητρικής και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου (o «Όµιλος ALTEC»). Στον παρακάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι εταιρείες που συµπεριλήφθηκαν στην ενοποίηση µαζί µε τα σχετικά ποσοστά 

συµµετοχής, η χώρα που εδρεύει καθώς και η µέθοδος ενοποίησης. 
 

Εταιρεία 

 

Χρήση 

2013 

Χρήση 

2014 

Χώρα Ποσοστό 

Συµµετοχής 

Μέθοδος 

Ενοποίησης 

Κύρια ∆ραστηριότητα 

ALTEC ABEE √√√√  Ελλάδα Μητρική Ολική Εµπορία Η/Υ – Τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισµού και συναφών ειδών 

Altec Software ΑΕ √√√√ √√√√ Ελλάδα 100.00% Ολική Ανάπτυξη Λογισµικού 

Altec Integration ΑΕ √√√√ √√√√ Ελλάδα 100.00% Ολική Ολοκληρωµένα Μηχανογραφικά 
Συστήµατα 

Microland Computers AΕΒΕ √√√√ √√√√ Ελλάδα 48.08% Ολική Ανενεργής 

Σύγχρονες Εκπαιδευτικές 

Υπηρεσίες ΑΕ (Interface) 
√√√√ √√√√ Ελλάδα 100.00% Ολική Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

Sysware Romania Srl √√√√ - - Ρουµανία 40.00% Καθαρή θέση Παροχή ολοκληρωµένων λύσεων 

µηχανογράφησης και 

τηλεπικοινωνιών  

Unisoft Romania SΑ √√√√ √√√√ Ρουµανία 99.60% Ολική Παραγωγή και διάθεση λογισµικού 

OTS AE √√√√ √√√√ Ελλάδα 51.00% Ολική Παραγωγή &  υπηρεσίες λογισµικού 

 

Σε σχέση µε τη συγκριτική χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση για την προηγούµενη χρήση 2014, 

έπαψε να συµπεριλαµβάνεται στην ενοποίηση η εταιρεία SYSWARE ROMANIA SRL, κατόπιν 

µεταβίβασης, και συνεπώς απώλειας ελέγχου, ποσοστού 60% των µετοχών αυτής σε τρίτους όπως 
εξηγείται διεξοδικά στη Σηµείωση 20. Ως εκ τούτου, η συγκριτική κατάσταση αποτελεσµάτων για 

την προηγούµενη χρήση απεικονίζει τα κονδύλια της ανωτέρω διακοπείσας εταιρείας.  

 

 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

2.1 ∆ήλωση Συµµόρφωσης 
 

Οι ενοποιηµένες και εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΒΕΕ έχουν 

συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) του 

Συµβουλίου ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ∆ΛΠ) και τις διερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών 

των ∆ΠΧΑ, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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2.2 Βάση Επιµέτρησης 
 

Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός των 

επενδύσεων διαθεσίµων προς πώληση, οι οποίες αποτιµούνται στην εύλογη αξία.  

 

 

2.3  Συνέχιση δραστηριότητας 
 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ο Όµιλος και  η Εταιρεία εµφάνισαν αρνητικά συνολικά Ίδια Κεφάλαια µε 

αποτέλεσµα για την Εταιρεία να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου 

48 του Κ.Ν. 2190/1920. Επίσης η Εταιρεία και οι θυγατρικές της Altec Software Α.Ε. και Altec 

Integration A.E. εξακολουθούν να βρίσκονται σε µη συµµόρφωση µε τους οικονοµικούς όρους 

(financial covenants) των δανειακών τους συµβάσεων και σε αδυναµία αποπληρωµής των 

ληξιπρόθεσµων δόσεων των δανείων µε  αποτέλεσµα το σύνολο των οµολογιακών και τραπεζικών 

δανείων ύψους Ευρώ 88.238 χιλιάδες περίπου και Ευρώ 9.729 χιλιάδες περίπου για τον Όµιλο και την 

Εταιρεία αντίστοιχα, να διατηρούν από την προηγούµενη χρήση την κατηγοριοποίηση τους ως 

βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου έχει λάβει µέτρα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος ρευστότητας και 

κεφαλαιακής ενίσχυσης προβαίνοντας σε µία σειρά ενεργειών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού συστήµατος, ο Όµιλος 

ενίσχυσε τις επαφές µε τις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους) προκειµένου να συµφωνηθεί 

αναδιάρθρωση των όρων αποπληρωµής του συνόλου του µακροπρόθεσµου δανεισµού η θετική 

έκβαση των οποίων είναι ουσιώδεις  για την κάλυψη των χρηµατοοικονοµικών αναγκών του. Στα 

πλαίσια αυτά η ∆ιοίκηση του Οµίλου προέβη εκ νέου στη σύνταξη αναθεωρηµένης πρότασης 

επιχειρηµατικής και κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, µε την συνδροµή νέου εξειδικευµένου 

χρηµατοοικονοµικού συµβούλου, η οποία πέρα από την αναδιάρθρωση του συνόλου των δανειακών 

υποχρεώσεων του Οµίλου µε σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής δοµής, 

συµπεριλαµβάνει και λεπτοµερή σχέδια για την λειτουργική αναδιάρθρωση κύριων κλάδων του 

Οµίλου, την ανάπτυξη στρατηγικών προϊόντων και νέων συνεργασιών και την σηµαντική µείωση των 

δανειακών υποχρεώσεων µέσω εναλλακτικών σεναρίων. 

Το σχέδιο της νέας αναθεωρηµένης πρότασης επιχειρηµατικής και κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης 

υποβλήθηκε εντός του Φεβρουαρίου 2016 στις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους) συνεχίζοντας 

έως την ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων την διαδικασία λήψης σχολίων 
και παρατηρήσεων επί αυτού µε σκοπό την οριστικοποίηση του.   Επίσης εντός του 2015 οι 

πιστώτριες τράπεζες χορήγησαν πρόσθετο δανεισµό ποσού 8 εκατ Ευρώ περίπου για την κάλυψη των 

τρεχουσών υποχρεώσεων της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών Altec Software Α.Ε. και Altec 

Integration A.E..  Η ∆ιοίκηση του Οµίλου εκτιµά ότι είναι εφικτή η εφαρµογή του νέου πλαισίου 

αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων εφόσον εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος 

επιτευχθεί συµφωνία µε τις πιστώτριες τράπεζες (οµολογιούχους).Υπό το πρίσµα των ανωτέρω, οι 
ετήσιες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις  έχουν καταρτιστεί στη βάση της 

δυνατότητας οµαλής συνέχισης της δραστηριότητας του Οµίλου και της Εταιρείας. 

2.4 Χρήση εκτιµήσεων και παραδοχών 
 

Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων 

σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 

αρχών του Οµίλου και της Εταιρείας. Οι τοµείς που απαιτούν υψηλότερου βαθµού κρίση ή είναι 

πολύπλοκοι, ή τοµείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για τις οικονοµικές 

καταστάσεις, αναφέρονται στη σηµείωση 6. 
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2.5 Λειτουργικό νόµισµα 

 

Οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζονται σε Ευρώ. Σηµειώνεται ότι τυχόν µικρές αποκλίσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις δεκαδικών στοιχείων στην πλησιέστερη µονάδα. 

 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρµόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των ενοποιηµένων 

και εταιρικών οικονοµικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν 

εφαρµοστεί για όλες της χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

Συγκριτικά στοιχεία 
 

Ορισµένα συγκριτικά στοιχεία αναταξινοµήθηκαν και προσαρµόστηκαν όπου κρίθηκε απαραίτητο 

για να είναι συγκρίσιµα µε την παρουσίαση που πραγµατοποιήθηκε την τρέχουσα χρήση. 

Αναλυτικά αναφέρονται στη σηµείωση 39. 

 

 

3. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ∆ΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

3.1 Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων 

τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και ∆ιερµηνείες των ∆ΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρµογή τους 

είναι υποχρεωτική από την 01/01/2015 ή µεταγενέστερα. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2011-2013 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2015) 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2011 - 2013», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής:  

∆ΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάµενων ∆ΠΧΑ, ∆ΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ∆ΠΧΑ 13: 

Πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ∆ΛΠ 40: Αποσαφήνιση της 

αλληλεξάρτησης του ∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα 

κατά την ταξινόµηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιµοποιούµενα 

ακίνητα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις 

του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. 

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19: «Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών: Εισφορές εργαζοµένων» 

(για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

 

Το Νοέµβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισµένου σκοπού στο 

∆ΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους» µε τίτλο Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών: Εισφορές 
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Εργαζοµένων (Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρµογή σε εισφορές 

εργαζοµένων ή τρίτων µερών αναφορικά µε προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Ο σκοπός της 

τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική αντιµετώπιση για τις εισφορές που είναι 

ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζοµένων, όπως είναι για παράδειγµα, οι εισφορές που 

υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της µισθοδοσίας. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να 

έχει καµία.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2010-2012 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/07/2014) 

 

Το IASB προχώρησε τον ∆εκέµβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2010 - 2012», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ∆ΠΧΑ 

2: Ορισµός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ∆ΠΧΑ 3: Λογιστική αντιµετώπιση ενός 

ενδεχόµενου ανταλλάγµατος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ∆ΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών 

τοµέων, ∆ΠΧΑ 8: Συµφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση 

τοµέων µε τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ∆ΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις 

και υποχρεώσεις, ∆ΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που κεφαλαιοποιούνται, ∆ΛΠ 16/∆ΛΠ 38: 

Μέθοδος αναπροσαρµογής – αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευµένων αποσβέσεων και 

∆ΛΠ 24: Βασικά ∆ιευθυντικά Στελέχη. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 

στις ενοποιηµένες και εταιρικές Οικονοµικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016): 

 

Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισµένου σκοπού τροποποίηση στο ∆ΛΠ 27 

«Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Με την παρούσα 

τροποποίηση, µία εταιρεία έχει την επιλογή να επιµετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, 

κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της µεθόδου της καθαρής θέσης στις ατοµικές Οικονοµικές 

Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριµένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. 

Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 

Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος 2012-2014 (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
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Το IASB προχώρησε τον Σεπτέµβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ∆ιεθνών 

Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Κύκλος 2012 - 2014», το οποίο αποτελείται από µία 

σειρά προσαρµογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί µέρος του προγράµµατος για τις ετήσιες 

βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονοµικές οντότητες επιτρέπεται να τις 

εφαρµόσουν νωρίτερα. Τα θέµατα που περιλαµβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ∆ΠΧΑ 

5: Αλλαγές στις µεθόδους της Πώλησης, ∆ΠΧΑ 7: Συµβάσεις υπηρεσίας και εφαρµογή των 

απαιτήσεων του ∆ΠΧΑ 7 στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, ∆ΛΠ 19: Επιτόκιο 

προεξόφληση, και ∆ΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάµεση οικονοµική αναφορά. 

Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 

Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

 

Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων µέσω των οποίων αλλάζει η 

χρηµατοοικονοµικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι 

οι καρποφόρες φυτείες που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα 

πρέπει να λογιστικοποιούνται µε το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώµατα πάγια (∆ΛΠ 16). Συνεπώς οι 

τροποποιήσεις συµπεριλαµβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 16 αντί 

του ∆ΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραµένει στο πεδίο 

εφαρµογής του ∆ΛΠ 41. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.   

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 11:  «Λογιστικός χειρισµός των αποκτήσεων συµµετοχών σε από 

κοινού λειτουργίες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΠΧΑ 11. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά µε την λογιστική αντιµετώπιση της απόκτησης 

συµµετοχής σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία οικονοµική οντότητα και 

διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισµό για τέτοιες αποκτήσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν 

αναµένεται να έχει καµία.   

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 1. Οι εν λόγω 

τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεµάτων που αφορούν στις υφιστάµενες απαιτήσεις 

παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις 

οικονοµικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονοµικών Καταστάσεων. Ο Όµιλος θα 
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εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν 

και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 16 και στο ∆ΛΠ 38: «∆ιευκρινήσεις αναφορικά µε Αποδεκτές 

Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2016) 

 

Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ∆ΛΠ 16 και ∆ΛΠ 38. Το 

∆ΛΠ 16 και το ∆ΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον 

οποίο αντιµετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθµό της αναµενόµενης ανάλωσης των µελλοντικών 

οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει 

ότι η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισµό της απόσβεσης ενός 

περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δηµιουργούνται από µια 

δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν 

άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών που 

ενσωµατώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία.  

 

3.2. Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, 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 ∆ιερµηνείες για 

τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δηµοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόµη τεθεί σε ισχύ είτε δεν 

έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριµένα:  

• ∆ΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί Ρυθµιζόµενων ∆ραστηριοτήτων» ( εφαρµογή για τις 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάµεσου αυτού 

προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιµότητας των χρηµατοοικονοµικών αναφορών των 

εταιρειών  που έχουν ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που 

υπόκεινται σε ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθµίζουν την 

παροχή και την τιµολόγηση  των συγκεκριµένων τύπων δραστηριοτήτων οικονοµικής οντότητας. 

Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του 

Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10 και στο ∆ΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του 

Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» 

(εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 
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Το Σεπτέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού «Πωλήσεις ή 

Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού µεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ∆ΠΧΑ 10 και ∆ΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρµόζεται από 

τις οικονοµικές οντότητες µελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που 

πραγµατοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016. 

Προγενέστερη εφαρµογή επιτρέπεται, µε απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: 

Εφαρµόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2016) 

 

Τον ∆εκέµβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισµένου σκοπού 

στα ∆ΠΧΑ 10, ∆ΠΧΑ 12 και ∆ΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις 

αναφορικά µε τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν 

εξαιρέσεις σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, οι οποίες θα µειώσουν τα κόστη που σχετίζονται µε την 

εφαρµογή των προτύπων. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΛΠ 12 Αναβαλλόµενη Φορολογία “ Η αναγνώριση της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης για µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές” (εφαρµόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

 

Το Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισµένου σκοπού στο ∆ΛΠ 12. Ο 

στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί το λογιστικό χειρισµό των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων για τις µη πραγµατοποιηθείσες ζηµίες από χρεόγραφα 

που αποτιµώνται στην εύλογη αξία. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

• ∆ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβάσεις µε Πελάτες» (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2017) 

 

Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ∆ΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι 

πλήρως εναρµονισµένο µε τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  

 

41 

από τις αρχές των ∆ΠΧΑ όσο και των Αµερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP).  Το νέο 

πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ∆ΛΠ 18  Έσοδα, ∆ΛΠ 11 Κατασκευαστικές συµβάσεις και 

κάποιες διερµηνείες που είναι σχετιζόµενες µε τα έσοδα. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να 

έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» (εφαρµογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 

την ή µετά την 01/01/2018) 

 

Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ∆ΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που 

επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξης ενός λογικού µοντέλου για την ταξινόµηση και την 

επιµέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό µοντέλο για αναµενόµενες ζηµιές από αποµείωση και επίσης 

µια ουσιαστικά αναµορφωµένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθµισης. Ο Όµιλος θα 

εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές Καταστάσεις του Οµίλου του, αν 

και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• ∆ΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” (εφαρµόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 

01/01/2019) 

 

Τον Ιανουάριο του 2016,  το IASB δηµοσίευσε το νέο Πρότυπο, ∆ΠΧΑ 16. Ο σκοπός του έργου 

του IASB  ήταν η ανάπτυξη νέου Προτύπου για µισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρµόζουν  και τα δύο µέρη σε µια σύµβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο µισθωτή») και ο 

προµηθευτής («ο εκµισθωτής») - για την παροχή πληροφοριών για τις µισθώσεις µε τον τρόπο που 

πιστά καταγράφει αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο µισθωτής θα 

πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 

µίσθωση. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονοµικές 

Καταστάσεις του Οµίλου του, αν και δεν αναµένεται να έχει καµία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

 

 

4.1 Βάση Ενοποίησης 

 

(α) Θυγατρικές  
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Θυγατρικές είναι όλες οι οντότητες (συµπεριλαµβανοµένων των οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις 
οποίες ο Όµιλος έχει την δικαιοδοσία να αποφασίζει για τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές 

αρχές και που συνήθως αντιπροσωπεύει µία συµµετοχή µε ποσοστό µεγαλύτερο από το ήµισυ επί 

του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου. Η ύπαρξη και η επίδραση των δυνητικών δικαιωµάτων 
ψήφου, τα οποία είναι άµεσα εξασκήσιµα ή µετατρέψιµα, λαµβάνονται υπόψη κατά την 

αξιολόγηση στο κατά πόσον ο Όµιλος ελέγχει µια άλλη οντότητα. Ο Όµιλος εκτιµά την ύπαρξη 

ελέγχου όπου δεν έχει άνω του 50% των δικαιωµάτων ψήφου, αλλά µπορεί να κατευθύνει την 

πολιτική λειτουργίας και την χρηµατοοικονοµική πολιτική µέσω ουσιώδους ελέγχου. Ο ουσιώδης 

έλεγχος προκύπτει στις περιπτώσεις που το ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει ο Όµιλος 

σε σχέση µε την διασπορά των ψήφων στους λοιπούς µετόχους, του επιτρέπει να κατευθύνει τις 

ακολουθούµενες πολιτικές. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως από την ηµεροµηνία κατά την 

οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που 

διακόπτεται ο έλεγχος.  
 

Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής (εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις), οι 

επενδύσεις σε θυγατρικές αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. 
 

(β) Συγγενείς εταιρείες  

 

Συγγενείς είναι οι εταιρίες, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο 

γενικά ισχύει όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων 

ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης 

και αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Ο λογαριασµός των επενδύσεων σε συγγενείς 
εταιρίες περιλαµβάνει και την υπεραξία που προέκυψε κατά την εξαγορά (µειωµένη µε τυχόν 

ζηµίες αποµείωσης). Στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις ο Όµιλος απεικονίζει την 

αναλογία στα αποτελέσµατα και στο συνολικό εισόδηµα µετά τις τυχόν προσαρµογές στις 

λογιστικές αρχές για να είναι συγκρίσιµα µε αυτά του Οµίλου από την ηµεροµηνία απόκτησης 

σηµαντικής επιρροής µέχρι την ηµεροµηνία που την χάνουµε. Στην περίπτωση που το µερίδιο του 

Οµίλου επί των ζηµιών µιας συγγενούς Εταιρείας υπερβεί την αξία της επένδυσης σε αυτή, δεν 

αναγνωρίζονται επιπλέον ζηµιές, εκτός εάν έχουν γίνει πληρωµές ή έχουν αναληφθεί περαιτέρω 

δεσµεύσεις για λογαριασµό της.  

 

Στις εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής (εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις), οι 
επενδύσεις σε συγγενείς αποτιµώνται στο κόστος κτήσης µείον τυχόν συσσωρευµένες ζηµίες 

αποµείωσης. 

 

(γ) Απώλεια ελέγχου  

 

Σε περίπτωση απώλειας ελέγχου µιας θυγατρικής, ο Όµιλος παύει την αναγνώριση των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της θυγατρικής και τα αντίστοιχα ποσοστά δικαιωµάτων 

µειοψηφίας σχετικά µε την θυγατρική. Τυχόν διαφορά από την απώλεια ελέγχου καταχωρείται στα 

αποτελέσµατα. Σε περίπτωση που ο Όµιλος διατηρήσει κάποιο ποσοστό συµµετοχής στην 

προηγούµενη θυγατρική τότε η συµµετοχή αυτή απεικονίζεται στην εύλογη αξία την ηµέρα 

απώλειας του ελέγχου. Στη συνέχεια απεικονίζεται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης όπως µια 

συγγενή εταιρία ή σαν στοιχείο διαθέσιµο προς πώληση ανάλογα µε την συµµετοχή σε αυτή.  

 

(δ) Συνενώσεις επιχειρήσεων 

 

Οι εξαγορές θυγατρικών εταιριών λογίζονται βάσει της µεθόδου εξαγοράς κατά την ηµεροµηνία της 

απόκτησης, ηµεροµηνία κατά την οποία ο έλεγχος µεταφέρεται στον Όµιλο. Έλεγχος είναι η 

δύναµη εξουσίας των λειτουργικών και χρηµατοοικονοµικών πολιτικών µιας επιχείρησης ώστε να 

αποφέρουν οφέλη από τη δραστηριότητα της. Για να εκτιµήσει τον έλεγχο, ο Όµιλος λαµβάνει 
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υπόψη του πιθανά δικαιώµατα ψήφου που µπορούν να εξασκηθούν πριν τη λήψη σηµαντικών 

αποφάσεων για τις ανωτέρω δραστηριότητες της Εταιρείας.  

 

Η υπεραξία κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης υπολογίζεται ως:  
 

− Η εύλογη αξία του τιµήµατος αγοράς, πλέον  

− Της αξίας των δικαιωµάτων µειοψηφίας στην αποκτώµενη θυγατρική, µείον  

− Την εύλογη αξία των δικαιωµάτων µειοψηφίας πριν την εξαγορά της θυγατρικής, σε περίπτωση 

σταδιακής εξαγοράς  

− Την εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

αποκτήθηκαν.  

 

Αν υπάρχει αρνητική υπεραξία τότε ένα κέρδος καταχωρείται άµεσα στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων. Τυχόν έξοδα που συνδέονται άµεσα µε την εξαγορά καταχωρείται άµεσα στην 

κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων. Τυχόν ενδεχόµενο κόστος αγοράς αναγνωρίζεται στην 

εύλογη του αξία κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. 

 

(ε) Απαλοιφή διεταιρικών συναλλαγών  

 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα καθώς και τα µη πραγµατοποιηµένα κέρδη και ζηµίες που 

προκύπτουν µεταξύ των εταιριών του Οµίλου απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Τα µη 

πραγµατοποιηθέντα κέρδη για συναλλαγές µεταξύ των συγγενών εταιρειών απαλείφονται έναντι 

του ποσοστού συµµετοχής του Οµίλου στη συγγενή Εταιρεία. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµιές, 

επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρουσιάζει ενδείξεις αποµείωσης, του 

µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. 

 

(στ) Συναλλαγές και δικαιώµατα µειοψηφίας  

 

Ο Όµιλος εφαρµόζει µια πολιτική αντιµετώπισης των συναλλαγών µε δικαιώµατα µειοψηφίας ως 

συναλλαγές στο εσωτερικό του Οµίλου. Εκποιήσεις σε τρίτους (δικαιώµατα µειοψηφίας) επιφέρουν 

κέρδη και ζηµίες για τον Όµιλο και αναγνωρίζονται απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Αγορές από 

τρίτους (δικαιώµατα µειοψηφίας) επιφέρουν υπεραξία η οποία µεταφέρεται απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια καθώς θεωρείται ως συναλλαγή µεταξύ των ιδιοκτητών.  

 

(η) Συγχωνεύσεις οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο (θυγατρικές)  

 

Οι εν λόγω συγχωνεύσεις στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις λογίζονται µε την µέθοδο της 
συνένωσης συµφερόντων (merger accounting). Με βάση την λογιστική πρακτική που εφαρµόζεται 

στις περιπτώσεις συναλλαγών που λογιστικοποιούνται µε τη µέθοδο της συνένωσης συµφερόντων, 

η όποια προκύπτουσα εκ της συγχώνευσης υπεραξία καταχωρείται απευθείας στα ίδια κεφάλαια της 
απορροφώσας εταιρείας, τα κόστη και σχετικά έξοδα της συγχώνευσης καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης ως έξοδα αναδιοργάνωσης και οι εµπορικές πράξεις και συναλλαγές που 

πραγµατοποιούνται από τις απορροφώµενες εταιρείες λογίζονται για λογαριασµό της απορροφώσας 

από την έναρξη της χρήσης ως οι συγχωνευόµενες εταιρείες να αποτελούν µια εταιρεία. 

 

 

 

(θ) Επιχειρηµατικά σχήµατα υπό κοινό έλεγχο 

 
Ο Όµιλος συµµετέχει σε επιχειρηµατικά σχήµατα υπό κοινό έλεγχο. Προκειµένου να διαπιστωθεί η 

ταξινόµηση αυτών ως κοινοπραξίες ή κοινές επιχειρήσεις απαιτείται κρίση και λαµβάνονται υπόψη 

η νοµική µορφή του κοινά ελεγχόµενου επιχειρηµατικού σχήµατος, οι συµβατικοί όροι και 
προϋποθέσεις, καθώς επίσης και λοιπά γεγονότα και συνθήκες (συµπεριλαµβανοµένης της 
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οικονοµικής λογικής του σχήµατος και του νοµικού πλαισίου στο οποίο το επιχειρηµατικό σχήµα 

λειτουργεί) ώστε να διαπιστωθούν τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Οµίλου που προκύπτουν 

από το επιχειρηµατικό σχήµα υπό κοινό έλεγχο. 

 

4.2 Μετατροπή ξένου νοµίσµατος 

 

(α) Νόµισµα λειτουργίας και παρουσίασης  
Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στις οικονοµικές καταστάσεις της καθεµίας οντότητας του 

Οµίλου έχουν µετρηθεί µε το νόµισµα του κύριου οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο η 

οντότητα λειτουργεί (‘λειτουργικό νόµισµα’). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόµισµα λειτουργίας της Εταιρείας και το νόµισµα 

παρουσίασης του Οµίλου.  

 

 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα  
Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα χρησιµοποιώντας τις 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών ή αποτίµησης όπου 

τα στοιχεία επιµετρούνται εκ νέου. Τα συναλλαγµατικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την 

εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή στο τέλος της χρήσης των νοµισµατικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νοµίσµατα αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων.  
 

Τα κέρδη και οι ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων στο κονδύλι ‘Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)’.  
 

Μεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων σε ξένο νόµισµα που κατατάσσονται ως διαθέσιµα 

προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από µεταβολές στο 

αποσβεσµένο κόστος του χρεογράφου και από άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία του χρεογράφου. 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές που σχετίζονται µε τις αλλαγές στο αποσβεσµένο κόστος 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα και οι άλλες µεταβολές στη λογιστική αξία αναγνωρίζονται στα 

ίδια κεφάλαια.  

 

Οι συναλλαγµατικές διαφορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όπως 

µετοχές που αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσµατα χρήσης ως µέρος του κέρδους ή ζηµιάς της εύλογης αξίας. Οι συναλλαγµατικές 
διαφορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού, όπως µετοχές που κατατάσσονται ως 

διαθέσιµες προς πώληση, περιλαµβάνονται σε αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

 

(γ) Εταιρείες του Οµίλου  

Τα αποτελέσµατα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιρειών του Οµίλου (καµία από αυτές δεν έχει 

το νόµισµα µιας υπέρ-πληθωριστικής οικονοµίας) των οποίων το λειτουργικό νόµισµα είναι 

διαφορετικό από το νόµισµα παρουσίασης, µετατρέπονται στο νόµισµα παρουσίασης ως 

ακολούθως:  
 

(α) τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε κατάσταση οικονοµικής θέσης που 

παρουσιάζεται µετατρέπονται σύµφωνα µε την ισοτιµία κλεισίµατος κατά την ηµεροµηνία της εν 

λόγω κατάστασης,  
(β) τα έσοδα και έξοδα για κάθε κατάσταση αποτελεσµάτων έχουν µεταφραστεί µε τη µέση 

συναλλαγµατική ισοτιµία και  

(γ) όλες οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των 

ιδίων κεφαλαίων διαµέσου της κατάστασης συνολικών εσόδων.  

 

Σχετικά µε την ενοποίηση, οι συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν από τη µετατροπή της 

καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, καθώς και των δανείων και άλλων εργαλείων 
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που χαρακτηρίζονται ως αντιστάθµιση κινδύνου των επενδύσεων αυτών, λαµβάνονται στα ίδια 

κεφάλαια των ιδιοκτητών. Όταν µια εκµετάλλευση στο εξωτερικό εκποιηθεί µερικώς ή πωληθεί, οι 

συναλλαγµατικές διαφορές που είχαν καταγραφεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων ως τµήµα του κέρδους ή της ζηµίας από την πώληση.  

 

4.3 Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στις αξίες 

κτήσεώς τους. Τα γήπεδα-οικόπεδα και κτίρια αποτιµήθηκαν στην εύλογη αξία τους, η οποία 

προσδιορίσθηκε βάσει µελέτης αναγνωρισµένων ανεξάρτητων εκτιµητών ακινήτων και η οποία 

θεωρήθηκε ως τεκµαρτό κόστος σύµφωνα µε τις πρόνοιες του ∆ΠΧΑ 1 κατά την ηµεροµηνία 

µετάβασης (1η Ιανουαρίου 2004). Έκτοτε αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 

 

Τα ενσώµατα πάγια επιµετρώνται στο κόστος κτήσης τους το οποίο µειώνεται µε τις 
συσσωρευµένες αποσβέσεις και την τυχόν αποµείωση. 

 

Το αρχικό κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισµού αποτελείται από την τιµή 

αγοράς συµπεριλαµβανοµένων των δασµών εισαγωγής και των µη επιστρεφόµενων φόρων αγοράς, 

καθώς και οποιοδήποτε αναγκαίο κόστος ώστε να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιµο για την 

κατά προορισµό χρήση του. Οι µεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση µε ενσώµατα 

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 επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 
χρήσης εντός της οποίας πραγµατοποιούνται. 

 

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 ζηµίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα 

χρήσης. 
 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσµάτων Χρήσεως, µε βάση την σταθερή 

µέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει 

ως εξής: 

 
Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων            14-50 έτη  

Μηχανήµατα και εγκαταστάσεις   10-15 έτη 

Μεταφορικά µέσα       5-20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός   5-15 έτη 

 

Τα γήπεδα δεν αποσβένονται γιατί θεωρείται ότι έχουν απεριόριστη ωφέλιµη ζωή. Οι 

εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται µε βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής σύµβασης 
µισθώσεως.  

Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε κάθε ηµεροµηνία κατάρτισης οικονοµικών καταστάσεων. Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

Οι δαπάνες δανεισµού που σχετίζονται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή παγίων 

στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντικό χρονικό διάστηµα κατασκευαστικής περιόδου, 

προσαυξάνουν το κόστος των παγίων µέχρι αυτά να καταστούν ουσιαστικά έτοιµα προς χρήση ή 

πώληση. Έσοδα που αποκτώνται από την προσωρινή επένδυση των χρηµατικών ποσών που 

δανείστηκαν µέχρι τη χρησιµοποίησή τους για τη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων παγίων, 

αφαιρούνται από το κόστος δανεισµού που πληρεί τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης.  
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Όλες οι άλλες δαπάνες δανεισµού καταχωρούνται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα της περιόδου 

πραγµατοποίησής τους. 

 

4.4 Ασώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Λογισµικά προγράµµατα 

 

Τα λογισµικά προγράµµατα αφορούν το κόστος αγοράς αδειών χρήσης ή ιδιοπαραγωγής, 

λογισµικού όπως µισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί 

κατά την ανάπτυξη λογισµικού προκειµένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που 

ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραµµάτων λογισµικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος 

του λογισµικού.  

 

Τα ανωτέρω ασώµατα επιβαρύνονται µε αποσβέσεις που καταχωρούνται στο λογαριασµό 

αποτελεσµάτων µε την µέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής 

τους. Η εκτιµώµενη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής αυτών κυµαίνεται µεταξύ 5-12 έτη. 

 

Έξοδα ανάπτυξης  

 

Τα έξοδα ανάπτυξης που αποδίδονται άµεσα στον σχεδιασµό και τη δοκιµή των αναγνωρίσιµων και 

µοναδικών προγραµµάτων λογισµικού (‘προϊόντων’) που ελέγχονται από τον Όµιλο ή από την 

Εταιρεία (‘Atlantis’, ‘Κεφάλαιο’, κλπ.) και αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν 

πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:  

 

(α) είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το προϊόν, έτσι ώστε να είναι διαθέσιµο προς χρήση,  

(β) η ∆ιοίκηση προτίθεται να ολοκληρώσει το προϊόν και να το χρησιµοποιήσει ή να το πωλήσει,  

(γ) υπάρχει δυνατότητα πώλησης του προϊόντος (αγορά),  

(δ) µπορεί να αποδειχθεί πως το προϊόν θα δηµιουργήσει πιθανά µελλοντικά οικονοµικά οφέλη,  

(ε) υπάρχει διαθεσιµότητα κατάλληλων τεχνικών, οικονοµικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιµοποιήσει ή να πωλήσει το προϊόν, και  

(στ) οι δαπάνες που αποδίδονται στο προϊόν κατά την ανάπτυξή του µπορεί να επιµετρηθούν 

αξιόπιστα.  

 

Στις άµεσα αποδοτέες δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως τµήµα της ανάπτυξης ενός προϊόντος 
περιλαµβάνονται οι αµοιβές των εργαζοµένων που σχετίζονται µε την ανάπτυξη του προϊόντος και 

αναλογία των γενικών εξόδων.  

 

Τα έξοδα ανάπτυξης που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγµατοποιούνται. Έξοδα ανάπτυξης που στο παρελθόν έχουν αναγνωριστεί ως δαπάνη δεν 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο σε µια µεταγενέστερη περίοδο.  

 

Τα έξοδα ανάπτυξης των προϊόντων που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται 

στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής τους, η οποία δεν υπερβαίνει τα 10 έτη µείον τυχόν 

αποµειώσεις. 

 

 

4.5 Υπεραξία (Goodwill) 
 

Η υπεραξία αντιπροσωπεύει την διαφορά µεταξύ του τιµήµατος εξαγοράς και της εύλογης αξίας 

του ποσοστού (του Οµίλου) επί της καθαρής θέσης κάθε θυγατρικής εταιρείας κατά την 

ηµεροµηνία κτήσεως. Στο τέλος κάθε χρήσης, ο Όµιλος αξιολογεί εάν υπάρχει οποιαδήποτε ένδειξη 

αποµείωσης της υπεραξίας. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, εκτελείται µία ανάλυση αξιολόγησης 
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της ανακτησιµότητας της λογιστικής αξίας της υπεράξιας. Σε περίπτωση που η λογιστική αξία 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό, σχηµατίζεται άµεσα πρόβλεψη υποτίµησης.  

 

Για τους σκοπούς διενέργειας του ελέγχου αποµείωσης, η υπεραξία κατανέµεται, κατά την 

ηµεροµηνία απόκτησης, σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών (ή οµάδες µονάδων 

δηµιουργίας ταµειακών ροών) που αναµένεται ότι θα επωφεληθεί από τις συνέργειες της 

συνένωσης. Κάθε µονάδα (ή οµάδα αυτών) στην οποία έχει κατανεµηθεί η υπεραξία, αποτελεί το 

µικρότερο επίπεδο παρακολούθησης  της υπεραξίας µέσα στην οικονοµική οντότητα για σκοπούς 

εσωτερικής διαχείρισης. Η υπεραξία παρακολουθείται για λόγους εσωτερικής διαχείρισης. Η 

υπεραξία παρακολουθείται για λόγους εσωτερικής διαχείρισης σε επίπεδο λειτουργικού τοµέα. 

 

Ο επανέλεγχος της αποµείωσης γίνεται ετησίως (ακόµα και αν δεν υπάρχουν ενδείξεις 

αποµείωσης), ή συχνότερα, εφόσον γεγονότα ή αλλαγές στις υπάρχουσες καταστάσεις 
υποδηλώνουν ενδεχόµενη αποµείωση. Η τρέχουσα αξία της υπεραξίας συγκρίνεται µε το 

ανακτήσιµο ποσό, που είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της αξίας χρήσης και της εύλογης αξίας 

µείον τα έξοδα πώλησης. Κάθε αποµείωση αναγνωρίζεται απευθείας ως έξοδο και δεν 

αναστρέφεται µεταγενέστερα. 

Στην περίπτωση που η υπεραξία κατανέµεται σε µια µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών, και 

µέρος δραστηριότητας αυτής της µονάδας εκποιηθεί, η υπεραξία που σχετίζεται µε το µέρος της 

δραστηριότητας που εκποιήθηκε, συµπεριλαµβάνεται στη λογιστική αξίας αυτής, όταν καθορίζεται 

το κέρδος ή η ζηµιά από την πώληση. Στην περίπτωση αυτή, η υπεραξία που εκποιήθηκε 

υπολογίζεται µε βάση τις σχετικές αξίες της εκποιούµενης δραστηριότητας και του µέρους της 

µονάδας ταµειακών ροών που διατηρήθηκε. 
 

Το κέρδος ή η ζηµία κατά την πώληση µιας εταιρείας συµπεριλαµβάνει και τη λογιστική άξια της 

υπεραξίας που σχετίζεται µε την εταιρεία που πωλήθηκε. 
 

Ο Όµιλος στο παρελθόν έχει αποµειώσει συνολικά τις µέχρι την ηµεροµηνία µετάβασης 

προκύψασες υπεραξίες. 

 

4.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία  

 

(α) Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά µέσα  

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα εκτός των παραγώγων αποτελούνται από µετοχές και λοιπά 

χρεόγραφα, απαιτήσεις και από λοιπές απαιτήσεις, ταµείο και ταµειακά ισοδύναµα, δάνεια και 

µακροχρόνιες υποχρεώσεις, εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. Τα στοιχεία αυτά ταξινοµούνται 

από τον Όµιλο µε βάση το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η ∆ιοίκηση αποφασίζει την 

κατάλληλη ταξινόµηση της επένδυσης κατά το χρόνο απόκτησης της. Οι επενδύσεις διαγράφονται 

όταν τα δικαιώµατα είσπραξης ταµειακών ροών από τις επενδύσεις λήγουν ή µεταβιβάζονται και ο 

Όµιλος έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η 

ιδιοκτησία. Αρχικά τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους συν το 

κόστος απόκτησης τους µε εξαίρεση αυτά που είναι σε εύλογη αξία. Η επιµέτρηση των στοιχείων 

γίνεται ανάλογα µε την ταξινόµηση τους. 

 

(β) Εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

Οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. 

Οι ζηµιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι ο Όµιλος δεν είναι 
σε θέση να εισπράξει όλα ή εύρος των ποσών που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το 

ποσό της αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της 

παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών. Το ποσό της πρόβλεψης 
καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων.  

 

(γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
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Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις 
βραχυπρόθεσµες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαµηλού ρίσκου.  

 

(δ) ∆ιαθέσιµα προς Πώληση Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία  

Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 

προσδιορίζονται σε αυτήν την υποκατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε «κρατούµενα ως 

την λήξη» ή «ως στοιχείο εύλογης αξίας µέσω αποτελεσµάτων». Οι αγορές και οι πωλήσεις των 

επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που 

ο Όµιλος δεσµεύεται ν’ αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται 

στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής. Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη 

ή ζηµιές καταχωρούνται στο αποθεµατικό «Εύλογης αξίας» των Ιδίων Κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία 

αυτά πωληθούν ή υποστούν αποµείωση. Η εύλογη αξία των στοιχείων εκείνων που 

διαπραγµατεύονται σε οργανωµένη αγορά αντιστοιχεί στην τιµή κλεισίµατος. Για τα υπόλοιπα 

στοιχεία που η εύλογη αξία δεν µπορεί να προσδιορισθεί αξιόπιστα η εύλογη αξία αντιστοιχεί στην 

αξία κτήσης. Η ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται µε την µεταφορά της συσσωρευµένης ζηµίας από 

το αποθεµατικό στα αποτελέσµατα χρήσης. Η συσσωρευµένη ζηµία που µεταφέρεται είναι η 

διαφορά µεταξύ της αξίας κτήσης µετά την απόσβεση µέσω του πραγµατικού επιτοκίου και της 

τρέχουσας εύλογης αξίας µείον την αποµείωση που είχε ήδη καταχωρηθεί στα αποτελέσµατα από 

προηγούµενες χρήσεις. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσµατα δεν 

αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων για τα µετοχικά χρηµατοοικονοµικά στοιχεία. Ο Όµιλος 

εξετάζει για ένδειξη αποµείωσης το οποίο για τις εισηγµένες µετοχές είναι η υποχρεωτική ή 

παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσης που σε τέτοια περίπτωση 

καταχωρείται στα αποτελέσµατα.  

 

(ε) Εύλογη Αξία  

Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε 

ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τη τρέχουσα τιµή αγοράς. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα 

στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση µεθόδων αποτίµησης όπως ανάλυση 

πρόσφατων συναλλαγών, αναφορά σε συγκρίσιµα στοιχεία που διαπραγµατεύονται και 

προεξόφληση ταµειακών ροών.  

 

(στ) ∆ανεισµός  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για 

την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει 
της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό 

από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια 

του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. 

 

Τα δάνεια ταξινοµούνται ως ‘Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις’ εκτός εάν ο Όµιλος έχει το δικαίωµα 

να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα µήνες από την ηµεροµηνία 

του ισολογισµού. Οι χρεωστικοί τόκοι δανείων, καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση 

λογαριασµού αποτελεσµάτων της περιόδου που αφορούν. Η αναγνώριση τους σταµατάει όταν οι 

συµβατικές υποχρεώσεις ακυρωθούν, λήξουν ή πωληθούν. 

 

 

 

4.7 Παράγωγα και λογιστική αντιστάθµισης 
 

Ο Όµιλος δεν χρησιµοποιεί παράγωγα και δεν ακολουθεί πρακτικές αντιστάθµισης.  

 

4.8 Αποθέµατα 
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Τα αποθέµατα απεικονίζονται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως ή του κόστους 

παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία είναι 

η εκτιµώµενη τιµή πώλησης, µειωµένη µε το κόστος διάθεσης των αποθεµάτων. Το κόστος 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. 

 

4.9 Αποµείωση  
 

(α) Μη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία  

Οι λογιστικές αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων του Οµίλου που δεν 

απεικονίζονται σε εύλογες αξίες µέσω αποτελεσµάτων, συµπεριλαµβανοµένου των επενδύσεων που 

ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης, εξετάζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς για να 

αποφασιστεί αν συντρέχουν αντικειµενικές ενδείξεις για αποµείωση.  

 

Αντικειµενικές ενδείξεις ότι ένα χρηµατοοικονοµικό στοιχείο έχει αποµειωθεί περιλαµβάνουν:  

 

• πτώχευση ενός οφειλέτη ή τον χαρακτηρισµό του ως ανεπίδεκτος είσπραξης,  

• αναπροσαρµογή ποσού οφειλής λόγω αλλαγής των όρων πληρωµής του,  

• ενδείξεις ότι λόγω δυσµενών οικονοµικών συνθηκών ο οφειλέτης ή εκδότης θα περάσει στην 

χρεοκοπία,  

• αρνητικές εξελίξεις στο τρόπο πληρωµής οφειλετών ή εκδοτών.  

• η εξαφάνιση ενεργής αγοράς για µια µετοχή ή  

• παρατηρήσιµα δεδοµένα που υποδεικνύουν ότι υπάρχει µετρήσιµη µείωση στις αναµενόµενες 

µελλοντικές ροές ενός συνόλου χρηµατοοικονοµικών στοιχείων.  

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρούµενα σε αναπόσβεστο κόστος  

Ο Όµιλος αναγνωρίζει ένδειξη για αποµείωση των στοιχείων αυτών και σε επίπεδο ανεξάρτητου 

περιουσιακού στοιχείου και σε επίπεδο συνόλου. Όλα τα ατοµικώς σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία 

εξετάζονται σε ατοµικό επίπεδο για αποµείωση. Αυτά που δεν αποµειώνονται σε ατοµικό επίπεδο, 

εξετάζονται συλλογικά για αποµείωση. Περιουσιακά στοιχεία δεν είναι ατοµικώς σηµαντικά, 

εξετάζονται συλλογικά για αποµείωση. Συλλογική εκτίµηση προκύπτει από την συγκέντρωση 

περιουσιακών στοιχείων µε κοινά χαρακτηριστικά κινδύνου.  

 

Ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται ως η διαφορά µεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών ροών στο 

πραγµατικό επιτόκιο προεξόφλησης του. Η ζηµιά αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων και σε σχετική πρόβλεψη. Όταν ο Όµιλος αποφασίζει πως δεν συντρέχει λόγος 

ρεαλιστικής επαναφοράς της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου, η πρόβλεψη 

διαγράφεται. Εάν το ποσό της αποµείωσης µειωθεί και η µείωση αυτή συνδέεται µε ένα 

αντικειµενικό γεγονός που συνέβη µετά την αρχική αποµείωση τότε η αποµείωση που αρχικά είχε 

αναγνωριστεί αντιστρέφεται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων.  

 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση  

Η αποµείωση στα Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζεται µε την 

µεταφορά της συσσωρευµένης ζηµιάς από το αποθεµατικό “Εύλογης αξίας” στα αποτελέσµατα. Το 

ποσό που µεταφέρεται στα αποτελέσµατα είναι η διαφορά µεταξύ του κόστους απόκτησης και της 
τρέχουσας εύλογης αξίας, µείον όποιας αποµείωσης είχε προηγουµένως αναγνωριστεί στα 

αποτελέσµατα. Αν η εύλογη αξία µιας µετοχής που απεικονίζεται ως χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

διαθέσιµα προς πώληση µεταγενέστερα αυξηθεί και η αύξηση αυτή συνδέεται µε ένα αντικειµενικό 

γεγονός που συνέβη µετά την αρχική αποµείωση τότε η αποµείωση που αρχικά είχε αναγνωριστεί 

αντιστρέφεται στην Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων. ∆ιαφορετικά η αποµείωση 

αντιστρέφεται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος.  
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Επενδύσεις που ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης  

Η αποµείωση στις Επενδύσεις που ενοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσης επιµετρείται µε 

σύγκριση του ανακτήσιµου ποσού από την επένδυση µε την λογιστική του αξία. Η αποµείωση 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα και αντιλογίζεται εάν υπάρχει ευνοϊκή αναστροφή στις 
εκτιµήσεις που χρησιµοποιήθηκαν για να αποφασιστεί το ανακτήσιµο ποσό της επένδυσης. 

 

(β) Αποµείωση µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιµη ζωή, όπως για παράδειγµα 

η υπεραξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για αποµείωση. Περιουσιακά 

στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές στις 

συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Μία ζηµία 

αποµείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του.  

Το ανακτήσιµο ποσό είναι η υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου µείον το 

κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισµού της αποµείωσης, τα 

περιουσιακά στοιχεία οµαδοποιούνται στο χαµηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά 

αναγνωρίσιµες ταµειακές ροές (µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών). Μη χρηµατοοικονοµικά 

περιουσιακά στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη αποµείωση, ελέγχονται για πιθανή 

αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία αναφοράς. 

 

Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων, εκτός της υπεραξίας, που 

λογίσθηκε σε προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή 

δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο.  

 

4.10 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων) ταξινοµηµένα ως κατεχόµενα προς πώληση 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία ταξινοµούν ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια οµάδα 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σαν κατεχόµενα προς πώληση, αν η αξία τους 

αναµένεται να ανακτηθεί κατά κύριο λόγο µέσω διάθεσης των στοιχείων και όχι µέσω της χρήσης 
τους.  

 

Οι βασικές προϋποθέσεις για να ταξινοµηθεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ή µια 

οµάδα στοιχείων (περιουσιακών και υποχρεώσεων) σαν κατεχόµενα προς πώληση, είναι το 

περιουσιακό στοιχείο ή η οµάδα να είναι διαθέσιµα προς άµεση πώληση στην παρούσα τους 

κατάσταση, η δε ολοκλήρωση της πώλησης να εξαρτάται µόνο από συνθήκες που είναι συνήθεις 

και τυπικές για πωλήσεις τέτοιων στοιχείων και η πώληση θα πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή.  

 

Για να θεωρείται η πώληση εξαιρετικά πιθανή θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι 
προϋποθέσεις:  

 

(α) να υπάρχει δέσµευση της ∆ιοίκησης αναφορικά µε ένα σχέδιο πώλησης των περιουσιακών 

στοιχείων ή της οµάδας,  

(β) να έχει ενεργοποιηθεί ένα πρόγραµµα εξεύρεσης αγοραστή και ολοκλήρωσης της συναλλαγής,  

(γ) η προσφερόµενη τιµή πώλησης θα πρέπει να είναι σε λογική συσχέτιση µε την τρέχουσα 

αγοραία αξία των προς πώληση περιουσιακών στοιχείων ή της οµάδας περιουσιακών στοιχείων,  
(δ) η πώληση αναµένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός έτους από την ηµέρα που το περιουσιακό 

στοιχείο ή οµάδα στοιχείων ταξινοµήθηκαν σαν κατεχόµενα προς πώληση εκτός ορισµένων 

εξαιρέσεων, και  
(ε) οι ενέργειες που απαιτείται να γίνουν προκειµένου να ολοκληρωθεί το σχέδιο πώλησης θα 

πρέπει να καταδεικνύουν ότι δεν είναι πιθανόν να απαιτηθούν σηµαντικές τροποποιήσεις στο 

σχέδιο ούτε ότι το σχέδιο θα ακυρωθεί.  
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Αµέσως πριν την αρχική ταξινόµηση του περιουσιακού στοιχείου ή της οµάδας στοιχείων και 

υποχρεώσεων ως κατεχόµενων προς πώληση το περιουσιακό στοιχείο (ή όλα τα περιουσιακά 

στοιχεία και οι υποχρεώσεις που περιλαµβάνονται στην οµάδα) αποτιµώνται µε βάση τα ισχύοντα 

σε κάθε περίπτωση ∆ΠΧΑ. 

 

Τα µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία (ή οι οµάδες περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων) 

που ταξινοµούνται σαν κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται (µετά την αρχική ταξινόµηση ως 

ανωτέρω) στην χαµηλότερη αξία µεταξύ της αξίας που αυτά εµφανίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους µειωµένης κατά τα άµεσα έξοδα διάθεσης, και οι 

προκύπτουσες ζηµίες αποµείωσης καταχωρούνται στα αποτελέσµατα χρήσης. Όποια πιθανή 

αύξηση της εύλογης αξίας σε µεταγενέστερη αποτίµηση θα καταχωρείται στα αποτελέσµατα 

χρήσης αλλά όχι για ποσό µεγαλύτερο της αρχικά καταχωρηθείσας ζηµίας αποµείωσης.  
 

Από την ηµέρα κατά την οποία ένα µακροπρόθεσµο (αποσβενόµενο) περιουσιακό στοιχείο (ή τα 

µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που περιλαµβάνονται σε µια οµάδα περιουσιακών στοιχείων 

και υποχρεώσεων) ταξινοµείται σαν κατεχόµενο προς πώληση, δεν λογίζονται αποσβέσεις επί των 

εν λόγω µακροπρόθεσµων περιουσιακών στοιχείων. 

 

4.11 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Οι κοινές µετοχές ταξινοµούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άµεσα µε την 

έκδοση νέων µετοχών ή δικαιωµάτων προαίρεσης εµφανίζεται στα ίδια κεφάλαια αφαιρουµένου 

του σχετικού φόρου εισοδήµατος.  

 

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε εταιρεία του Οµίλου αγοράζει µετοχές της Εταιρείας (ίδιες 
µετοχές), το αντάλλαγµα που καταβάλλεται, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν άµεσα επιρριπτόµενων 

εξόδων (µετά την αφαίρεση των σχετικών φόρων εισοδήµατος) αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια 

που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας, έως ότου οι µετοχές αυτές ακυρωθούν ή να 

επανεκδοθούν. Αν οι µετοχές επανεκδοθούν στη συνέχεια, κάθε αντάλλαγµα που λαµβάνεται, 

καθαρό από τυχόν άµεσα επιρριπτόµενων εξόδων των συναλλαγών και των σχετικών φόρων 

εισοδήµατος, περιλαµβάνεται στα ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους µετόχους της Εταιρείας. 

 

4.12 Λειτουργικές Μισθώσεις 
 

Οι µισθώσεις στις οποίες ένα σηµαντικό µέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκµισθωτή ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι πληρωµές που 

γίνονται για λειτουργικές µισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκµισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

µίσθωσης.  

 

4.13 Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 

 

Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων 

των οικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που ισχύουν στην Ελλάδα. 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών του Οµίλου όπως 

αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση 

τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 
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Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές υποχρεώσεις, 

είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα 

υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί 

να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ηµεροµηνία 

ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά 

φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το σύνολο των αναβαλλόµενων 

φορολογικών απαιτήσεων. 
 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούµενες 

χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν 

θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 

 

4.14 Παροχές σε εργαζοµένους  

 

(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς τους εργαζοµένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήµα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευµένες. Τυχόν 

ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 

καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως 
στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) µόνο κατά την έκταση που η προπληρωµή θα 

οδηγήσει σε µείωση µελλοντικών πληρωµών ή σε επιστροφή.  

 

(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία  

Ο Όµιλος και η Εταιρεία δεν έχουν υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόµενους µετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόµενες από την εργατική νοµοθεσία αποζηµιώσεις για 

απόλυση ή συνταξιοδότηση. 

 

(γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης  

Οι υποχρεώσεις για αποζηµίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 

µελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευµένες κατά το τέλος της χρήσης µε βάση την 

αναγνώριση δικαιώµατος παροχών των εργαζοµένων κατά την διάρκεια της αναµενόµενης 

εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται µε βάση τις οικονοµικές και 

αναλογιστικές παραδοχές που αναλύονται στην σηµείωση 31 και καθορίζονται χρησιµοποιώντας 

την αναλογιστική µέθοδο προβλεπόµενης πιστωτικής µονάδας υποχρέωσης (projected unit credit 

method) και τη µέθοδο της προοδευτικής προβολής (roll forward), λαµβάνοντας υπόψη τις 
αποχωρήσεις και τις µετακινήσεις του προσωπικού.  

 

Οι σχετικές προβλέψεις της χρήσης συµπεριλαµβάνονται στο κόστος µισθοδοσίας στις συνηµµένες 

καταστάσεις αποτελεσµάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που 

κατέστησαν δεδουλευµένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, 

τυχόν κόστος προγενέστερης υπηρεσίας, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες τα οποία αναγνωρίζονται 

στη χρήση και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας 

αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στην µέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράµµατος 

κατοχυρωθούν. Οι υποχρεώσεις για τις ανωτέρω παροχές δεν χρηµατοδοτούνται. 
 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από εµπειρικές αναπροσαρµογές και αλλαγές 

σε αναλογιστικές παραδοχές χρεώνονται ή πιστώνονται στα ίδια κεφάλαια στα λοιπά συνολικά 
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έσοδα κατά την περίοδο κατά την οποία προκύπτουν. Αυτά τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζηµίες 
αναγνωρίζονται άµεσα στα αποτελέσµατα εις νέον και δεν µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης 

σε µεταγενέστερες περιόδους. 

 

Οι υποχρεώσεις παροχών υπολογίζονται ως η παρούσα αξία των εκτιµώµενων µελλοντικών 

εκταµιεύσεων µε τη χρήση επιτοκίων οµολόγων του δηµοσίου ή εταιρικών οµολόγων, όπου 

υπάρχει ώριµη αγορά για εταιρικά οµόλογα στην εκάστοτε χώρα, µε ηµεροµηνίες λήξης παρόµοιες 

µε τις ηµεροµηνίες λήξης της αντίστοιχης υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται 

απευθείας στην κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης. 

 

4.15 Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις και ενδεχόµενες απαιτήσεις  
 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος ή η Εταιρεία έχει παρούσες νοµικές ή τεκµαιρόµενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσµα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους µέσω 

εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και προσαρµόζονται έτσι 

ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναµένεται να εκταµιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά µε τις προβλέψεις που αναµένεται να εκκαθαριστούν σε 

µακροπρόθεσµο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήµατος είναι σηµαντική, τα 

σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναµενόµενες µελλοντικές ταµειακές ροές µε έναν 

συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιµήσεις της αγοράς για την 

χρονική αξία του χρήµατος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 

συγκεκριµένα µε την υποχρέωση.  

 

Οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα µιας εκροής πόρων που ενσωµατώνουν οικονοµικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών ωφελειών είναι πιθανή.  

 

4.16 Αναγνώριση εσόδων 

 

Πωλήσεις προϊόντων 
Τα έσοδα από πωλήσεις προϊόντων και εµπορευµάτων περιλαµβάνουν την εύλογη αξία πώλησης 

αυτών, καθαρά από Φόρο Προστιθέµενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Οι πωλήσεις αγαθών 

αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά βάσει των όρων της συµφωνίας στους πελάτες ή 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα 

εξασφαλισµένη. 

 

Παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, µε βάση το 

στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόµενης υπηρεσίας σε σχέση µε το σύνολο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών. 

 

Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη 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. Στη συνέχεια λογίζονται τόκοι µε το 

ίδιο επιτόκιο επί της αποµειωµένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

4.17 Κόστος χρηµατοδότησης 
 

Το κόστος δανεισµού το άµεσα αποδιδόµενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών 

περιουσιακών στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να είναι έτοιµα 

για την προτιθέµενη χρήση ή πώληση τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των 
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περιουσιακών στοιχείων µέχρι την χρονική στιγµή που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιµα για την 

προτιθέµενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών 

για την χρηµατοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων καθώς και η είσπραξη 

επιχορηγήσεων µειώνουν το κόστος δανεισµού που κεφαλαιοποιείται. Το κόστος δανεισµού στις 
υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία 

πραγµατοποιείται.  

 

Στο µέτρο που τα κεφάλαια προέρχονται από γενικό δανεισµό και χρησιµοποιούνται για το σκοπό 

της απόκτησης ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, το ποσό του κόστους 

δανεισµού που είναι επιλέξιµο για κεφαλαιοποίηση προσδιορίζεται µε την εφαρµογή ενός 

συντελεστή κεφαλαιοποίησης, στις επενδυτικές δαπάνες για αυτό το περιουσιακό στοιχείο. 

 

4.18 Κέρδη ανά µετοχή  
 

Τα βασικά κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη ή ζηµιές που 

αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που 

είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον µέσο όρο των κοινών µετοχών 

που αποκτήθηκαν από τον Όµιλο ως ίδιες µετοχές.  

 

Τα αµβλυµµένα κέρδη / (ζηµιές) ανά µετοχή υπολογίζονται µε τη διαίρεση των καθαρών κερδών ή 

ζηµιών που αποδίδονται στους µετόχους της µητρικής µε το σταθµισµένο µέσο αριθµό κοινών 

µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρµόζεται για την επίδραση των 

δυνητικών τίτλων µετατρέψιµων σε µετοχές.  
 

Ο µέσος σταθµισµένος αριθµός των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόµενες λογιστικές περιόδους προσαρµόζεται για 

γεγονότα που έχουν µεταβάλει τον αριθµό των κοινών µετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη 

µεταβολή στους πόρους. 

 

4.19 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 

Οι λειτουργικοί τοµείς παρουσιάζονται κατά τρόπο σύµφωνο µε την εσωτερική πληροφόρηση που 

παρέχεται στον προϊστάµενο λήπτη αποφάσεων. Ο προϊστάµενος λήπτης αποφάσεων, ο οποίος 

είναι υπεύθυνος για την κατανοµή των πόρων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των λειτουργικών 

τοµέων, έχει χαρακτηριστεί ως το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο λαµβάνει τις στρατηγικές 
αποφάσεις. 

 

 

5. ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 

 

Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 

Οι δραστηριότητες του Οµίλου τον αφήνουν εκτεθειµένο σε ποικίλους χρηµατοοικονοµικούς 

κινδύνους όπως ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Το 

πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνου εστιάζει στο µη προβλέψιµο των χρηµατοοικονοµικών αγορών 

και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει πιθανές δυσµενείς επιδράσεις στις επιδόσεις του Οµίλου στο 

χρηµατοοικονοµικό πεδίο. 

 

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διενεργείται από ένα κεντρικό τµήµα διαχείρισης 

διαθεσίµων, οι πολιτικές του οποίου εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Το τµήµα 

διαχείρισης διαθεσίµων αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθµίζει χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 
σε στενή συνεργασία µε τις λειτουργικές µονάδες του Οµίλου αποσκοπώντας στο βέλτιστο όφελος 

των Μετόχων. 
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Η κεφαλαιακή δοµή της Εταιρείας αποτελείται από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισµό. Η 

Εταιρεία δεν υπόκειται σε θεσµοθετηµένες ρυθµίσεις κεφαλαιακής επάρκειας εκτός από αυτές τις 

οποίες ορίζει ο Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του Οµίλου (πέραν των εµπορικών υποχρεώσεων) 

αποτελούνται από βραχυπρόθεσµα τραπεζικά και οµολογιακά δάνεια. Με τα ανωτέρω προϊόντα 

χρηµατοδοτούνται οι ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης καθώς και οι επενδύσεις σε εξοπλισµό. 

 

Συνοπτικά, οι µορφές χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που προκύπτουν αναλύονται κατωτέρω. 

 

 

α) Κίνδυνος αγοράς 

 

(i) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 

Ο κίνδυνος αυτός κρίνεται σχετικά περιορισµένος καθώς, παρότι ο Όµιλος λειτουργεί σε διεθνές 

περιβάλλον, οι δραστηριότητές του και οι επενδύσεις σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν έδρα και 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό είναι µικρής κλίµακας. Η Εταιρεία και οι ελληνικές θυγατρικές 
δεν έχουν σηµαντικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού σε νόµισµα διαφορετικό από το Ευρώ και 

ως εκ τούτου δεν υφίσταται ουσιαστικός συναλλαγµατικός κίνδυνος σχετικά µε τα στοιχεία αυτά. 

Οι τιµολογήσεις της Εταιρείας και των ελληνικών θυγατρικών γίνονται αποκλειστικά σε Ευρώ. 

Επίσης δεν υπάρχουν ανειληµµένες ή προγραµµατισµένες µελλοντικές εµπορικές συναλλαγές σε 

νόµισµα διαφορετικό του λειτουργικού, και δεν αναµένονται σηµαντικές επιπτώσεις από 

συναλλαγµατικές διαφορές.  
 

Ο Όµιλος έχει µια επένδυση στη θυγατρική Unisoft Romania SA, το λειτουργικό νόµισµα της 

οποίας είναι το RON και τα περιουσιακά της στοιχεία εκτίθενται σε συναλλαγµατικούς κινδύνους. 

Λόγω του ότι τα σχετικά οικονοµικά µεγέθη δεν είναι σηµαντικά, δεν υφίσταται σηµαντικός 

κίνδυνος. 

 

(ii) Κίνδυνος τιµής 

 

Ο Όµιλος δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιµών χρεογράφων λόγω των περιορισµένων επενδύσεων του σε 

οντότητες. 
 

(iii) Ταµειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

 

Ο Όµιλος, πέραν των προθεσµιακών καταθέσεων και των καταθέσεων όψεως, δεν έχει άλλα 

σηµαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού. Την 31 ∆εκεµβρίου 2015, σχετικά µε τις προθεσµιακές 

καταθέσεις, λόγου του περιορισµένου µεγέθους αυτών, εάν το Euribor είχε αυξηθεί/µειωθεί κατά 

1,5%, η επίδραση στο καθαρό κέρδος της χρήσης για τον Όµιλο είναι µη σηµαντική. 

 

Ο κίνδυνος επιτοκίου του Οµίλου αυξάνεται από τις δανειακές του υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις 
αυτές υπόκεινται σε µεταβλητά επιτόκια που βασίζονται στο Euribor και εκθέτουν τον Όµιλο σε 

κίνδυνο ταµειακών ροών επιτοκίου. Ο Όµιλος δεν έχει συνάψει συµφωνίες αντιστάθµισης 

(hedging) του επιτοκιακού κινδύνου. Λόγω των τρεχουσών οικονοµικών δυσχερειών, η 

αντιµετώπιση του κινδύνου αυτού από τον Όµιλο εξαρτάται από σχετικές συνεννοήσεις της 

∆ιοίκησης µε τις πιστώτριες τράπεζες οι οποίες είναι και µέτοχοι και εκπρόσωποί τους συµµετέχουν 

στο διοικητικό συµβούλιο. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο Όµιλος είναι εκτεθειµένος σε πιστωτικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από τις εµπορικές 

απαιτήσεις από πελάτες και τους πιστωτικούς κινδύνους που αντιµετωπίζουν αυτοί. Οι απαιτήσεις 

από πελάτες προέρχονται κυρίως από µια µεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Επίσης σηµαντικό 

µέρος των εµπορικών απαιτήσεων αφορά Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ίκαιου. Η 
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χρηµατοοικονοµική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του 

Οµίλου. 

 

Η ∆ιοίκηση εξετάζει και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών σε ατοµική βάση και 
προκειµένου να αντιµετωπίσει ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, προβαίνει σε προβλέψεις για ζηµίες 

από απαξίωση. Στο τέλος της περιόδου, η ∆ιοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιώδης 

πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από τις ήδη σχηµατισθείσες προβλέψεις 

επισφαλών απαιτήσεων. 

 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο έχουν ως εξής: 

 

Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

2015 2014 2015 2014 

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς 

πώληση 16.499 16.499 0 0 

Εµπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις 13.132.478 15.523.014 349.998 3.776.412 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και ισοδύναµα 6.526.357 4.158.349 7.352 375.769 

 

 

19.675.334 19.697.862 357.350 4.152.181 

 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει επαρκείς εξασφαλίσεις χρηµατικών 

διαθεσίµων και την διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης µέσω επαρκών πιστωτικών γραµµών. Λόγω 

της δυναµικής φύσης των δραστηριοτήτων και της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης που 

αντιµετωπίζει ο Όµιλος, η δυνατότητα χρηµατοδότησης εξαρτάται από τις πιστώτριες τράπεζες. Με 

το ίδιο σκεπτικό, η διαχείριση της ρευστότητας για την ικανοποίηση των χρηµατοοικονοµικών 

υποχρεώσεων εξαρτάται οµοίως από τις παρεχόµενες γραµµές από τις πιστώτριες τράπεζες.  

 

Λόγω του ότι ο Όµιλος και η Εταιρεία την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και την 31η ∆εκεµβρίου 2014 

αντίστοιχα, δεν τήρησαν τους οικονοµικούς όρους των συµβάσεων (financial covenants) και δεν 

είχαν εξασφαλίσει µετάθεση (waiver) από τις δανείστριες τράπεζες για τους όρους αυτούς, το 

σύνολο των δανείων εµφανίζεται στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις έως 1 έτος, µε εξαίρεση τις 

προνοµιούχες µετοχές ποσού ευρώ 7.5 εκ. (Σηµείωση 30). 

 

Όµιλος 

 
31.12.2015 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

∆ανεισµός  88.238.184 0 7.500.000 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  26.387.677 0 0 

  114.625.861 0 7.500.000 

    

31.12.2014 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

∆ανεισµός  83.600.831 0 7.500.000 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  22.369.322 0 0 

 

105.970.153 0 7.500.000 

 

 

 

    

Εταιρεία 

 
31.12.2015 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

∆ανεισµός  9.729.189 0 0 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 14.355.916 0 0 

 

24.085.105 0 0 

31.12.2014 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη  
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Πάνω από 5 έτη 

∆ανεισµός  9.099.397 0 0 

Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 16.206.589 0 0 

 

25.305.986 0 0 

 

 

 

δ) ∆ιαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο Όµιλος διαχειρίζεται την ρευστότητα µέσω της συνεχούς παρακολούθησης ταµειακών ροών και 

της εξασφάλισης διαθεσίµων και χρηµατοδότησης προς κάλυψη λειτουργικών εκροών. Η 

χρηµατοδότηση του Οµίλου αντλείται από τις πιστώτριες Τράπεζες οι οποίες είναι και µέτοχοι της 
Εταιρείας. 

 

ε) Εύλογη αξία 

Τα ποσά που περιέχονται στις συνηµµένες συνοπτικές καταστάσεις χρηµατοοικονοµικής θέσης για 

τα διαθέσιµα, τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις, τις προκαταβολές, τους προµηθευτές, και τις 

λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσµης λήξης των χρηµατοοικονοµικών αυτών µέσων. Οι εύλογες αξίες των 

χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που είναι διαθέσιµα για πώληση δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργή 

αγορά. Ο Όµιλος και η Εταιρεία τις αποτιµούν στην εσωτερική λογιστική τους αξία καθώς: 

• Οι εκδότες αποτελούν εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αγορές µε χαµηλή  

εµπορευσιµότητα  

• Οι αξίες των συµµετοχών δεν είναι σηµαντικές σε σχέση µε το σύνολο του ενεργητικού 

του Οµίλου και της Εταιρείας. 

• Οι εύλογες αξίες των δανείων είναι περίπου ίσες µε τις λογιστικές αξίες τους καθώς  τα 

δάνεια φέρουν κυµαινόµενα επιτόκια εκτός του µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου της 

Altec Software το οποίο φέρει σταθερό επιτόκιο αλλά η εύλογη αξία του προσεγγίζει την 

λογιστική του  χρησιµοποιώντας αξίες για παρόµοια χρηµατοπιστωτικά µέσα που 

καθορίζονται από την αγορά. 

 

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

 

Οι λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής 

εµπειρίας και άλλων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων προσδοκιών για µελλοντικά γεγονότα 

που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

 

Ο Όµιλος και η Εταιρεία διενεργούν προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το µέλλον. Οι 

υπολογιζόµενες λογιστικές εκτιµήσεις σπανίως θα ισούνται µε τα σχετικά πραγµατικά 

αποτελέσµατα. Οι εκτιµήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν 

τα λογιστικά αποτελέσµατα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της χρήσης, 

παρατίθενται παρακάτω. 

 

(α) Φόρος εισοδήµατος και φόροι ανέλεγκτων χρήσεων 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήµατος µε βάση το ∆ΛΠ 12 υπολογίζεται µε εκτίµηση των φόρων που 

θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαµβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήµατος για 

κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε 

φορολογικούς ελέγχους. 
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Οι εταιρείες του Οµίλου υπόκεινται σε διαφορετικές νοµοθεσίες φορολογίας εισοδήµατος. 
Προκειµένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη του Οµίλου για τους φόρους εισοδήµατος απαιτείται 

ουσιαστική αντίληψη των ανωτέρω. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά 

από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για αναβαλλόµενους 

φόρους στην χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στη σηµείωση 16. 

(β) Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις  

Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες στον βαθµό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα 

συµψηφιστούν µε αυτές τις φορολογικές ζηµίες. Για τον καθορισµό του ύψους της αναβαλλόµενης 

φορολογικής απαίτησης που µπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σηµαντικές κρίσεις και 

εκτιµήσεις της διοίκησης του Οµίλου, οι οποίες βασίζονται στα µελλοντικά φορολογητέα κέρδη σε 

συνδυασµό µε τις µελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στη σηµείωση 16. 

 

(γ) Προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις 

Ο Όµιλος διενεργεί προβλέψεις αποµείωσης για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση µε 

συγκεκριµένους πελάτες όταν υπάρχουν δεδοµένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η 

είσπραξη της σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα µέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση 

του Οµίλου προβαίνει σε περιοδική επανεκτίµηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά µε τις 

επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαµβάνοντας υπόψη 

στοιχεία της Νοµικής Υπηρεσίας του Οµίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών 

δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

(δ) Αποµείωση ενσώµατων και ασωµάτων παγίων στοιχείων και υπεραξίας 

Τα ενσώµατα και ασώµατα πάγια στοιχεία ελέγχονται για σκοπούς αποµείωσης όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Η 

υπεραξία ελέγχεται ετησίως. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσεως η διοίκηση εκτιµά τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την µονάδα ταµειακής ροής και επιλέγει 

τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για να υπολογίσει την παρούσα αξία των µελλοντικών 

ταµειακών ροών.  

 

(ε) Πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζηµίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστή µελέτη. Η 

αναλογιστική µελέτη περιλαµβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών µε το προεξοφλητικό 

επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αµοιβών των εργαζοµένων, την αύξηση του δείκτη τιµών 

καταναλωτή και την αναµενόµενη εναποµένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που 

χρησιµοποιούνται εµπεριέχουν σηµαντική αβεβαιότητα και η διοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε 
συνεχή επανεκτίµησή τους. 

 

(στ) Προβλέψεις για ενδεχόµενες υποχρεώσεις από εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και τις οικονοµικές 
επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν στις Οικονοµικές Καταστάσεις µε βάση τις εκτιµήσεις των 

Νοµικών Συµβούλων. Η πρόβλεψη σχηµατίζεται µε βάση το αγώγιµο ποσό και την πιθανότητα 

έκβασης της δικαστικής διαµάχης. 

7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 
 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελεί τον πρωταρχικό λήπτη αποφάσεων. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

κάνει χρήση της διαθέσιµης εσωτερικής πληροφόρησης, µε απώτερο σκοπό να αξιολογήσει την 

αποδοτικότητα και την κατανοµή των πόρων. Οι λειτουργικοί τοµείς ενοποιούνται και αναφέρονται 

ως τοµείς, εφόσον εµφανίζουν παρόµοιες µακροπρόθεσµες οικονοµικές επιδόσεις και έχουν 

παρόµοια οικονοµικά χαρακτηριστικά. Ο Όµιλος δηµιουργεί αναφορές για τους εξής τοµείς: 
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– Πληροφορική (Altec µητρική) 

– Ολοκληρωµένες Λύσεις (Altec Integration, OTS) 

– Tηλεπικοινωνίες (Microland) 

– Software (Altec Software, Unisoft Romania) 

– Υπόλοιποι κλάδοι (Interface) 

 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου αξιολογεί την απόδοση του Οµίλου κατά τοµείς µε µια σειρά από δείκτες, 

εκ των οποίων τα λειτουργικά κέρδη αντιπροσωπεύουν το σηµαντικότερο. Η ενοποιηµένη βάση 

κάθε τοµέα που αναφέρεται, αξιολογείται µε τα ποσά που αναφέρθηκαν στη ∆ιοίκηση του Οµίλου, 

τα οποία αντιστοιχούν µε τις µη ενοποιηµένες οικονοµικές πληροφορίες βάση των ∆ΠΧΑ. 

Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέσιµη στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο αξιολογείται µε τρόπο συνεπή 

µε την µέθοδο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

Πωλήσεις µεταξύ τοµέων εκτελούνται µε τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις που θα µπορούσαν 

επίσης να εκτελεσθούν προς ανεξάρτητους τρίτους. Ο Όµιλος δεν εξαρτάται από τον κάθε 

επιµέρους σηµαντικό πελάτη και κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν σηµαντικοί πελάτες για τους 

οποίους το συνολικό ύψος των εσόδων υπερβαίνει το 10% των εσόδων του Οµίλου.



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  

 

 

 

60 

Τα αποτελέσµατα του Οµίλου ανά επιχειρηµατικό τοµέα αναλύονται ως ακολούθως:  
 

 Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρωµένες 

Λύσεις Software Λοιπά 

Σύνολο 

συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας 

∆ιακοπείσα 

δραστηριότητα1 Σύνολο 

 

1.1. - 31.12.2014 

Πωλήσεις προς τρίτους 10.080 0 11.523.765 8.718.040 804.289 21.056.174 1.529.005 22.585.179 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

(EBITDA) (462.242) (79.720) 373.259 1.491.777 22.918 1.345.992 (249.430) 1.096.562 

Αποσβέσεις (160.462) 0 (158.324) (979.240) (18.964) (1.316.990) (6.470) (1.323.460) 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 

και φόρων (622.704) (79.720) 214.935 512.537 3.953 29.002 (255.900) (226.898) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) (5.888.420) (2.870) (5.891.289) 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων (5.859.417) (258.770) (6.118.187) 

Κέρδη πώλησης και από-ενοποίησης θυγατρικής      0 2.667.202 2.667.202 

Φόρος εισοδήµατος (109.267) 0 (109.267) 

Καθαρό κέρδος / (Ζηµία) (5.968.685) 2.408.432 (3.560.253) 

 

 

1.1. - 31.12.2015 

Πωλήσεις προς τρίτους 3.760 0 18.560.710 7.844.325 114.326 26.523.121 0 26.523.121 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 

(EBITDA) (1.956.682) 53.078 (1.200.058) (692.400) (100.857) (3.896.920) 0 (3.896.920) 

Αποσβέσεις (132.142) 0 (157.594) (994.473) (18.398) (1.302.607) 0 (1.302.607) 

Κέρδη / (Ζηµίες) προ χρηµατοοικονοµικών αποτελεσµάτων 

και φόρων (2.088.824) 53.078 (1.357.652) (1.686.872) (119.255) (5.199.526) 0 (5.199.526) 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα)      (6.376.692) 0 (6.376.692) 

Καθαρά κέρδη / (Ζηµίες) προ φόρων      (11.576.219) 0 (11.576.219) 

Κέρδη πώλησης και από-ενοποίησης θυγατρικής      0 0 0 

Φόρος εισοδήµατος      (578.648) 0 (578.648) 

Καθαρό κέρδος / (Ζηµία)      (12.154.867) 0 (12.154.867) 
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Η κατανοµή των ενοποιηµένων στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων στους επιχειρηµατικούς τοµείς έχει ως εξής:  
 

 

 Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρωµένες 

Λύσεις Software Λοιπά 

Σύνολο 

συνεχιζόµενης 

δραστηριότητας 

Εγγραφές 

Ενοποίησης Σύνολο 

31.12.2014 

Σύνολο ενεργητικού 9.367.453 19.810 17.884.169 15.822.341 860.778 43.954.551 (14.357.248) 29.597.303 

Σύνολο υποχρεώσεων (29.743.907) (27.916.803) (45.898.307) (51.228.093) (979.578) (155.766.688) 36.924.941 (118.841.747) 

         

31.12.2015         

Σύνολο ενεργητικού 4.071.520 2.710 16.469.824 12.573.010 475.603 33.592.667 (7.170.698) 26.421.969 

Σύνολο υποχρεώσεων (29.305.356) (27.846.940) (48.359.299) (53.210.797) (696.310) (159.418.701) 31.372.042 (128.046.659) 

 
(1): Οι διακοπείσες δραστηριότητες αφορούν στη θυγατρική  Sysware Romania SRL  (Σηµείωση 21) ο έλεγχος της οποίας απωλέσθηκε στη χρήση 2014 και ως εκ τούτου παρουσιάζεται ως διακοπείσα. Τα συγκριτικά στοιχεία της 

προηγούµενης χρήσης ανακατατάχθηκαν καταλλήλως.
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Στις χρήσεις 2015 και 2014 διεξήχθησαν αποµειώσεις που κατανέµονται στους τοµείς, ως εξής: 

 Πληροφορική Τηλεπικοινωνίες 

Ολοκληρωµένες 

Λύσεις Software Λοιπά Σύνολο 

1.1. – 31.12.2015 501.946  2.443.061 1.488.430  4.431.437 

1.1. – 31.12.2014 128.529 - - 30.226 - 158.755 

 

Οι πωλήσεις και λοιπά στοιχεία του Οµίλου αναλύονται ως εξής: 

 

Έσοδα 1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

Ελλάδα 26.176.463 20.771.313 

Άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης 346.658 1.813.866 

Σύνολο 26.523.121 22.585.179 

      

Ανάλυση εσόδων  1.1. - 31.12.2015 1.1. - 31.12.2014 

Πωλήσεις εµπορευµάτων 306.671 1.602.564 

Παροχή υπηρεσιών 26.216.449 20.982.615 

Σύνολο 26.523.121 22.585.179 

 

 

8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
 

Το κόστος πωλήσεων στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014  

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Κόστος πωληθέντων αποθεµάτων   3.007.324 1.950.603  177 - 

Μισθοδοσία    3.128.169 2.948.673  30.427 62.036 

Παροχές τρίτων   93.903 269.554  7.459 55.311 

Αµοιβές τρίτων   7.534.751 5.125.531  292 - 

Αποσβέσεις    214.064 222.249  22.056 26.331 

Φόροι – τέλη   41.368 39.924  - - 

Έξοδα ενοικίων  69.351 59.408  - - 

Έξοδα µεταφορών  37.580 26.588  - - 

Επισκευές και συντηρήσεις  30.510 47.138  - - 

Λοιπά   20.413 101.864  - 329 

  14.177.431 10.791.531  60.411 144.006 

 

9. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Τα έξοδα διοίκησης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014  

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Μισθοδοσία    1.418.002 1.413.121  21.857 41.127 

Παροχές τρίτων   92.953 201.589  19.676 23.015 

Αµοιβές τρίτων   286.544 235.759  29.579 24.310 

Αποσβέσεις    72.308 79.027  6.551 7.890 

Φόροι – τέλη   51.048 53.081  4.425 1.873 

Έξοδα ενοικίων   99.045 21.617  4.706 1.800 

Έξοδα µεταφορών   9.088 18.571  0 0 

Επισκευές και συντηρήσεις   19.135 4.639  1.940 3.313 

Λοιπά   114.640 51.316  6.116 35.336 

Σύνολο   2.162.763 2.078.720  94.850 138.664 
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10. ΕΞΟ∆Α ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 
 

Τα έξοδα διάθεσης στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014  

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Μισθοδοσία    5.090.163 5.122.339  150.564 310.408 

Παροχές τρίτων   252.125 445.445  78.702 79.879 

Αµοιβές τρίτων   73.028 194.813  118.316 97.238 

Αποσβέσεις    686.650 698.482  103.535 126.241 

Φόροι – τέλη   153.421 118.249  10.325 4.370 

Έξοδα ενοικίων   231.724 44.761  18.826 7.201 

Έξοδα µεταφορών   142.444 40.504  14.408 4.368 

Επισκευές και συντηρήσεις   49.913 16.346  7.760 13.251 

Λοιπά   385.311 527.198  10.275 132.107 

Σύνολο   7.064.779 7.208.139  512.712 775.064 

 

 

11. ΕΞΟ∆Α ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

Τα έξοδα έρευνας στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014  

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Μισθοδοσία    1.815.839 1.784.726  - - 

Κόστος αναλώσεων υλικών   143 4.572  - - 

Αποσβέσεις    329.583 323.702  - - 

Λοιπά   229.798 333.881  - - 

Σύνολο   2.375.364 2.446.881  - - 

 

 

12. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α) 
 

Τα λοιπά έσοδα / (έξοδα) στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014  

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Έσοδα από ενοίκια   21.420 34.351  3.000 29.131 

Επιχορηγήσεις σε προγράµµατα   97.715 217.109  - - 

Έσοδα από επιδοτήσεις   50.576 100.124  8.941 80 

Κέρδη/(ζηµιές) από πώληση παγίων   - (2.820)  - - 

Έσοδα προηγούµενων χρήσεων   - 59.807  - 20.705 

Καταπτώσεις ρητρών και εγγυήσεων   - (404.863)  - (404.863) 

Καταλογισµός προστίµου µε 

προσαυξήσεις (1)  (2.199.049)   (2.199.049)  

Λοιπά έσοδα / (έξοδα)   518.463 (131.760)  457.624 (95.734) 

Σύνολο   (1.510.874) (128.051)  (1.729.483) (450.681) 

       

(1) Στις 10 Ιουλίου 2015 κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία απόφαση περί Επιβολής των Κυρώσεων  

του Καταλογισµού για ποσό € 2.199.049 σχετικά µε διαφορά τιµής σύµβασης και 

προκληθείσα ζηµία του Ελληνικού ∆ηµοσίου λόγω της µη συνέχισης και ολοκλήρωσης νέας 

προµήθειας εξοπλισµού των εφαρµογών και υπηρεσιών βάσει της µε αριθµό 18/2006 

σύµβασης. Για το πρόστιµο αυτό αναγνωρίστηκε πρόσθετη πρόβλεψη προσαυξήσεων ποσού 

€ 91.958, η οποία επιβάρυνε το φόρο εισοδήµατος (σηµείωση 16). 
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13. ΑΠΟΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Οι αποµειώσεις που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 
  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

 

Εµπορικών και λοιπών απαιτήσεων 

(σηµείωση 24)   2.535.470 158.755   501.946 128.529 

Εξόδων ανάπτυξης (σηµείωση 19)  1.488.430 0  0 0 

Αποθεµάτων (σηµείωση 23)   407.537 0     0  0  

Αποµείωση Θυγατρικών (σηµείωση 

20)  0 0  869.489 0 

Σύνολο   4.431.437 158.755   1.371.435 128.529 

 

 

14. ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

  

Τα έξοδα για παροχές σε εργαζοµένους που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές   9.735.517 8.903.262   233.317 362.173 

Έξοδα ασφαλιστικών ταµείων   1.448.824 2.210.106   973 86.249 

Αποζηµιώσεις πληρωθείσες   253.416 101.534   - - 

Πρόβλεψη αποζηµιώσεων   21.913 53.958   (31.442) 2.380 

Σύνολο   11.459.668 11.268.859   202.848 450.802 

       

Αριθµός εργαζοµένων   347 393   4 9 

 

 

15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟ∆Α / (ΕΞΟ∆Α) 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα) που εµφανίζονται στις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014  

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα και 

έσοδα επενδύσεων            

Λοιπά   6.153 11.511  4 40 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

εσόδων   6.153 11.511  4 40 

 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα και 

ζηµιές επενδύσεων          

Τόκοι από αναλογιστική υποχρέωση   (32.045) (64.581)  (1.985) (3.247) 

Τόκοι οµολογιακών δανείων   (5.205.881) (4.800.997)  (404.431) (293.512) 

Τόκοι βραχυπρόθεσµων δανείων   (788.753) (800.609)  (69.849) (75.374) 

Λοιποί τόκοι και έξοδα   (356.168) (236.613)  (23.957) (24.656) 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

εξόδων   (6.382.845) (5.902.800)  (500.223) (396.789) 

   

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών 

εσόδων / (εξόδων)   (6.376.692) (5.891.289)  (500.219) (396.750) 
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16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
 

Ο φόρος εισοδήµατος στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

  Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Φόρος εισοδήµατος χρήσης (τρέχων)   186.464 63.702 0 0 

Πρόβλεψη φόρου ανέλεγκτων χρήσεων 

(Σηµείωση 32)   50.000 200.000 50.000 200.000 

Πρόβλεψη προσαυξήσεων προστίµων 

(σηµείωση 12)  91.958 - 91.958 - 

Αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος   250.227 (154.434) 481.621 357.321 

Σύνολο φόρων εισοδήµατος   578.648 109.267 623.578 557.321 

 

 

Ο φόρος εισοδήµατος για τα κέρδη επί του Οµίλου και της Εταιρείας διαφέρει από το 

θεωρητικό ποσό που θα προέκυπτε χρησιµοποιώντας τον σταθµισµένο µέσο φορολογικό 

συντελεστή που εφαρµόζεται στα κέρδη των ενοποιηµένων οντοτήτων ως εξής: 

 

 

   Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Κέρδη προ φόρων εισοδήµατος (συνεχιζόµενες 

δραστηριότητες)  (11.576.219) (5.859.417) (3.458.532) (1.019.453) 

Φόροι εισοδήµατος υπολογισµένοι µε τον 

ισχύοντα φορολογικό συντελεστή  (29% 2015, 

26% 2014)  3.357.103 1.523.448 1.002.974 265.058 

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου και προβλέψεις  (141.958) (200.000) (141.958) (200.000) 

Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν εκπίπτουν 

για φορολογικούς σκοπούς  (967.529) (430.509) (637.724) (430.509) 

Μόνιµες διαφορές  (1.513.807) 0 (353.676) 0 

Φορολογική επίδραση ζηµιών για τις οποίες δεν 

αναγνωρίστηκε αναβαλλόµενος φόρος 

ενεργητικού  (1.105.709) (1.004.236) (470.234) (191.870) 

Επίδραση από διαφορετικούς φορολογικούς 
συντελεστές σε άλλες χώρες  0  2.029 0 0 

Φορολογική επίδραση από µεταβολές 

φορολογικών συντελεστών (29% από 26%)  (206.748) 0 (22.961)  0 

Φόροι εισοδήµατος συνεχιζόµενων 

δραστηριοτήτων που εµφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσµάτων  (578.648) (109.267) (653.278) (557.321) 

Φόρος διακοπεισών δραστηριοτήτων  0  0   

Συνολικός φόρος  (578.648) (109.267)   
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Σύµφωνα µε το νέο φορολογικό νόµο 4334/2015 τα εισοδήµατα της Εταιρείας και των 

Ελληνικών θυγατρικών της για την χρήση 2015 φορολογούνται µε συντελεστή φορολογίας 

29%, ενώ για τη χρήση 2014 φορολογούνταν µε 26% 

 

Η ελληνική φορολογική νοµοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερµηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζηµιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραµένουν προσωρινά έως ότου 

οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούµενου 

τη στιγµή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι 

φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν 

τη χρήση που αφορούν.  

 

Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας και των θυγατρικών της, έχουν ως εξής: 

 
ALTEC ABEE(1)   2006 – 2010 

ALTEC SOFTWARE AE(1)  2010 – 2010 
ALTEC INTEGRATION AE(1)  2010 – 2010 

MICROLAND COMPUTERS AEBE(1)  2006 – 2010 

UNISOFT ROMANIA SA  1996 – 2013 
OTS AE(1)  2010 – 2010 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ(1)  2010 – 2010 

 

(1): Για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και 2014, οι εταιρείες ελέγχθηκαν από τους ανεξάρτητους 

Ορκωτούς Ελεγκτές τους σύµφωνα µε τον Ν.3842/2010 και την ΠΟΛ 1159/2011. Για τη χρήση 

2015, διεξάγεται επίσης φορολογικός έλεγχος από τους Ορκωτούς Ελεγκτές σύµφωνα µε την 
ΠΟΛ 1124/2015, ο οποίος ευρίσκεται σε εξέλιξη και δεν αναµένεται να προκύψουν σηµαντικές 

φορολογικές υποχρεώσεις πέρα από αυτές που καταχωρήθηκαν και λογιστικοποιήθηκαν στις 

οικονοµικές καταστάσεις. 
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις έχουν σχηµατισθεί προβλέψεις για κάλυψη της πιθανότητας 

επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόµενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές συνολικού ποσού 

€ 2.806 χιλ. και € 2.034 χιλ. για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα (Σηµείωση 32). 

 

Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται, χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρέωσης, 

για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονοµικές καταστάσεις  

 

 

Η κίνηση για το λογαριασµό αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος είναι ως εξής: 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

   31.12.2015 31.12.2014  31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο την 1.1  (4.821) (154.421)  339.297 697.289 

Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως  (250.227) 154.434  (481.621) (357.321) 

Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια  (310.047) (4.834)  (13.485) (671) 

Υπόλοιπο την 31.12  (565.095) (4.821)  (155.809) 339.297 

 

 

Η κίνηση των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια 

του έτους, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ο συµψηφισµός των υπολοίπων που αφορούν την ίδια 

φορολογική δικαιοδοσία, έχει ως εξής: 
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Ο Όµιλος: 

1.1. - 31.12.2014 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσµάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

στα ίδια 

κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 881.036 (456.100) 0 424.936 

∆ιαγραφές άϋλων στοιχείων (26.607) 2.009 0 (24.599) 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 277.143 21.686 (4.834) 293.994 

Προσαρµογή αποσβέσεων παγίων (325.283) 32.944 0 (292.340) 

Φόρος αποθεµατικού µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου (2.468.044) 0 0 (2.468.044) 

∆εδουλευµένα έξοδα 1.528.462 553.896 0 2.082.358 

Λοιπές κινήσεις (21.128) 0 0 (21.128) 

Σύνολο (154.421) 154.434 (4.834) (4.821) 

     

 

 

1.1. - 31.12.2015 

Υπόλοιπο 
έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 
αποτελεσµάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

στα ίδια 

κεφάλαια 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 424.936 (407.510) 0 17.426 

Μεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές 0 0 0 0 

∆ιαγραφές άϋλων στοιχείων (24.599) (17.187) 0 (41.786) 

Απαξιώσεις στοιχείων ενεργητικού 0 0 0 0 

Αποτίµηση παραγώγων 0 0 0 0 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 293.994 142.186 (25.811) 410.370 

Προσαρµογή αποσβέσεων (292.340) 7.021 0 (285.319) 
Φόρος αποθεµατικού µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου (2.468.044) 2.035.718 (284.236) (716.561) 

Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0 0 0 

∆εδουλευµένα έξοδα 2.082.358 (2.010.455) 0 71.903 

Λοιπές κινήσεις (21.128) 0 0 (21.128) 

Σύνολο (4.821) (250.227) (310.047) (565.095) 

 

Η Εταιρεία: 

1.1. - 31.12.2014 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσµάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

στα ίδια 

κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 827.381 (430.509) 0 396.871 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 22.751 698 (671) 22.778 

∆ιόρθωση αποσβέσεων (139.670) 26.170 0 (113.499) 

 Αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων κοινού 
οµολογιακού (99.535) 0 0 (99.535) 

∆εδουλευµένα έξοδα 86.361 46.320 0 132.681 

Σύνολο 697.289 (357.321) (671) 339.297 

     

1.1. - 31.12.2015 

Υπόλοιπο 

έναρξης 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

αποτελεσµάτων 

(Χρεώσεις) / 

πιστώσεις 

στα ίδια 

κεφάλαια 

Υπόλοιπο 

τέλους 

Προβλέψεις επισφαλών 396.871 (405.613) 0 (8.742) 

∆ιαγραφές άϋλων στοιχείων 0 (13.564) 0 (13.564) 

Αποζηµιώσεις προσωπικού 22.778 (8.212) (689) 13.878 

∆ιόρθωση αποσβέσεων (113.499) 10.389 0 (103.110) 

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου 0 68.061 0 68.061 
 Αποθεµατικό συνεισφοράς µετόχων κοινού 

οµολογιακού (99.535) 0 (12.796) (112.331) 

∆εδουλευµένα έξοδα 132.681 (132.681) 0 0 

Σύνολο 339.297 (481.621) (13.485) (155.809) 

 

Η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν αναγνωρίσει αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για 

µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές καθώς εκτιµά η ∆ιοίκηση ότι η υλοποίηση του σχετικού 

φορολογικού οφέλους µέσω µελλοντικών φορολογητέων κερδών δεν είναι πιθανή. 
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17. ΖΗΜΙΕΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 
 

Τα βασικά κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος/ζηµιά που αναλογεί 

στους µετόχους της Εταιρείας µε το µέσο σταθµισµένο αριθµό κοινών µετοχών που ήταν 

εκδοµένες κατά τη διάρκεια της χρήσης εκτός των κοινών µετοχών που αποκτήθηκαν από την 

Εταιρεία και διακρατούνται ως ίδιες µετοχές. 

 

Βασικά κέρδη/ζηµιές ανά µετοχή για τις συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες, 

αντίστοιχα, έχουν ως εξής: 
    Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

Συνολικό αποτέλεσµα   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014   

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014 

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές) αποδιδόµενο στους 

µετόχους της εταιρείας   (12.302.949) (3.353.791)   (4.082.110) (1.576.774) 

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία   215.246.452 215.246.452   215.246.452 215.246.452 

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή   (0,0572) (0,0156)   (0,0190) (0,0073) 

              

Συνεχιζόµενες δραστηριότητες    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014       

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές) αποδιδόµενο στους 

µετόχους της εταιρείας   (12.302.949) (5.762.223)       

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία   215.246.452 215.246.452       

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή   (0,0572) (0,0268)       

       

∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες    

1.1. - 

31.12.2015 

1.1. - 

31.12.2014       

Καθαρό κέρδος/(ζηµιές) αποδιδόµενο στους 

µετόχους της εταιρείας   - 2.408.432       

Μέσος σταθµικός αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία   215.246.452 215.246.452       

Βασικά κέρδη/(ζηµιές) ανά µετοχή   0,0000 0,0112       

 

 

 

18. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

Ο Όµιλος 

 

 
Γήπεδα και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός και 

µεταφορικά µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 1.1.2014 3.425.208 2.463.654 19.282.900 17.351 25.189.113 

Προσθήκες χρήσης 0 46.600 116.074 0 162.674 

Πωλήσεις χρήσης 0 (27.566) 0 0 (27.566) 

Μεταφορές από πάγια υπό κατασκευή 0 0 17.351 (17.351) 0 

Πωλήσεις θυγατρικών (62.582) (231.352) (66.751) 0 (360.686) 

Μεταφορές & αναταξινόµηση 2.704 0 (8.349) 0 (5.645) 

Αποµειώσεις (80) 0 (7) 0 (87) 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 3.365.250 2.251.336 19.341.217 0 24.957.804 

            

Αποσβέσεις 1.1.2014 (2.587.466) (2.354.890) (18.394.366) 0 (23.336.721) 

Προσθήκες χρήσης (67.153) (24.712) (239.519) 0 (331.384) 

Πωλήσεις χρήσης 0 13.746 0 0 13.746 

Πωλήσεις θυγατρικών 62.582 222.163 55.133 0 339.879 

Μεταφορές & αναταξινόµηση (2.704) 0 8.349 0 5.645 

Αποµειώσεις 80 (0) 1 0 81 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 (2.594.661) (2.143.692) (18.570.402) 0 (23.308.755) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 770.589 107.645 770.815 0 1.649.049 
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Γήπεδα και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 
εξοπλισµός και 

µεταφορικά µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός 

Έργα υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Κόστος 1.1.2015 3.365.250 2.251.336 19.341.217 0 24.957.804 

Προσθήκες χρήσης 0 1.384 70.628 0 72.012 

Πωλήσεις χρήσης 0 (983) (3.331) 0 (4.314) 

Μεταφορές από πάγια υπό κατασκευή 0 0 1 (1) 0 

Πωλήσεις θυγατρικών (2.704) 0 8.349 0 5.645 

Μεταφορές & αναταξινόµηση 0 0 0 0 0 

Αποµειώσεις (80) 0 0 0 (80) 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 3.362.466 2.251.738 19.416.864 (1) 25.031.067 

       

Αποσβέσεις 1.1.2015 (2.594.661) (2.143.692) (18.570.402) 0 (23.308.755) 

Προσθήκες χρήσης (44.889) (20.361) (225.684) 0 (290.934) 

Πωλήσεις χρήσης 0 340 3.331 0 3.671 

Πωλήσεις θυγατρικών 2.704 0 (8.349) 0 (5.645) 

Μεταφορές & αναταξινόµηση 0 0 0 0 0 

Αποµειώσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 (2.636.846) (2.163.712) (18.801.105) 0 (23.601.663) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 725.620 88.025 615.759 (1) 1.429.404 

      

 

Η Εταιρεία 
 

 

Γήπεδα και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός και 

µεταφορικά µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 
Κόστος     

1.1.2014 2.679.803 1.791.869 9.339.048 13.810.720 

Προσθήκες χρήσης 0 0 0 0 
Λοιπά (80) 0 0 (80) 

31.12.2014 2.679.723 1.791.869 9.339.048 13.810.640 

          

Αποσβέσεις      

1.1.2014 (2.102.295) (1.736.643) (9.086.859) (12.925.798) 

Προσθήκες χρήσης (48.587) (13.744) (59.536) (121.867) 

Λοιπά 80 (0) 0 80 

31.12.2014 (2.150.802) (1.750.388) (9.146.396) (13.047.585) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 528.921 41.481 192.652 763.055 

 

 

 

 

Γήπεδα και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισµός και 

µεταφορικά µέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολο 

Κόστος 2.679.723 1.791.869 9.339.048 13.810.640 

1.1.2015     

Προσθήκες χρήσης 0 0 0 0 

Λοιπά 0 0 0 0 

31.12.2015 2.679.723 1.791.869 9.339.048 13.810.640 

      

Αποσβέσεις  (2.150.802) (1.750.388) (9.146.396) (13.047.585) 

1.1.2015     

Προσθήκες χρήσης (27.684) (13.528) (56.956) (98.169) 

Λοιπά 0 0 0 0 

31.12.2015 (2.178.566) (1.763.916) (9.203.352) (13.145.834) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 501.157 27.953 135.696 664.806 

 

Επί των γηπέδων και κτιρίων του Οµίλου δεν έχουν εγγραφεί προσηµειώσεις για εξασφάλιση 

τραπεζικών δανείων.  
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19. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Οι ασώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  

 

Ο Όµιλος: 

 
 Έξοδα ανάπτυξης Λογισµικά Σύνολο 

Κόστος 1.1.2014 7.995.249 15.806.296 23.801.545 

Προσθήκες χρήσης 0 13.293 13.293 

    

Υπόλοιπο την 31.12.2014 7.995.249 15.819.589 23.814.838 

        

Αποσβέσεις 1.1.2014 (3.531.235) (14.016.993) (17.548.228) 

Προσθήκες χρήσης (799.525) (192.551) (992.076) 

    

Υπόλοιπο την 31.12.2014 (4.330.760) (14.209.544) (18.540.304) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 3.664.489 1.610.044 5.274.533 

    

      

 

 

 

Έξοδα ανάπτυξης Λογισµικά Σύνολο 

Κόστος 1.1.2015 7.995.249 15.819.589 23.814.838 

Προσθήκες χρήσης 0 12.878 12.878 

Λοιπές κινήσεις 0 (73.271) (73.271) 

Αποµειώσεις  (1) (1.488.430) 1 (1.488.429) 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 6.506.819 15.759.196 22.266.015 

     

Αποσβέσεις 1.1.2015 (4.330.760) (14.209.544) (18.540.304) 

Προσθήκες χρήσης (799.525) (212.148) (1.011.673) 

Λοιπές κινήσεις 0 73.270 73.270 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 (5.130.285) (14.348.421) (19.478.706) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 1.376.534 1. 410.775 2.787.309 

 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης περιλαµβάνουν τις δαπάνες για το σχεδιασµό και την δοκιµή των 

αναγνωρισµένων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων λογισµικού («προϊόντων») που ελέγχονται 
από τον Όµιλο ή και από την Εταιρεία και αφορούν τα κάτωθι : 

 

� «Unisoft Atlantis» 

� «Κεφάλαιο 3 και Κεφάλαιο 4» 

� «Altec X-Line ERP» 

� «I.B.S» 

� «UNIS 2000» 

 

 

Λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και της πορείας του Οµίλου, η ∆ιοίκηση προέβη 

σε έλεγχο αποµείωσης των δαπανών που έχουν κεφαλαιοποιηθεί και αναγνωρίζονται ως άυλα 

στοιχεία και προέκυψε ζηµιά αποµείωσης ποσού ευρώ 1.488.430 χιλ. (Σηµείωση 13). Η 

ανακτήσιµη αξία ποσού ευρώ 1.376.534 προσδιορίστηκε µε τη µέθοδο απαλλαγής καταβολής 

δικαιωµάτων (relief from royalty method) και οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι 

κάτωθι: 
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Ποσοστό προ φόρων απαλλαγής 

δικαιωµάτων (εύρος ανά προϊόν) : 

2,78%- 4,59% για την πρώτη πενταετία 

3,06% - 5,05% στο διηνεκές 

Συντελεστής beta: 1,01 – 1,07 για την πρώτη πενταετία. 1,03 στο διηνεκές 

Επιτόκιο µηδενικού κινδύνου (risk free rate) 

προ φόρων: 

8,09% - 8,21% για την πρώτη πενταετία. 7,82% στο 

διηνεκές 

Επιτόκιο κινδύνου αγοράς (market risk 

premium): 

21,69%  - 19,19% για την πρώτη πενταετία. 20,39% 

στο διηνεκές 

Μέσο-σταθµικό κόστος κεφαλαίου εύρος 

ανά προϊόν (WACC): 

14,15%- 24,59% αυξανόµενο κάθε έτος για την πρώτη 

πενταετία 

23,26% - 26,65% στο διηνεκές  

 

Την 31
η
 ∆εκεµβρίου 2015 ο Όµιλος ανέλυσε την ευαισθησία του ανακτήσιµου ποσού σε σχέση 

µε µία λογική και πιθανή αλλαγή, σε κάποιες από τις βασικές παραδοχές (ενδεικτικά 

αναφέρεται η αλλαγή µίας ποσοστιαίας µονάδας στο µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου 

(WACC)). Οι αναλύσεις αυτές δεν δείχνουν µία κατάσταση στην οποία η λογιστική αξία 

υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία. 

 

 

Η Εταιρεία 

 
Λογισµικά 

Κόστος 1.1.2014 12.094.537 

Προσθήκες χρήσης 0 

31.12.2014 12.094.537 

 Αποσβέσεις 1.1.2014 (11.962.246) 

Προσθήκες χρήσης (38.594) 

31.12.2014 (12.000.840) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 93.697 

 

Λογισµικά 

Κόστος 1.1.2015 12.094.537 
Προσθήκες χρήσης 0 

31.12.2015 12.094.537 

 

Αποσβέσεις 1.1.2015 (12.000.840) 
Αποµειώσεις (33.973) 

31.12.2015 12.034.813 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 59.724 
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20. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

Οι συµµετοχές της Εταιρείας σε θυγατρικές επιχειρήσεις και οι κινήσεις αυτών για τις χρήσεις 

2014 και 2015 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσοστό 

συµµετοχής 

Υπόλοιπο 

1.1.2014 

∆ιαγραφές 

(αποµειώσεις)  

Υπόλοιπο 

31.12.2014 

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E 48,08% 0 0 0 

ALTEC SOFTWARE AE 100,00% 60.000  0 60.000 
ALTEC INTEGRATION AE 100,00% 60.000  0 60.000 

OTS A.E. 51,00% 3.000.000  0 3.000.000 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 100,00% 752.410 0 752.410 
UNISOFT ROMANIA SA 99,96% 117.078 0 117.078 

3.989.488 0 3.989.488 

 
Ποσοστό 

συµµετοχής 

Υπόλοιπο 

1.1.2015 

∆ιαγραφές 

(αποµειώσεις)  

Υπόλοιπο 

31.12.2015 

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E 48,08% 0 0 0 

ALTEC SOFTWARE AE 100,00% 60.000 0 60.000 

ALTEC INTEGRATION AE 100,00% 60.000 0 60.000 

OTS A.E. 51,00% 3.000.000 0 3.000.000 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 100,00% 752.410 (752.410) 0 

UNISOFT ROMANIA SA 99,96% 117.078 (117.078) 0 

  3.989.488 (869.488) 3.120.000 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης η Εταιρεία προέβη σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας των 

συµµετοχών σε θυγατρικές και προέβλεψε ζηµιά αποµείωσης ποσού ευρώ 752.410 και ευρώ 

117.078 στις εταιρείες ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ και UNISOFT 

ROMANIA SA αντίστοιχα. 

 

 

21. ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ 

 

α. Υπεραξία  

 

Η υπεραξία προέρχεται από την εξαγορά της OTS AE και αποδόθηκε στις συνέργιες και στα 

οικονοµικά στοιχεία της αγορασθείσας τα οποία εισέρευσαν στον Όµιλο. 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2015, η διοίκηση του Οµίλου εκτίµησε τα οικονοµικά στοιχεία της 

εταιρείας και διαπίστωσε ότι δεν υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης. Επιπρόσθετα, η διοίκηση 

διεξήγε έλεγχο αποµείωσης της ανωτέρω υπεραξίας µε βάση τη µέθοδο των προεξοφληµένων 

ελεύθερων ταµειακών ροών. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτού υποστηρίζουν τη διατήρηση 

της λογιστικής αξίας της υπεραξίας σε 2.036 χιλ. Οι παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι 

κάτωθι: 

 

Μέσο Επιτόκιο Μηδενικού Κινδύνου (Rf): 6,05% 

Μέσο Επιτόκιο Κινδύνου Αγοράς (Rm) : 19,63% 

Συντελεστής Βήτα (b): 0,837 

Μέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου (WACC) : 16,87% 

Προβλεπόµενη αύξηση εσόδων: 8% 

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ο Όµιλος ανέλυσε την ευαισθησία του ανακτήσιµου ποσού σε σχέση 

µε µία λογική και πιθανή αλλαγή, σε κάποιες από τις βασικές παραδοχές (ενδεικτικά 

αναφέρεται η αλλαγή µίας ποσοστιαίας µονάδας στο µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου 

(WACC). Οι αναλύσεις αυτές δεν δείχνουν µία κατάσταση στην οποία η λογιστική αξία 

υπερβαίνει την αξία χρήσης της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών.  
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β. Μεταβίβαση ποσοστού SYSWARE ROMANIA SRL και απώλεια ελέγχου 

 

Σε συνέχεια του συµφωνητικού (MOU) που είχε υπογραφεί τον ∆εκέµβριο 2012 µεταξύ της 

Εταιρείας και του ρουµανικού Οµίλου “MB”, ολοκληρώθηκε στην χρήση 2014 η µεταβίβαση 

του 60,01% της συµµετοχής της στο µετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής εταιρείας SYSWARE 

ROMANIA SRL προς τις εταιρείες, MB DISTRIBUTION SRL και MB TECHNOLOGY 

BUSINESS LTD, έναντι συνολικού τιµήµατος 1 €.   

 

Ως συνέπεια, η SYSWARE ROMANIA SRL έπαυσε να ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής 

ενοποίησης. Τα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων, καθώς και το αποτέλεσµα της 

συναλλαγής και οι σχετικές ταµειακές ροές εξ αυτής, έχουν ως ακολούθως: 

 

Περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις:  

Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 20.807 

Μακροχρόνιες Απαιτήσεις 54.161 

Αποθέµατα 233.430 

Εµπορικές Απαιτήσεις 396.437 

Λοιπές Απαιτήσεις & Προκαταβολές 224.428 

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 201.920 

Εµπορικές Υποχρεώσεις (3.047.373) 

Υποχρεώσεις για φόρους εισοδήµατος (60.000) 

Λοιπές Υποχρεώσεις (691.010) 

Καθαρά στοιχεία (υποχρεώσεις) που δεν ενοποιούνται (2.667.201) 

 

 

Προσδιορισµός αποτελέσµατος : 
Εταιρεία Όµιλος 

Πληρωθέν τίµηµα 1 1 

Φόροι και λοιπά έξοδα συναλλαγής 0 0 

Καθαρό τίµηµα  1 1 

Συνολικά στοιχεία ενεργητικού που αποενοποιήθηκαν 0 2.667.201 

Προκύπτουσα (ζηµία) /κέρδος 1 2.667.202 

 

Ταµειακές ροές: 

 
Εταιρεία Όµιλος 

Τίµηµα που εισπράχθηκε 0 0 

Ταµειακά διαθέσιµα κατά την ηµεροµηνία εξαγοράς - (201.920) 

Καθαρή ταµειακή εισροή/(εκροή) 0 (201.920) 

 

 

 

 

22. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

Το υπόλοιπο των λοιπών µακροπρόθεσµων απαιτήσεων ποσού € 118.187 (2014: € 100.226) και 

€ 8.596 (2014: € 12.704) για τον Όµιλο και την Εταιρεία αντίστοιχα, αφορά δοσµένες 
εγγυήσεις σε τρίτους (∆ΕΗ, ΟΤΕ, εκµισθωτές ακινήτων, κλπ.), οι οποίες αναµένεται να 

εκκαθαρισθούν σε περίοδο µεγαλύτερη των δώδεκα (12) µηνών. Τα ποσά αναγνωρίζονται 

αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.  
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23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Τα αποθέµατα αναλύονται ως εξής: 

 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2015 31.12.2014   31.12.2015 31.12.2014 

Εµπορεύµατα   375.361 839.257   16.854 17.031 

Σύνολο   375.361 839.257   16.854 17.031 

 

Το κόστος των αποθεµάτων που αναγνωρίσθηκε ως έξοδο και περιλαµβάνεται στο ‘Κόστος 

πωλήσεων του Οµίλου και της Εταιρείας, ανέρχεται στο ποσό των € 3.007.324 (2014: € 

1.950.603) και € 177 (2014: € 0) αντίστοιχα (σηµείωση 8). Στη χρήση 2015 η ∆ιοίκηση του 

Οµίλου προέβη σε αναγνώριση πρόβλεψης βραδέως κινούµενων αποθεµάτων ποσού € 407.537 

(σηµείωση 13) 

 

Επί των αποθεµάτων του Οµίλου και της Εταιρείας δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

 

24. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2015 31.12.2014 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες   94.168.399 100.476.051 

 

82.966.808 86.023.427 

Επιταγές Εισπρακτέες - µεταχρονολογηµένες   18.466.514 19.264.933 15.592.383 15.593.230 

    112.634.913 119.740.984 98.559.191 101.616.658 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης   (103.959.343) (107.584.343) 

 

(98.538.496) (101.246.182) 

Σύνολο   8.675.570 12.156.641 

 

20.695 370.475 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία.  

 

Κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ποσό € 4.187 χιλ. από τις εµπορικές απαιτήσεις είναι 

εκχωρηµένο στις Τράπεζες για κάλυψη βραχυπρόθεσµου δανεισµού. 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου ανά νόµισµα έχουν ως εξής: 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

σε € 8.583.836 11.538.714 

σε RON 91.734 617.927 

Σύνολο 8.675.570 12.156.641 

 

Οι εµπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία 

απαιτήσεις σε Ευρώ.  

Ανάλυση των υπολοίπων που δεν έχουν αποµειωθεί: 

 

 

 Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

31.12.2015 31.12.2014  31.12.2015 31.12.2014 

Έως 5 µήνες  

 

7.313.904 6.810.190  20.695 37.048 

5-12 µήνες 

 

653.137 2.237.610  - 55.571 

1-2 έτη 708.529 587.314  - 87.856 

>2 ετών 

 

- 2.521.527  - 190.001 

 

8.675.570 12.156.641  20.695 370.476 
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Την 31 ∆εκεµβρίου 2015, οι εµπορικές απαιτήσεις του Οµίλου και της Εταιρείας οι οποίες 
είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες αλλά δεν είχαν αποµειωθεί αφορούν περιορισµένο αριθµό 

πελατών, οι οποίοι κατά κύριο λόγο αντιπροσωπεύουν το ∆ηµόσιο ευρύτερο τοµέα για τον 

οποίο η ∆ιοίκηση εκτίµησε ότι είναι ανακτήσιµες. Για τους πελάτες αυτούς δεν υπήρξαν 
καταγγελίες των συµβάσεών τους, ούτε αθέτηση της υποχρέωσής τους για πληρωµή, ενώ η 

καθυστέρηση που εµφανίζουν οφείλεται στην περιοδική τιµολόγηση των εργασιών που εκτελεί 

η Εταιρεία και ο Όµιλος, και τακτοποιήθηκαν σε µεταγενέστερο χρόνο, εντός του πλαισίου της 

πιστωτικής πολιτικής του Οµίλου. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των εµπορικών απαιτήσεων, έχει ως εξής: 

 

  

 Ο Όµιλος 

 

Η Εταιρεία 

  

31.12.2015 31.12.2014 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο την 1.1 

 

107.584.343 108.743.142 

 

101.246.182 101.116.805 

Πρόβλεψη αποµείωσης χρήσεως (Σηµείωση 

13) 

 

2.419.786 158.755 

 

330.808 129.377 

Πώληση θυγατρικής 

 

- (1.317.554) 

 

- - 

∆ιαγραφή αποµειωµένων πελατών  (6.044.786) -  (3.038.495) - 

Σύνολο 103.959.343 107.584.343 98.538.495 101.246.182 

 

Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εµπορικών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η 

λογιστική αξία τους.  

 

 

25. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2015 31.12.2014   31.12.2015 31.12.2014 

∆εσµευµένες καταθέσεις  3.067.203 987.897  183.016 183.016 

Χρεώστες διάφοροι   24.240.840 30.087.711   33.997.984 43.465.566 

Έξοδα εποµένων χρήσεων   80.876 40.288   5.287 2.296 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   5.266 1.413.827   - - 

Προκαταβολές φόρων εισοδήµατος   0 229.343   - - 

Λοιποί παρακρατούµενοι φόροι    20.743 36.529   - - 

Προκαταβολές και πιστώσεις   36.150 34.564   3.260 3.260 

Λοιπά  2.722 -  - - 

  27.453.799 32.830.160   34.189.548 43.654.138 

Μείον: Προβλέψεις αποµείωσης 

 

(22.996.891) (29.463.787) 

 

(33.860.245) (40.248.201) 

Σύνολο   4.456.908 3.366.373   329.303 3.405.937 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. 

 

Ο µέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των λοιπών απαιτήσεων την ηµεροµηνία αναφοράς είναι η 

λογιστική αξία τους. Επί των εµπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποµείωσης των λοιπών απαιτήσεων, έχει ως εξής: 

 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2015 31.12.2014   31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο την 1.1   29.463.787 40.149.398   40.248.201 48.945.651 

Πρόβλεψη αποµείωσης περιόδου (σηµείωση 13)   115.684 24.694 171.138   

∆ιαγραφή αποµειωµένων   (6.582.580) (10.710.305)   (6.559.094) (8.697.450) 

Υπόλοιπο την 31.12   22.996.890 29.463.787   33.860.245 40.248.201 

 

Την 31η ∆εκεµβρίου 2015 το ποσό ευρώ 3.067.203 (2014 : 987.897) αφορά σε δεσµευµένες 
καταθέσεις του Οµίλου και Εταιρείας σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις τραπεζικών και 

οµολογιακών δανείων. 
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26. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΑ 
 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  

 Ο Όµιλος 

 

Η Εταιρεία 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Ταµείο 214.975 119.300 

 

3.274 14.992 

Καταθέσεις σε τράπεζες όψεως 6.311.382 4.039.049 4.079 360.776 

Σύνολο 6.526.357 4.158.349 7.352 375.769 

 

Οι καταθέσεις του Οµίλου σε τράπεζες, αναφορικά µε το νόµισµα και την χρονική τους 

διαθεσιµότητα, παρουσιάζονται ως εξής: 

 

     Ο Όµιλος       

    31.12.2015 31.12.2014       

Καταθέσεις όψεως σε Ευρώ   6.270.566 4.000.844       

Προθεσµιακές καταθέσεις σε Ευρώ   - -        

Σύνολο καταθέσεων σε Ευρώ   6.270.566 4.000.844       

             

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόµισµα   40.817 38.205       

Προθεσµιακές καταθέσεις σε ξένο νόµισµα   - -        

Σύνολο καταθέσεων σε ξένο νόµισµα   40.817 38.205       

             

Σύνολο καταθέσεων σε τράπεζες   6.311.382 4.039.049       

 

Οι καταθέσεις όψεως τοκίζονται µε κυµαινόµενα επιτόκια που βασίζονται στα µηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών.  

 

Οι καταθέσεις σε ξένο νόµισµα αφορούν RON (Ρουµανία).  

 

Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως σε τράπεζες λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο 

του δεδουλευµένου και ανήλθαν σε € 6.153 και € 11.511 για τις χρήσεις που έληξαν την 31 

∆εκεµβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα για τον Όµιλο, σε € 4 και € 40 αντίστοιχα για την 

Εταιρεία και περιλαµβάνονται στα Χρηµατοοικονοµικά έσοδα/(έξοδα) στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων χρήσεως (σηµ. 15). 

 

 

27. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ 
 

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, αποτελείται από 

215.246.452 κοινές ονοµαστικές µετοχές (31 ∆εκεµβρίου 2014: 215.246.452 κοινές 

ονοµαστικές µετοχές), ονοµαστικής αξίας € 0,30 εκάστη και ανέρχεται σε 64.573.936 €. Το 

ποσό υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε ευρώ 88.986.390 

 

Με βάση το µετοχολόγιο, οι δικαιούχοι µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου άνω του 2% του 

µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:  

 
Μέτοχοι  % 

ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  18,17 

ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.  13,22 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ  12,44 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε  14,89 

ALPHA BANK AE  6,59 

BLUE VALUE Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ  2,76 

Ευρύ Επενδυτικό Κοινό  31,93 

         100  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  

 

77 

28. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
 

Το τακτικό, τα αφορολόγητα και λοιπά αποθεµατικά αναλύονται ως εξής: 

 

  

 Ο Όµιλος 

 

Η Εταιρεία 

  

2015 2014 

 

2015 2014 

Τακτικό αποθεµατικό 9.511.839 9.511.839 9.415.601 9.415.601 

Συναλλαγµατικές διαφορές ενοποίησης 124.917 129.524 

 

- - 

Αφορολόγητα, ειδικώς φορολογηθέντα και λοιπά 

αποθεµατικά 407.671 407.671  24.423.981 24.423.981 

Αποθεµατικό µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου 

(µείον αναβαλλόµενοι φόροι) (σηµείωση 30) 1.162.327 897.296 - - 

Αποθεµατικό (µείον αναβαλλόµενοι φόροι) κοινού 
οµολογιακού δανείου (σηµείωση 30) 7.586.908 6.100.457 

 

373.525 318.260 

Αποθεµατικό από έκδοση προνοµιούχων µετοχών 

Integration (σηµείωση 30) 2.500.000 2.500.000 

 

- - 

       

Σύνολο 21.293.661 19.546.786 34.213.107 34.157.842 

 

 

Τακτικό αποθεµατικό: Σύµφωνα µε το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να 

παρακρατούν το 5% των καθαρών ετησίων µετά φόρων κερδών τους για το σχηµατισµό 

τακτικού αποθεµατικού, έως ότου το υπόλοιπο του τακτικού αποθεµατικού ισούται ή φθάσει 

τουλάχιστον το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεµατικό αυτό δεν είναι διαθέσιµο για 

διανοµή αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συµψηφισµό ζηµιών. 

 

Ειδικά αποθεµατικά: Τα ειδικά αποθεµατικά αφορούν φορολογηθέντα κέρδη τον οποίων η 

διανοµή δεν έγκειται σε περιορισµούς και σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

καταστατικού της Εταιρείας.  

 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά: Τα αποθεµατικά φορολογηθέντα 

κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν µη διανεµηθέντα κέρδη τα οποία απαλλάσσονται της φορολογίας 

βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόµων (υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή 

κέρδη για το σχηµατισµό τους) και άλλων φορολογικών διατάξεων. Στην παρούσα φάση ο 

Όµιλος δεν έχει πρόθεση να διανείµει τα συγκεκριµένα αποθεµατικά και ως εκ τούτου δεν 

λογιστικοποιήθηκε η σχετική αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση. Σε περίπτωση διανοµής 
των αποθεµατικών αυτών, δεν αναµένεται να προκύψει φορολογική υποχρέωση λόγω του 

υπέρτερου ύψους των συσσωρευµένων ζηµιών. 

 

Συναλλαγµατικές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού: Οι συναλλαγµατικές διαφορές 

ενοποίησης αφορούν τις διαφορές που προκύπτουν από την µετατροπή των οικονοµικών 

καταστάσεων των θυγατρικών εταιριών, που είναι σε ξένο νόµισµα, στο νόµισµα της Μητρικής 

Εταιρείας που είναι σε Ευρώ 

 

 

29. ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΣ ΝΕΟ 
 

Η κίνηση των ζηµιών εις νέο, έχει ως εξής: 

 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

    2015 2014   2015 2014 

Υπόλοιπο την 1.1.   (249.692.977) (243.495.581)   (206.727.442) (202.292.214) 

Κέρδη/(ζηµιές) περιόδου   (12.302.949) (3.353.791)   (4.082.110) (1.576.774) 

Λοιπά συνολικά εισοδήµατα   63.464 13.759   1.686 1.911 

Μεταφορά από αποθεµατικά    (2.035.718) (2.857.364)   (68.061) (2.857.364) 

          

Σύνολο   (263.968.180) (249.692.977)   (210.872.927) (206.724.442) 
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30. ∆ΑΝΕΙΑ 
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

 

  Ο Όµιλος  Η Εταιρεία 

Μακροπρόθεσµα δάνεια  31.12.2015 31.12.2014  31.12.2015 31.12.2014 

Οµολογιακά δάνεια - µετατρέψιµα  0 0  0 0 

Προνοµιούχες µετοχές  7.500.000 7.500.000  0 0 

Σύνολο µακροπρόθεσµων δανείων  7.500.000 20.377.008  0 0 

       

Βραχυπρόθεσµα δάνεια       

Τραπεζικά δάνεια   20.159.113 19.833.168  5.387.034 5.134.722 

Οµολογιακά δάνεια (αναταξινοµηµένα στα 
βραχυπρόθεσµα)  68.079.071 63.767.663  4.342.155 3.964.675 

Σύνολο βραχυπρόθεσµων δανείων  88.238.184 83.600.831  9.729.189 9.099.397 

Σύνολο  δανείων  95.738.184 91.100.831  9.729.189 9.099.397 

 

Τα ανωτέρω δάνεια έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασµένα σε ευρώ. 

 

Την 21.12.2009 υπογράφηκαν µεταξύ της Altec Software και των πιστωτριών τραπεζών τα 

παρακάτω δύο (2) δάνεια, η εκταµίευση των οποίων συντελέστηκε την 18.01.2010, µε 

συνοπτικά στοιχεία και όρους ως εξής: 

 

• κοινό οµολογιακό δάνειο ποσού € 30.000.000 διάρκειας 7 ετών µε επιτόκιο euribor + spead 

2%, η αποπληρωµή του οποίου αρχίζει 12 µήνες µετά την εκταµίευση αυτού. Το δάνειο 

αυτό αποτιµήθηκε στο αναπόσβεστο κόστος του, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου 

και διαχωρίστηκε το µέρος αυτού που αντιπροσωπεύει το δικαίωµα µετατροπής και το οποίο 

περιλαµβάνεται, ως ειδικό αποθεµατικό. στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Το υπόλοιπο του 

ειδικού αποθεµατικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ανερχόταν σε ποσό Ευρώ 4.780.624 

καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους 

• µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο ποσού € 10.000.000 διάρκειας 7 ετών, µε σχέση 

µετατροπής 1 οµολογία σε νέες 0.001015 νέες µετοχές της εκδότριας και δικαίωµα 

µετατροπής κατά βούληση των οµολογιούχων ανά πάσα στιγµή µετά την υπογραφή της 

σύµβασης. Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί το δικαίωµα µετατροπής, λογίζονται τόκοι σε 

εξαµηνιαία βάση µε ονοµαστικό επιτόκιο 6% ετησίως. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται και στο 

τέλος της 7ετούς περιόδου το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί προσαυξάνεται κατά 

52,17% του αρχικού κεφαλαίου. Το δάνειο αυτό αποτιµήθηκε στο αναπόσβεστο κόστος του, 

µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και διαχωρίστηκε το µέρος αυτού που 

αντιπροσωπεύει το δικαίωµα µετατροπής και το οποίο περιλαµβάνεται, ως ειδικό 

αποθεµατικό. στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Με την από 26 Ιουνίου 2015 επιστολή του 

Εκπροσώπου των Οµολογιούχων αποφασίστηκε το σταθερό επιτόκιο του µετατρέψιµου 

οµολογιακού δανείου να µειωθεί στο 4% ετησίως από 6% µε αναδροµική ισχύ από 19 

Ιανουαρίου 2015. Το υπόλοιπο του ειδικού αποθεµατικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 

ανερχόταν σε ποσό Ευρώ 1.162.327 καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους.  

 

• Επίσης, την 21.12.2009 υπογράφηκε µεταξύ των πιστωτριών τραπεζών και της Altec 

Integration η έκδοση ενός (1) κοινού οµολογιακού δανείου, ποσού € 13.350.000. διάρκειας 

8 ετών, µε επιτόκιο euribor + spead 2%. το οποίο εκταµιεύθηκε την 18.01.2010. Το δάνειο 

αυτό αποτιµήθηκε στο αναπόσβεστο κόστος του, µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου 

και διαχωρίστηκε το µέρος αυτού που αντιπροσωπεύει το δικαίωµα µετατροπής και το οποίο 

περιλαµβάνεται, ως ειδικό αποθεµατικό. στα ίδια κεφάλαια του Οµίλου. Το υπόλοιπο του 

ειδικού αποθεµατικού κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2015 ανερχόταν σε ποσό Ευρώ 2.432.758 

καθαρό από αναβαλλόµενους φόρους.  
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Την 14.1.2010 η Altec Integration προέβη σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της κατά 10 

εκατ. ευρώ µε την έκδοση 100.000 νέων προνοµιούχων µετοχών ονοµαστικής αξίας € 100 

έκαστης, οι οποίες εµπερικλείουν προνόµια έναντι των κοινών µετοχών. Τα προνόµια 

συνίστανται σε απόληψη κατά προτεραιότητα έναντι των κοινών µετοχών, σταθερού ετησίου 

µερίσµατος ίσου µε το 6% επί της τιµής έκδοσης των προνοµιούχων µετοχών ακόµα και για 

χρήσεις για τις οποίες έχει αποφασισθεί η µη διανοµή µερίσµατος, µε την επιφύλαξη των 

διατάξεων του άρθρου 44 του κ.ν 2190/1920 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η εν λόγω 

αύξηση αναγνωρίζεται από τα ∆ΠΧΑ ως δανεισµός και παρουσιάζεται στις οικονοµικές 

καταστάσεις στις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις. Κατά την αρχική αποτίµηση, 

αναγνωρίστηκε συνεισφορά µετόχων στα Ίδια Κεφάλαια, ποσού 2.500.000 € ενώ το υπόλοιπο 

ποσό 7.500.000 € αναγνωρίστηκε στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.  

 

Επιπρόσθετα των ανωτέρω, στο β’ τρίµηνο 2011 η Εταιρεία εξέδωσε κοινό οµολογιακό δάνειο 

για τη χρηµατοδότηση της εξαγοράς της OTS A.E., µε ενεχυρίαση των αποκτώµενων µετοχών 

αυτής, ύψους 3.199.890 €, διάρκειας 7,5 ετών, µε επιτόκιο euribor + spead 3% το οποίο 

εκταµιεύθηκε την 20.04.2011 και η αποπληρωµή της πρώτης δόσης είχε ορισθεί για την 

31.12.2012.  

 

Από την προηγούµενη χρήση, ο Όµιλος και η Εταιρεία εξαιτίας των προβληµάτων ρευστότητας 

που αντιµετωπίζουν δεν έχουν αποπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες οφειλόµενες δόσεις και µέρος 

των δεδουλευµένων τόκων των παραπάνω οµολογιακών δανείων και επιπρόσθετα δεν 

τηρούσαν τους οικονοµικούς όρους των συµβάσεων (financial covenants). ∆εδοµένου ότι δεν 

είχε εξασφαλιστεί µετάθεση (waiver), οι ανωτέρω δανειακές υποχρεώσεις από οµολογιακά 

δάνεια έχουν ταξινοµηθεί στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις (σηµείωση 39) 

 

Αναφορικά µε τα µακροπρόθεσµα και βραχυπρόθεσµα δάνεια παρατίθενται παρακάτω ο 

πίνακας µελλοντικών αποπληρωµών για τον Όµιλο και την Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 

2015 και 2014 αντίστοιχα: 

 

 

   Ο Όµιλος   Η Εταιρεία 

    31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Εντός ενός έτους 88.238.184 83.600.831 9.729.189 9.099.397 

1-5 έτη 0 0 0 0 

Μετά από 5 έτη 7.500.000 7.500.000 0 0 

Σύνολο  95.738.184 91.100.831 

 

9.729.189 9.099.397 

 

Ο Όµιλος, την 31 ∆εκεµβρίου 2015 έχει βραχυπρόθεσµα δάνεια συνολικού ύψους 20.159.113 

ευρώ (2014: 19.833.168 ευρώ) τα οποία έχουν συναφθεί µε ελληνικές τράπεζες σε Ευρώ, 

σκοπό έχουν την χρηµατοδότηση του Οµίλου µε κεφάλαια κίνησης και το µέσο επιτόκιο 

δανεισµού ανέρχεται σε 2,3% (2014: 5%) περίπου. 

Ο Όµιλος σχηµατίζει προβλέψεις για τους δεδουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων 

του και επιβαρύνει σχετικά τα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι ανεξόφλητοι τόκοι ενσωµατώνονται 

σωρευτικά στα αντίστοιχα υπόλοιπα κεφαλαίου των δανείων. 

 

 

31. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράµµατα: Οι εισφορές του Οµίλου και της Εταιρείας προς τα 

ασφαλιστικά ταµεία για την χρήση που έληξε την 31 ∆εκεµβρίου 2015 καταχωρήθηκαν στα 

έξοδα (σηµ. 14). 
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(β) Αποζηµίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύµφωνα µε την Ελληνική εργατική 

νοµοθεσία οι εργαζόµενοι δικαιούνται αποζηµίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα µε τον µισθό, τα έτη υπηρεσίας 

και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζοµένου. Υπάλληλοι που 

παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογηµένα δεν δικαιούνται αποζηµίωση. Η πληρωτέα 

αποζηµίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται µε το 40% της αποζηµίωσης που θα ήταν 

πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τις τοπική πρακτική, 

αυτά τα προγράµµατα δεν χρηµατοδοτούνται. Η Εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσµατα για 

δεδουλευµένες παροχές σε κάθε περίοδο µε αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης. Οι πληρωµές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούµενους κάθε 

περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Τα προγράµµατα των καθορισµένων 

παροχών δε είναι χρηµατοδοτούµενα. 

Η αποτίµηση και η απεικόνιση των υποχρεώσεων έχει γίνει για τις αποζηµιώσεις προσωπικού 

λόγω εξόδου από την υπηρεσία, για συνταξιοδότηση, µε βάση τις διατάξεις του 

αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 19.  

 

Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον επισυναπτόµενο ισολογισµό του Οµίλου και της 

Εταιρείας καθώς και τα στοιχεία αποτελεσµάτων έχουν ως ακολούθως: 

 
Όµιλος Εταιρεία 

Μεταβολές στην Παρούσα Αξία Υποχρέωσης 

Καθορισµένων Παροχών 2015 2014 2015 2014 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 1η Ιανουαρίου: 1.617.594  1.517.649 82.249,2 76.982 

Α. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 99.467  104.998 3.699 4.602 

Β. ∆απάνη τόκου 39.664  64.581 1.985 3.247 

Γ. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες        
       Γ.1. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες από µεταβολή 

οικονοµικών υποθέσεων (2.876)  61.772 (81) 3.963 

       Γ.2. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες από µεταβολή 
δηµογραφικών υποθέσεων 28.934  0 0 0 

       Γ.3. Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες λόγω αποκλίσεων 

εµπειρίας και άλλων παραγόντων (114.743)  (80.366) (2.295) (6.545) 
∆. Καταβληθείσες Παροχές       

      ∆.1. Παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη (265.319)  (101.534) 0 0 

      ∆.2. Παροχές που καταβάλλονται από το πλανο 0  0 0 0 

Ε. Κόστος προυπηρεσίας & (κέρδη)/ζηµίες περικοπών & 

διακανονισµών 187.940  50.493 0 0 

Ζ. Εσωτερικές µετακινήσεις 0  0 (35.141) 0 

Παρούσα αξία της υποχρέωσης την 31 ∆εκεµβρίου: 1.590.661  1.617.594 50.418 82.249 

 

      

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση την καταχωρηµένη 

στον ισολογισµό 2015 2014 2015 2014 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό 

την 1η Ιανουαρίου 1.617.594  1.517.649 82.249 76.982 

   ∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσµάτων 327.071  220.072 5.684 7.849 
   ∆απάνη προς καταχώρηση στην Κατάσταση  Λοιπών 

Συνολικών Εσόδων : Αναλογιστικά ( κέρδη) /ζηµίες  (88.685)  (18.593) (2.375) (2.582) 

   Καταβληθείσες Παροχές (265.319)  (101.534) 0 0 
   Εσωτερικές µετακινήσεις 0  0 (35.141) 0 

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισµό 

την 31η ∆εκεµβρίου 1.590.661  1.617.594 

 

50.418 82.249 

 

      

∆απάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση 

αποτελεσµάτων 2015 2014 2015 2014 

Α. Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 99.467  104.998 3.699 4.602 

Β. ∆απάνη τόκου 39.664  64.581 1.985 3.247 
Ε. Κόστος προϋπηρεσίας & (κέρδη)/ζηµίες περικοπών & 

διακανονισµών 187.940  50.493 0 0 

Σύνολο 327.071  220.072 

 

5.684 7.849 
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Η αναλογιστική µελέτη εκπονήθηκε από διαπιστευµένη αναλογιστική εταιρεία. Οι βασικές 
αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν από τους αναλογιστές για τον προσδιορισµό 

των εξόδων προγραµµάτων καθορισµένων παροχών για τη χρήση 2015 και 2014 είναι: 

 

 
 2015 2014 

Επιτόκιο Προεξόφλησης 2,32% 2,31% 
Αύξηση µισθών 1% 1% 

Πληθωρισµός 1% 1,00% 

Ποσοστό Αποχωρήσεων 0% 0% 
Πίνακας Θνησιµότητας EAE2012P EAE2012P 

Προϋποθέσεις και όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

Ελήφθη υπόψη η ισχύουσα 

νοµοθεσία Άνδρες και Γυναίκες στα 65 

 

Σε περίπτωση µείωσης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% η υποχρέωση και το κόστος 
τρέχουσας υπηρεσίας στην επόµενη χρήση θα µειωθεί κατά 9% και 12% περίπου, αντίστοιχα. 

Σε περίπτωση µείωσης της ληφθείσας υπόψη ηλικίας συνταξιοδότησης κατά δύο έτη (-2), η 

τιµές της υποχρέωσης και το κόστος τρέχουσας υπηρεσίας θα αυξηθούν κατά 4% και 4% 

περίπου, αντίστοιχα. 

 

 

32. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
 

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν προβλέψεις για διαφόρους 

κινδύνους και αναλύονται ως εξής: 

 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014 

Πρόβλεψη πρόσθετων φόρων για ανέλεγκτες 
χρήσεις 2.806.163 2.756.163 

 

2.033.732 1.983.732 

Πρόβλεψη για εγγυήσεις (warranty) 100.000 100.000 0 0 

Λοιπές προβλέψεις 681.545 799.452 

 

1.761 1.761 

Σύνολο 3.587.707 3.655.615 2.035.493 1.985.493 

 

Οι παραπάνω προβλέψεις αντιπροσωπεύουν την εκτίµηση της ∆ιοίκησης για ενδεχόµενες 

φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας καθώς οι υποχρεώσεις αυτές για τις χρήσεις 2006 έως 

και 2010 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η περίοδος κατά την οποία ενδέχεται να προκύψουν οι 

υποχρεώσεις αυτές δεν µπορεί να προσδιορισθεί µε ακρίβεια. 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης για ανέλεγκτες χρήσεις έχει ως εξής :  

 
 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

  

31.12.2015 31.12.2014 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υπόλοιπο την 1.1 2.756.163 2.556.163 1.983.732 1.783.732 

Πρόβλεψη στη χρήση (σηµείωση 16)  50.000 200.000  50.000 200.000 

 

Υπόλοιπο την 31.12 

 

2.806.163 2.756.163 

 

2.033.732 1.983.732 
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33. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  

 Ο Όµιλος 

 

Η Εταιρεία 

  

31.12.2015 31.12.2014 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Προµηθευτές 12.184.934 11.491.207 5.577.177 9.052.166 

Γραµµάτια πληρωτέα  44.026 0  0 0 

Επιταγές πληρωτέες 388.301 470.460 

 

0 0 

Σύνολο 
 

12.617.261 11.961.667 

 

5.577.177 9.052.166 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως διακανονίζονται 

εντός 90 ηµερών. 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις του Οµίλου ανά νόµισµα έχουν ως εξής: 

 

Ο Όµιλος 

2015 2014 

σε € 12.477.186 11.868.387 

σε RON 140.075 93.281 

Σύνολο 12.617.261 11.961.667 

 

Οι εµπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία 

υποχρεώσεις σε Ευρώ.  

 

 

 

 

34. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

  

 Ο Όµιλος 

 

Η Εταιρεία 

 

31.12.2015 31.12.2014 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Προκαταβολές πελατών 2.440.904 2.773.370 2.486.476 3.083.681 

Παρακρατούµενοι φόροι πληρωτέοι 3.874.088 1.299.882 2.668.320 384.001 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 292.522 134.173 0 0 

Κοινωνικές ασφαλίσεις 710.266 676.479 12.757 23.496 

Μερίσµατα πληρωτέα 742.031 742.031 829.188 829.188 

Πιστωτές διάφοροι 2.652.912 1.487.476 2.710.239 2.770.051 

Εσοδα εποµένων χρήσεων  2.733.441 2.972.688 0 0 

∆εδουλευµένα έξοδα 233.953 321.556 0 0 

Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 90.297 0 71.759 64.005 

Σύνολο 13.770.416 10.407.655 8.778.739 7.154.423 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις δεν είναι τοκοφόρος λογαριασµός και συνήθως 

διακανονίζονται εντός 90 ηµερών. 
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35. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  

 

α) Συµφωνία ανά κατηγορία παρουσίασης 

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής: 

Στοιχεία Ενεργητικού 
 

Ο Όµιλος 
 

31.12.2015 
∆άνεια και 

απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ενεργητικού Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό    
∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις  16.499 16.499 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 118.187  118.187 

Εµπορικές απαιτήσεις 8.675.570  8.675.570 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 4.456.908  4.456.908 

Χρηµατικά διαθέσιµα 6.526.357  6.526.357 

Σύνολο 19.777.022 16.499 19.793.521 

    

31.12.2014 
∆άνεια και 

απαιτήσεις 

∆ιαθέσιµα για πώληση 

χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία ενεργητικού Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό       

∆ιαθέσιµες προς πώληση επενδύσεις   16.499 16.499 

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 100.226   100.226 
Εµπορικές απαιτήσεις 12.156.641   12.156.641 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 3.366.373   3.366.373 

Χρηµατικά διαθέσιµα 4.158.349   4.851.365 

Σύνολο 19.781.589 16.499 19.798.088 

 

 

 

Η Εταιρεία 

 

31.12.2015 ∆άνεια και απαιτήσεις  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό       

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 8.596  8.596 

Εµπορικές απαιτήσεις 20.695  20.695 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 329.303  329.303 

Χρηµατικά διαθέσιµα 7.352  7.352 

Σύνολο 365.946  365.946 

    

31.12.2014 ∆άνεια και απαιτήσεις  Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εµφανίζονται στον Ισολογισµό       

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12.704   12.704 

Εµπορικές απαιτήσεις 370.475   370.475 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 3.405.937   3.405.937 

Χρηµατικά διαθέσιµα 375.769  375.769 

Σύνολο 4.164.885 0 4.164.885 

 

Στοιχεία Υποχρεώσεων 
 

Ο Όµιλος 

31.12.2015 

Υποχρεώσεις 

αποτιµώµενες στην 

εύλογη αξία τους  

Παράγωγα για 

αντισταθµίσεις 

ταµειακών ροών 

Λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό         

Μακροπρόθεσµα δάνεια     7.500.000 7.500.000 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     0 0 

Εµπορικές υποχρεώσεις     12.617.261 12.617.261 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια     20.159.113 20.159.113 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (αναταξινοµηµένα)     68.079.071 68.079.071 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     13.947.750 13.947.750 

Σύνολο 0 0 122.303.196 122.303.196 
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Ο Όµιλος 

31.12.2014 

Υποχρεώσεις 

αποτιµώµενες στην 

εύλογη αξία τους 

Παράγωγα για 

αντισταθµίσεις 

ταµειακών ροών 

Λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό 
Μακροπρόθεσµα δάνεια 7.500.000 20.377.008 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  

0 0 
Εµπορικές υποχρεώσεις 

  

11.961.667 11.961.667 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια 19.833.168 19.833.168 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (αναταξινοµηµένα) 

  

63.767.664 50.890.656 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     10.501.219 9.197.607 

Σύνολο 0 0 113.563.718 112.261.866 

 

 

 

Η Εταιρεία 

31.12.2015 

Υποχρεώσεις 

αποτιµώµενες στην 

εύλογη αξία τους  

Παράγωγα για 

αντισταθµίσεις 

ταµειακών ροών 

Λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον 

Ισολογισµό         

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις     0 0 

Εµπορικές υποχρεώσεις     5.577.177 5.577.177 

Βραχυπρόθεσµα δάνεια     5.387.034 5.387.034 

Μακροπρόθεσµα δάνεια αναταξινοµηµένα     4.342.155 4.342.155 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     8.778.739 8.778.739 

Σύνολο 0 0 24.085.105 24.085.105 

    

31.12.2014 

Υποχρεώσεις 

αποτιµώµενες στην 

εύλογη αξία τους  

Παράγωγα για 

αντισταθµίσεις 

ταµειακών ροών 

Λοιπές 

χρηµατοοικονοµικές 

υποχρεώσεις Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως εµφανίζονται στον 
Ισολογισµό 

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

  

0 0 

Εµπορικές υποχρεώσεις 

  

9.052.166 9.052.166 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 5.134.722 5.134.722 

Μακροπρόθεσµα δάνεια (αναταξινοµηµένα) 

  

3.964.674 3.964.674 

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις     7.154.423 7.154.423 

Σύνολο 0 0 25.305.986 25.305.986 

 

 

Β )Πιστοληπτική ικανότητα χρηµατοοικονοµικών µέσων 

 

Η πιστοληπτική ικανότητα των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα οποία δεν είναι ληξιπρόθεσµα 

ή αποµειωµένα µπορούν να εκτιµηθούν βάσει ανεξάρτητων αξιολογήσεων (ICAP) ή ιστορικών 

στοιχείων που βασίζονται στην πληροφόρηση του Οµίλου (εσωτερική πληροφόρηση). 

∆εδοµένου ότι σηµαντικό µέρος του πελατολογίου είναι το δηµόσιο ή εταιρείες που ελέγχονται 

από αυτό, οι υπόλοιποι πελάτες του ιδιωτικού τοµέα αξιολογούνται κατά περίπτωση και δεν 

υπάρχει συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση.  

 

 

 

36. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 

ALTEC ΑBEΕ και των θυγατρικών της. Σε σχέση µε την ALTEC ΑBEΕ δεν υφίσταται 

µητρική µε τη µορφή νοµικής οντότητας, καθώς το σηµαντικότερο ποσοστό του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015, ανήκε στον κ. Αθανάσιο Αθανασούλη.  

 

Η ALTEC ΑBEΕ προµηθεύεται αγαθά και υπηρεσίες και πραγµατοποιεί πωλήσεις προς 

συγκεκριµένες συνδεδεµένες εταιρείες στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηµατικής λειτουργίας. 
Αυτές οι συνδεδεµένες εταιρείες αποτελούνται από εταιρείες που έχουν κοινή ιδιοκτησία ή/και 

διοίκηση µε την ALTEC ΑBEΕ. 
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Τα υπόλοιπα µε συνδεµένα µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014, έχουν ως εξής: 
 

31.12.2015 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Α. Εταιρείες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

ALTEC SOFTWARE ΑΕ      0 (4.695.137) 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ      0 (858.911) 

OTS A.E   20.012 0 
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ      183 0 

 

0 0   20.195 (5.554.047) 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 0 0 0 

31.12.2014 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Α. Εταιρείες Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις 

 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
ALTEC SOFTWARE ΑΕ      31.096 (4.674.450) 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ      2.979.640 (3.934.552) 

OTS A.E.      118 (9.528) 

 

0 0   3.010.855 (8.618.530) 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 0 0 0 

 

Οι συναλλαγές µε συνδεµένα µέρη την 31 ∆εκεµβρίου 2015 και 2014, έχουν ως εξής: 

 
1.1. - 31.12.2015 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

 

Πωλήσεις  Αγορές  
 

Πωλήσεις  Αγορές 
ALTEC SOFTWARE ΑΕ 521.775 - 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ 266.856 - 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 53 - 

OTS A.E. 18.133 - 

0 0 806.817 - 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 909.086 - 220.737 

1.1. - 31.12.2014 Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Πωλήσεις  Αγορές  Πωλήσεις  Αγορές 
ALTEC SOFTWARE ΑΕ 567.294 

ALTEC INTEGRATION ΑΕ 424.486 0 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 36 0 
OTS A.E. 12.344 

0 0 1.004.160 0 

Β. ∆ιευθυντικά στελέχη-Μέλη ∆ιοίκησης: 0 903.584   266.235 

 

Οι ανωτέρω συναλλαγές, καθώς και τα υπόλοιπα, αφορούν πωλήσεις - αγορές και παροχή 

υπηρεσιών προς και από τις συνδεδεµένες εταιρίες, οι οποίες γίνονται σε κανονικές τιµές αγοράς. 
Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους περιόδου είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε 

µετρητά. ∆εν έχουν παρασχεθεί  η ληφθεί εγγυήσεις για της παραπάνω απαιτήσεις.  

 

Ο Όµιλος δεν έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για επισφάλειες, η οποία να σχετίζεται µε ποσά που 

οφείλονται από συνδεδεµένες εταιρείες. 

 

 

37. ΕΝ∆ΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

 

(α) ∆ικαστικές υποθέσεις 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εµπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόµενου και του 

ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της 

κανονικής λειτουργίας τους. Η διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι εκτιµούν ότι οι 
εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 

ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση του Οµίλου ή της Εταιρείας, ή στα αποτελέσµατα της 

λειτουργίας τους. Το συνολικό ποσό από τις πάσης φύσεως επίδικες υποθέσεις εναντίον του 

Οµίλου κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2015 ανέρχεται σε € 4,6 εκατοµµύρια περίπου. Η πρόβλεψη 

που έχει σχηµατισθεί για τις περιπτώσεις που θεωρείται πιθανόν να επιβαρύνουν τελικά τον 

Όµιλο ανέρχεται σε 681.545 ευρώ (Σηµείωση 32). 
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(β) Εγγυήσεις 

 

Ο Όµιλος την 31 ∆εκεµβρίου 2015, είχε τις παρακάτω ενδεχόµενες υποχρεώσεις: 

 

– Είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης συνολικού ποσού 2.674 χιλ.  

(2014: 2.943 χιλ.) 

– Είχε παράσχει εγγυήσεις για την αποπληρωµή εµπορικών υποχρεώσεων ποσού 2.109 χιλ. 

(2014: 2.792 χιλ.) 

– Είχε παράσχει εγγυήσεις για τη συµµετοχή του σε διαγωνισµούς ποσού 332 χιλ  

(2014: 1.031 χιλ.) 

 

 

(γ) ∆εσµεύσεις από λειτουργικά µισθώµατα 

 

Την 31 ∆εκεµβρίου 2015, ο Όµιλος είχε ποικίλες συµφωνίες λειτουργικής µίσθωσης που 

αφορούν την ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων και µεταφορικών µέσων και λήγουν σε 

διάφορες ηµεροµηνίες έως το 2017. Τα ελάχιστα µελλοντικά πληρωτέα µισθώµατα ενοικίασης 

βάσει µη ακυρώσιµων συµβολαίων λειτουργικής µίσθωσης την 31 ∆εκεµβρίου 2015, έχουν ως 

εξής: 

 
Ο Όµιλος Η Εταιρεία 

Εντός ενός έτους 390.000 18.000 

2-5 έτη 1.560.000 72.000 

Μετά από 5 έτη - - 

Σύνολο 1.950.000 90.000 

 

 

38. ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

Οι αµοιβές των ελεγκτών για τη χρήση 2015 ανήλθαν σε ευρώ 68.000. Στην αµοιβή αυτή 

περιλαµβάνεται ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί 

σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ, η χορήγηση φορολογικού πιστοποιητικού και λοιπές ελεγκτικές 

υπηρεσίες. .Πέραν των αναφερόµενων υπηρεσιών δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες από τους 

ελεγκτές.  

 

39. ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ 

 

1) Το ποσό των €766.313 που αφορά σε προβλέψεις επίδικων υποθέσεων, µεταφέρθηκε από 

τον λογαριασµό "Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις" στον λογαριασµό "Λοιπές 

µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις" στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου 

την 31.12.2014, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 

θέσης την 31.12.2015. 

2) Σε εφαρµογή του ∆.Λ.Π. 1 παράγραφος 74 και όπως περιγράφεται στη σηµείωση 30, ο 

Όµιλος την 31η ∆εκεµβρίου 2015 και την 31η ∆εκεµβρίου 2014 δεν τηρούσε τους 

οικονοµικούς όρους των συµβάσεων (financial covenants) και  δεν είχε εξασφαλίσει 

µετάθεση (waiver) από τις δανείστριες τράπεζες για τους όρους αυτούς. Κατά συνέπεια 

το ποσό  € 12.877.008  που αφορά το µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο της Altec 

Software µεταφέρθηκε από τον λογαριασµό "Μακροπρόθεσµα δάνεια" στον λογαριασµό 

"Οµολογιακά δάνεια" στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου την 
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31.12.2014, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµο µε την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης 

της 31.12.2015. 

3) Το ποσό των  € 693.016 για τον Όµιλο και € 183.016  για την Εταιρεία που αφορούν σε 

δεσµευµένες καταθέσεις σύµφωνα µε τις δανειακές συµβάσεις µεταφέρθηκε από τον 

λογαριασµό “Χρηµατικά ∆ιαθέσιµα” στον λογαριασµό “Προκαταβολές και Λοιπές 

Απαιτήσεις” στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης του Οµίλου και της Εταιρείας 

την 31.12.2014, έτσι ώστε να είναι συγκρίσιµη µε την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 

θέσης την 31.12.2015. Η αναταξινόµηση αυτή επηρέασε την κατάσταση ταµειακών ροών 

χωρίς να επηρεάζει τα αποτελέσµατα της προηγούµενης περιόδου και την καθαρή θέση 

του Οµίλου και της Εταιρείας ως εξής: 

 

Λογαριασµός Ποσά 

∆ηµοσιευµένα την 

31.12.2014 

Ποσό 

Αναταξινόµησης 

Ποσά  

Αναταξινοµηµένα 

την 31.12.2014 

Ταµειακές εισροές 

/(εκροές) από 

λειτουργικές 

δραστηριότητες 

(Όµιλος) 

1.549.561 (693.016) 856.545 

Χρηµατικά 

διαθέσιµα στο 

τέλος της χρήσης 

(Όµιλος) 

4.851.365 (693.016) 4.158.349 

Ταµειακές εισροές 

/(εκροές) από 

λειτουργικές 

δραστηριότητες 

(Εταιρεία) 

289.420 (183.016) 106.404 

Χρηµατικά 

διαθέσιµα στο 

τέλος της χρήσης 

(Εταιρεία) 

558.785 (183.016) 375.769 
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40. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

 
∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της 31 ∆εκεµβρίου 2015, που να αφορούν τον Όµιλο 

και την Εταιρεία, και τα οποία να έχουν σηµαντική επίδραση στις ετήσιες ενοποιηµένες 

εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις.  

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2016 

 

 

Ο Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος  

 

 

 

  

Αθανάσιος Χ. Αθανασούλης Σπυρίδων Θ. Παµπουκίδης 

 

 

 

 

Ο Προϊστάµενος Λογιστηρίου 

 

 

 

 

 

 Απόστολος Ε. Σάλτας 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ  

(Σύµφωνα µε το Ν.3401/2005, άρθρο 10) 
 

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑ) 

17:21 24 Σεπ 2015   

 

Αλλαγή στην Σύνθεση του ∆Σ ή ανώτατων στελεχών 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆Σ ΣΕ ΣΩΜΑ 

16:43 21 Ιουλ 2015  

 

Γενική Συνέλευση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

16:54 25 Ιουν 2015  

 

Γενική Συνέλευση 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

14:51 02 Ιουν 2015 

 

Αλλαγή στην Σύνθεση του ∆Σ ή ανώτατων στελεχών 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

17:07 27 Μαϊ 2015 

 

Ανακοινώσεις 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 4.1.4.4. ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΑ) 

17:04 06 Απρ 2015 

 

Ανακοινώσεις 

Μεταβίβαση ποσοστού θυγατρικής Sysware Romania 

17:08 23 Μαρ 2015  

 

 

 

Το παρόν έγγραφο περιέχει τις πληροφορίες του άρθρου 10 του Ν.3401/2005 τις οποίες η 

Εταιρεία δηµοσίευσε κατά την διάρκεια της οικονοµικής χρήσης 2015. Το πλήρες κείµενο των 

ανακοινώσεων είναι διαθέσιµο στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.altec.gr. 

 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
 

 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  
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∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

 

 

Οι ∆ηλώσεις µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, η έκθεση Ελέγχου του Ορκωτή Ελεγκτή, οι Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, 

οι Πληροφορίες του άρθρου 10 Ν.3401/2005 και τα Συνοπτικά Οικονοµικά Στοιχεία και 

Πληροφορίες της εταιρείας αναρτώνται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.altec.gr . 
 

 


