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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «ATCOM

A.E.» την 30/03/2015 και είναι αναρτημένες στο

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση

www.atcom.gr.

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα

στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη
ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της
οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο
συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις
κονδυλίων.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ &

ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2014
Αχαρναί, 30 Μαρτίου 2015,
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την
εταιρική χρήση που έληξε την 31.12.2014, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί
των πεπραγμένων της ίδιας εταιρικής χρήσης.
Γενικά
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 01.01.2014 έως και την
31.12.2014.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με
την ισχύουσα νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, η Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, η Κατάσταση Μεταβολών
Ιδίων Κεφαλαίων και η Κατάσταση Ταμειακών Ροών της ως άνω χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν
και υποβάλλονται στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα στοιχεία της
εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Α.

Συνοπτικές

χρηματοοικονομικές

πληροφορίες

για

την

Εταιρεία

και

αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των
στοιχείων του ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα
παρακάτω:
Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 10.713.680, αυξημένες κατά 1 % έναντι
της προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 10.638.923
Τα προ Φόρων Κέρδη/Ζημιές

ανήλθαν σε € (1.201.288) έναντι € 389.927 την

προηγούμενη χρήση.
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Τα Κέρδη/ Ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε € (1.228.411) έναντι € 412.856 της
προηγούμενης χρήσης.
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε € 1.708.229,10
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Οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2013 έχουν ως
εξής:
2013

2014

Κατηγορίες

Ποσά σε €

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

12.829.702
17.361.717

73,90%

12.811.282
18.773.290

68,24%

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

4.532.014
17.361.717

26,10%

5.962.007
18.773.290

31,76%

Ποσοστό %

Ποσοστό %

Ποσά σε €

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και
πάγιο ενεργητικό
2013
2014

Κατηγορίες
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

Ποσά σε €

Ποσοστό %

4.435.938
12.925.779

34,32%

4.950.216
13.823.073

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας
2014

Κατηγορίες

Ποσά σε €

Ποσοστό %

Ποσοστό %

Ποσά σε €

35,81%

2013

Ποσοστό %

Ποσά σε €

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

12.925.779
17.361.717

74,45%

13.823.073
18.773.290

73,63%

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

4.435.938
17.361.717

25,55%

4.950.216
18.773.290

26,37%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας
2014

Κατηγορίες
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχ.υποχρεώσεις

Ποσά σε €

Ποσοστό %

2013

Ποσοστό %

Ποσά σε €

4.435.938
4.532.014

97,88%

4.950.216
5.962.007

83,03%

12.829.702
8.708.925

147,32%

12.811.282
13.921.085

92,03%

Αριθμοδείκτες απόδοσης & αποδοτικότητας
2013

2014

Κατηγορίες
Κ. Απο/τα προ φόρων
Σύνολο εσόδων

Ποσά σε €
-1.201.288
10.713.680

Ποσοστό %

-11,21%

Ποσά σε €

Ποσοστό %

389.927
10.638.923

3,67%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά
της έσοδα
2013
2014

Κατηγορίες
Κ. Απο/τα προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

Ποσά σε €
-1.201.288
4.435.938

Ποσοστό %

-27,08%

Ποσά σε €

Ποσοστό %

389.927
4.950.216

7,88%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας
2013
2013

Κατηγορίες
Μικτά αποτελ.
Πωλ.αποθ.& υπηρεσιών

Ποσά σε €
6.276.299
10.713.680

Ποσοστό %

58,58%

Ποσά σε €
6.450.535
10.638.923

Ποσοστό %

60,63%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων
της εταιρείας
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Λοιπές πληροφορίες
Στο δυσμενές κλίμα που επικρατεί από το 2010, η Διοίκηση της Εταιρείας αντέδρασε με
αποφασιστικότητα και έχοντας όραμα και βαθιά γνώση της αγοράς προχώρησε στην
αναδιοργάνωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και λειτουργικών δομών της εταιρείας
θέτοντας νέες βάσεις ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση των μελλοντικών ταμειακών ροών και
της κερδοφορίας της.
Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσεως
και επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα.
Γ. Μερισματική πολιτική και λοιπά διανεμόμενα κέρδη
Την 30η Μαρτίου 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες
οικονομικές καταστάσεις και αποφάσισε την μη διανομή μερίσματος.
Δ. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες. Η Εταιρεία δεν
έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της.
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελληνική Αγορά σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή
ρευστότητα, την πολύ υψηλή ανεργία

και την πολύ κακή καταναλωτική διάθεση είχε

αποτέλεσμα τη μείωση κατά ένα μέρος της πελατειακής βάσης της εταιρείας, διατηρώντας
πλέον κατά το μέγιστο δυνατό τους υγιείς πελάτες και συνεργάτες. Για τους ανωτέρω λόγους
η εταιρεία στράφηκε σε αγορές εκτός Ελλάδος θέτοντας τις βάσεις για την μελλοντική
ανάπτυξη της Εταιρείας.
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο
μη εξασφάλισης των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί
προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε
στοιχείου του ενεργητικού.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών
διαθεσίμων και την ύπαρξη διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η συνέχιση της
αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων
κεφαλαίων για την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας
κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της
στο μέλλον.
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Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες
με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη βελτίωση
της ρευστότητας της Εταιρείας. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναχρηματοδότηση θα
ολοκληρωθεί με επιτυχία και η Εταιρεία θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την ομαλή
άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Περαιτέρω, η Διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας της
Εταιρείας, πέρα από την προσπάθεια αναχρηματοδότησης των δανειακών της υποχρεώσεων,
έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν:
(α) Την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών της δαπανών.
(β) Την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θα ενισχύσουν τα αποτελέσματα και
την ρευστότητα της Εταιρείας.
(γ) Την ανάπτυξη νέων σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την
ενδυνάμωση της κερδοφορίας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών στο εξωτερικό.
(δ) Την διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση της Εταιρείας με σκοπό την επίτευξη
οικονομιών κλίμακος, την περιστολή του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της
ρευστότητας.
Βάσει των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την
31/12/2014 καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.
Κατά συνέπεια, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και
ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να
προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσει τα
περιουσιακά της στοιχεία και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Παρά ταύτα, η επιτυχής διαχείριση του Τραπεζικού δανεισμού κρίνεται ως καθοριστικός
παράγοντας για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στο μέλλον και τη μη
ύπαρξη σχετικής αβεβαιότητας.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα
δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών.
Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
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δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε
συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.
Ε. Υποκαταστήματα της Εταιρείας
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και προηγούμενης χρήσεως και μέχρι σήμερα δε
διατηρεί υποκαταστήματα.
ΣΤ. Δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης
Η Εταιρεία παρουσίασε σημαντικές δραστηριότητες στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης εντός
της χρήσεως 2014.
Ζ. Στοιχεία και εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για
την επόμενη χρήση
Για το έτος 2015 οι προοπτικές και εξελίξεις διαγράφονται θετικές σε επίπεδο πωλήσεων.
Απο το ήδη υπάρχον πελατολόγιο και τους σημαντικούς πελάτες που διαχειρίζεται η εταιρεία
(π.χ Wind , Alpha Bank, Aegean Airlines, Vodafone, Εμπορική Τράπεζα, Ομίλος Folli Follie,
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΘΕΜΑ), ήδη έχουν προστεθεί αρκετά σημαντικοί νέοι πελάτες όπως, Ομίλος
Kraft’s, Procter&Camble, Attica Bank, SCA AE (με τα προϊοντα ZEWA & LIBERO) , TravelPlan
ΑΕ (το μεγαλύτερο Travel Agency της Ελλάδας, ανέθεσε την Διαδικτυακή του προβολή στην
Atcom), HOL και 24MEDIA (ο μεγαλύτερος online εκδοτικός όμιλος) L κ.α.
Παράλληλα και έχοντας ολοκληρώσει σε προϊοντικό επίπεδο & επίπεδο marketing την ομάδα
προϊόντων E-Ready, τα οποία αποτελούν ολοκληρωμένες λύσεις (turnkey solutions) για
Corporate Web Site, E shop Site & Hotel Site with Booking Machine, δίνεται για την
συγκεκριμένη

χρονιά

ιδιαίτερη

βαρύτητα

στην

δημιουργία

και

λειτουργία

Δικτύου

Μεταπωλητών πανελλαδικά. Άμεσος και απότερος σκοπός με την συγκεκριμένη ενέργεια είναι
η καθιέρωση των E-Ready προϊόντων στην μικρομεσαία και μικρή επιχείριση και παράλληλα
κάθε επιχείρηση που επιλέγει την συγκεκριμένη λύση να λειτουργεί με το πλέον
επαγγελματικό και ορθό τρόπο για την διαδικτυακή του προβολή & παρουσίαση.
Τέλος και λαμβάνοντας υπόψη τα έργα μέσω του ΕΣΠΑ που ήδη σε ορισμένα απo αυτά
αναμένουμε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μεταξύ των πελατών μας και του Φορέα για να
ολοκληρωθούν οι εκταμμιεύσεις και κατά συνέπεια οι τελικές εκταμμιεύσεις και η ολοκλήρωση
των εν λόγω έργων.
Αναμένεται απο τις νέες δράσεις (ΠΕΠ /ΕΣΠΑ 2013) οι οποίες κατά κύριο λόγο επιδοτούν
υπηρεσίες για διαδικτυακές πολυσύνθετες εφαρμογές (Advanced e-shop sites, marketplace
online travel portal κλπ) και online digital campaigns (διαδικτυακή ψηφιακή διαφήμιση) μέσω
των Social Media (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης) όπως Facebook, Youtube, Twitter κλπ.,
αρκετές υλοποιήσεις σε ήδη υπάρχον αλλά και νέο πελατολόγιο μας.

Το γεγονός αυτό

συνίσταται διότι και οι επιδοτήσεις είναι αρκετά προνομιακές για τους τελικούς δικαιούχους
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αλλά και πλέον το διαδίκτυο και η στρατηγική που εφαρμόζει η κάθε εταιρεία βασισμένη σ’
αυτό το μέσο αποτελεί μονόδρομο για την ανάπτυξη εντός και εκτός συνόρων για κάθε
ελληνική εταιρεία.
Η. Σημαντικά γεγονότα

που

συνέβησαν από

τη

λήξη

της χρήσεως μέχρι

την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας εκθέσεως
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας.

Με τιμή,
ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
«ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ», που
αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2014, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών
και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με
βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των
κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση
της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» κατά την 31 Δεκεμβρίου
2014 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που
έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014
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Έμφαση Θεμάτων
Εφιστούμε την προσοχή σας στo γεγονός ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις (πλην δανείων)
της Εταιρείας κατά την 31/12/20114 ανέρχονται σε 1,28 εκ €. Σημείωση 7.26 των
οικονομικών καταστάσεων.

Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των
οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2015
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Ντζανάτος Δημήτρης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ:

31/12/2014

31/12/2013

605.090
3.768.017
2
203.908
158.905
4.735.922

591.557
5.265.115
2
231.030
105.333
6.193.037

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

694.578
7.186.621
2.915.737
1.933.173
99.593
12.829.702
17.565.624

688.235
7.041.964
2.451.068
2.489.857
140.158
12.811.282
19.004.320

7.10

5.084.574
42.055
5.795
-696.485
4.435.938
0
4.435.938

4.320.000
42.055
5.795
582.367
4.950.216
0
4.950.216

2.371.420

0

144.557
50.000
2.565.977

83.018
50.000
133.018

2.363.038
2.676.817
3.563.014
1.960.841
10.563.710
13.129.686

6.237.882
2.194.179
2.951.742
2.537.282
13.921.085
14.054.104

17.565.624

19.004.320

7.1
7.2
7.3
7.4

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

7.12
7.13

7.14
7.15
7.11
7.16

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Σημ:
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

7.17

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και
επενδυτικών Αποτελεσμάτων

7.19
7.18
7.18
7.18

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων

7.20
7.20

Φόροι εισοδήματος
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

31/12/2014

31/12/2013

10.713.680
-4.437.381
6.276.299

10.638.923
-4.188.388
6.450.535

47.281
-2.322.680
-3.789.755
-753.882
-306.726

151.862
-1.895.781
-3.093.213
-615.322
-322.944

-849.463

675.137

0
-351.825
-1.201.288

1
-284.038
389.927

-27.123

22.929

-1.228.411

412.856

-50.438

19.009

-1.278.848

431.865

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Υπόλοιπα κατά την 1/1/2013,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ Το
Άρτιο

Τακτικό
αποθεματικό

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

4.320.000

42.055

5.795

150.502

4.518.352

431.865

431.865

Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1-31/12/2013
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
από 01.01.2013 έως 31.12.1013
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης
Δεκεμβρίου 2013
Υπόλοιπα κατά την 1/1/2014,
σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ
Μεταβολή Ιδίων κεφαλαίων για την
περίοδο 1/1-31/12/2014
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης
από 01.01.2014 έως 31.12.1014
Συνολική μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων
περιόδου
Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων της 31ης
Δεκεμβρίου 2014

4.320.000

42.055

5.795

582.367

4.950.216

4.320.000

42.055

5.795

582.367

4.950.216

764.574

764.574
-1.278.848

-1.278.848

764.574

0

0

-1.278.848

-514.274

5.084.574

42.055

5.795

-696.486

4.435.938

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμιακών ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
31/12/2014 31/12/2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημίες) πρό φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιές από πώληση παγίων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις
λειτουργικές δραστηριότητες
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/ (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις από μείωση μετοχικού κεφαλαίου
θυγατρικής εταιρίας

Σύνολο εισροών/(εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

-1.201.288

389.927

1.750.674
11.101

1.685.323
25.821

-723
351.825

284.038

-6.343
-2.681.425

551.119
1.122.095

-1.392.372

-2.412.867

-351.825
-1.065

-180.360
-10.219

-3.521.441

1.454.878

-266.390

-1.635.459

0

-100.000

-266.390

-1.735.459

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα
δάνεια

764.574

0

2.982.693

259.350

Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

3.747.267

259.350

-40.564

-21.230

140.158
99.593

161.388
140.158

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων.
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
1.1 Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία ATCOM A.E ιδρύθηκε το 2000 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το
2050 με δυνατότητα παράτασης.
Η εταιρεία ATCOM A.E. είναι θυγατρική της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ

η οποία είναι εισηγμένη στο

Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίθηκαν από
το Δ.Σ. στις 30/03/2015.
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων
Η ATCOM A.E. είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών και
σε τομείς όπως το software development, το web design , το on-line gaming, το intranet και
extranet, καθώς και σε εφαρμογές e-commerce.
Η Διοίκηση της ATCOM A.E. επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας
έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε μέγιστο βαθμό του μεγέθους,
της υποδομής, του κύρους, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει
η εταιρεία.
Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του μεριδίου
της αγοράς, στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την αύξηση της παραγωγικότητας του
στελεχιακού δυναμικού.
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας αφορούν τη χρήση 2014. Έχουν
συνταχθεί από την Διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)

και

τις

Διερμηνείες

της

Επιτροπής

Διερμηνειών

των

Διεθνών

Προτύπων

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα
ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην
εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά
ήταν εφαρμόσιμα.
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Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των
ετήσιων

Οικονομικών

Καταστάσεων

είναι

σύμφωνες

με

τις

λογιστικές

αρχές

που

χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των ετήσιων οικονομικών πληροφοριών της Εταιρίας κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2013, όπως δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρίας για σκοπούς
ενημέρωσης.
Οι παρούσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού
κόστους και είναι εκπεφρασμένες σε Ευρώ.
2.1.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η

σύνταξη

των

Οικονομικών

Καταστάσεων

σύμφωνα

με

τα

Διεθνή

Πρότυπα

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων
και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς και
τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά το
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της
Εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις
αυτές.
2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB) και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή
μεταγενέστερα. Τα σημαντικότερα Πρότυπα και Διερμηνείες αναφέρονται ακολούθως:
•

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα

Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών
σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
«Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες»
Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ
11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο
ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων
επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση – Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement).
Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από
Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες – Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας
Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει,
εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού
ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως
συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27
με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο
ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό

Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις
στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12)
Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις
αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον
πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας
τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την
προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη
ενοποιούμενες

επιχειρήσεις,

οι

τροποποιήσεις

αφαιρούν την

απαίτηση

παρουσίασης

συγκριτικής πληροφόρησης. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27)

Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ
12 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες».
Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες
δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την
υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες
θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην
εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων,
οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά
επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις
του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν
συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν,
παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» -

Συμψηφισμός

χρηματοοικονομικών

στοιχείων

του

ενεργητικού

και

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με
τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών
στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» -

Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του
Ενεργητικού
Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο
ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις
γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός
στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό
βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των
ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
•

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και

Αποτίμηση»

-

Αντικατάσταση

παραγώγων

και

αναστολή

της

λογιστικής

αντιστάθμισης
Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των
προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού,
αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ
39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση
όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης,
αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή
κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά
Μέσα». Η Εταιρία θα εξετάσει την επίδραση των ανωτέρω στις εταιρικές Οικονομικές
Καταστάσεις.
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3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
της χρήσης 2014 είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2013 και είναι οι ακόλουθες:
3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.
Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα
και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες
περιοχές.
3.2 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από
άλλη εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας
στην οποία έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της
παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος
από την μητρική. Η ATCOM A.E. είναι θυγατρική

της εταιρείας

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε

και

περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται
πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο
έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται.
3.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος
του πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό
νόμισμα).
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των
νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την
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ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές
από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα
της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται στο
νόμισμα λειτουργίας με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών, ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο
εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης
αξίας, που προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές
ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισμού.
3.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους

μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν

απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες
για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου
στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής:
Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

11-20 έτη
6 έτη
10-13 έτη
3-23 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων
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ακινητοποιήσεων

υπερβαίνουν την

ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)

καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα
αποτελέσματα. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που
αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος
κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος
μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές
εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα και τα έξοδα
ανάπτυξης άυλων παγίων στοιχείων.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις
διενεργηθείσες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την
σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία
κυμαίνεται από 4 έως 10 χρόνια.
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης
όταν αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων (και
σχετίζονται με τον σχεδιασμό και δόκιμες νέων η βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως
ασώματες ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανόν να προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά
οικονομικά οφέλη. Τα υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων
μόλις αυτά προκύπτουν. Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις
είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα , δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις

σε

μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί
αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής του προϊόντος, βάση της σταθερής
μεθόδου απόσβεσης

κατά την περίοδο των αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η

χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία ανέρχεται σε 5 χρόνια.
3.6 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
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Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.

Τα στοιχεία του ενεργητικού που

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ
της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το
ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού
στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης
του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση
ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης
ζωής του.
3.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό
τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση
την ουσία της σύμβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν.
i) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί
νομοθετικά από το κράτος,
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γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα
με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.
3.8 Αποθέματα
Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή
την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή
πώλησης στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά
έξοδα πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.
Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέματα που θεωρούνται πεπαλαιωμένα και
πιθανόν να μην μπορούν να πωληθούν.
3.9 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η
αναπόσβεστη αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα
αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα
αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το
πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα
χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν
είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους,
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
3.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο
ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα
προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς
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χρήματος είναι χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία
μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων.
3.11 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους
και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο
φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός
του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί
του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα
βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής
βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή
δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι
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την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του
χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής
που ισχύει κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της
εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την
σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται
έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.
3.12 Παροχές στο προσωπικό
Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους
(παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν
καθίστανται δεδουλευμένες. Η εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα
ειδικό πρόγραμμα παροχών προς του εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και
έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η συμβατική υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία Ν2112/20) για παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία
κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί απαραίτητα βάση αναλογιστικής μελέτης.
3.13 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω
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εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να
πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης
κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός
αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι
ενδεχόμενες

απαιτήσεις

δεν

αναγνωρίζονται

στις

οικονομικές

καταστάσεις

αλλά

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.14 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών
και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων
προϊόντων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 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 την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των
απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο
είναι

η

παρούσα

αξία

των

αναμενόμενων

μελλοντικών

ταμειακών

ροών

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι
με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα
είσπραξής τους.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές
που πραγματοποιούνται για

λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στο

αποτελέσματα ως

έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε
δεδουλευμένη βάση.
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3.15 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς μετοχών.
Σύμφωνα με την παράγραφο 58

του ΔΠΧA 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που

προκύπτουν από πληρωμές βασιζόμενες σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν το
ΔΠΧA 2 αναδρομικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι
αναμορφωμένες συγκρίσιμες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία μια
εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να παραθέσει αναμορφωμένες πληροφορίες όταν οι εν λόγω
υποχρεώσεις έχουν προκύψει πριν τις 7 Νοεμβρίου 2002’’.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το ΔΠΧA 2.
3.16 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
3.17 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειμένου να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική
της ανάπτυξη.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης με σκοπό την διανομή
τους στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό
κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα
οποία η διανομή τους απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½
του μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική
συνέλευση, μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την
λύση της εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
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Οταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να
λυθεί με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του
τακτικού αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης
διανομής μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις
νέον. Ο σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του
φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35%
τουλάχιστον των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του
καθαρού αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην
εύλογη αξία τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την
γενική συνέλευση των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου
μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή, το διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον
ποσοστού 35% επί των κατά τα ανωτέρω καθαρών κερδών, εμφανίζεται σε ειδικό λογαριασμό
αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που
παραδίδονται δωρεάν στους δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70%
του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να
αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την
νομοθεσία σε σχέση με ίδια κεφάλαια.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.
Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την
εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με
τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που
αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των
οικονομικών

καταστάσεων

μετά

την

31.12.2013,

αφορούν

κυρίως

προβλέψεις

για

ενδεχόμενους φόρους, προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων και απαιτήσεων καθώς και
εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της
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διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12
μήνες, είναι σημαντικά περιορισμένος.
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων- Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της
λειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες. Η Εταιρεία δεν
έχει σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της.
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Ελληνική Αγορά σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή
ρευστότητα, την πολύ υψηλή ανεργία και την πολύ κακή καταναλωτική διάθεση είχε
αποτέλεσμα τη μείωση κατά ένα μέρος της πελατειακής βάσης της εταιρείας, διατηρώντας
πλέον κατά το μέγιστο δυνατό τους υγιείς πελάτες και συνεργάτες. Για τους ανωτέρω λόγους
η εταιρεία στράφηκε σε αγορές εκτός Ελλάδος θέτοντας τις βάσεις για την μελλοντική
ανάπτυξη της Εταιρείας.
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο
μη εξασφάλισης των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί
προβλέψεις ώστε η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε
στοιχείου του ενεργητικού.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας - Δυνατότητα ομαλής συνέχισης της λειτουργικής δραστηριότητας
της Εταιρείας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών
διαθεσίμων και την ύπαρξη διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η συνέχιση της
αποτελεσματικής διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας και η εξεύρεση όλων των αναγκαίων
κεφαλαίων για την εμπρόθεσμη ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρείας
κρίνεται ως καθοριστικής σημασίας παράγοντας για τη συνέχιση της ομαλής λειτουργίας της
στο μέλλον.
Η Διοίκηση της Εταιρείας βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τις πιστώτριες τράπεζες
με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού και τη βελτίωση
της ρευστότητας της Εταιρείας. Η εκτίμηση της Διοίκησης είναι ότι η αναχρηματοδότηση θα
ολοκληρωθεί με επιτυχία και η Εταιρεία θα είναι σε θέση να συνεχίσει απρόσκοπτα την
ομαλή άσκηση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Περαιτέρω, η Διοίκηση στα πλαίσια των ενεργειών για τη βελτίωση της ρευστότητας της
Εταιρείας,

πέρα

από

την

προσπάθεια

αναχρηματοδότησης

των

δανειακών

της

υποχρεώσεων, έχει προβεί σε σειρά ενεργειών, οι σημαντικότερες εκ των οποίων αφορούν:
(α) Την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών της δαπανών.
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(β) Την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που θα ενισχύσουν τα αποτελέσματα και
την ρευστότητα της Εταιρείας.
(γ) Την ανάπτυξη νέων σύγχρονων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με σκοπό την
ενδυνάμωση της κερδοφορίας και την ανάπτυξη των υπηρεσιών στο εξωτερικό.
(δ) Την διοικητική και οργανωτική αναδιάρθρωση της Εταιρείας με σκοπό την επίτευξη
οικονομιών κλίμακος, την περιστολή του λειτουργικού κόστους και τη βελτίωση της
ρευστότητας.
(ε) Τέλος, η Εταιρεία πρόκειται να προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου.
Βάσει των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την
31/12/2014 καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.
Κατά συνέπεια, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές και
ανακατατάξεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων οι οποίες ενδέχεται να
προέκυπταν στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν ήταν σε θέση να ρευστοποιήσει τα
περιουσιακά της στοιχεία και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής της δραστηριότητας.
Παρά ταύτα, η επιτυχής διαχείριση του Τραπεζικού δανεισμού κρίνεται ως καθοριστικός
παράγοντας για την ομαλή συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας στο μέλλον και τη μη
ύπαρξη σχετικής αβεβαιότητας.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα
δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών.
Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε
συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.

6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς
Στην τρέχουσα περίοδο η εταιρία εξέτασε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του ΔΠΧΠ 8
«Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
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01.01.2009 και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτές δεν συντρέχουν. Συγκεκριμένα δεν
συντρέχουν οι προϋποθέσεις (β) και (γ) της παραγράφου 5 του Προτύπου, στις οποίες
προβλέπεται ότι λειτουργικός τομέας είναι ένα συστατικό της επιχείρησης του οποίου τα
λειτουργικά αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τον «Επικεφαλής Λήψης Επιχειρηματικών
Αποφάσεων» που στην περίπτωση της εταιρίας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής,
προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων σε αυτόν και να
εκτιμηθεί η αποδοτικότητά του και για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμες χωριστές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες.
Οι δραστηριότητες της εταιρίας είναι ομογενοποιημένες διότι αφορούν υπηρεσίες στο χώρο
των ψηφιακών εφαρμογών και σε τομείς όπως το software development, το web design , το
on-line gaming, το intranet και extranet, καθώς και σε εφαρμογές e-commerce και ως εκ
τούτου θεωρούνται και παρουσιάζονται ως ένας τομέας. Επίσης δεν υπάρχει εποχικότητα
στον κύκλο εργασιών της εταιρίας.
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η υπολειμματική
αξία τους και σύμφωνα με αυτά διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις.
Κτ ίρια

Μηχ/κός Μετ αφορικά Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός
μέσα
εξοπλισμός

Σύνολο

Λογιστ ική αξία τ ην 1 Ιανουαρίου 2013
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστ ική αξία τ ην 31 Δεκεμβρίου 2013

205.494
268.955
(78.874)
190.081

0
21.071
(21.071)
0

17.742
36.271
(14.467)
21.804

380.919
604.155
1.279.089 1.605.387
(899.415) (1.013.828)
379.674
591.558

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστ ική αξία τ ην 31 Δεκεμβρίου 2014

270.626
(95.669)
174.957

21.071
(21.071)
0

33.109
(16.283)
16.826

1.384.607 1.709.413
(971.301) (1.104.323)
413.307
605.090

Κτ ίρια
Λογιστ ική αξία τ ην 1 Ιανουαρίου 2013
Τακτοποιήσεις
Προσθήκες

205.494

Αποσβέσεις

(17.123)

Επανεκτίμηση ακινήτου
Λογιστ ική αξία τ ην 31 Δεκεμβρίου 2013

0

Σύνολο

17.742

380.919

604.155

7.143

114.409

123.262

0

(3.081)

(115.653)

(135.857)

190.081

0

21.804

379.674

0
591.558

1.671

-

3.980

113.629

119.280

1.710

Προσθήκες
Προσαρμογές
Αποσβέσεις

Μηχ/κός Μετ αφορικά Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός
μέσα
εξοπλισμός

(16.794)

(5.880)

(601)

(6.481)

(3.078)

(79.394)

(99.266)

16.827

413.309

605.090

Μεταφορές / Διαγαρφές
Λογιστ ική αξία τ ην 31 Δεκεμβρίου 2014

174.957
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7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
/ ΑΔΕΙΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

SOFTWARE

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

1.059.087
1.759.576
(864.046)
895.530
1.897.776
(1.077.094)
820.682
SOFTWARE

Λογ ιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2013

0
214.032
0
214.032
214.032
(42.806)
171.226
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σύνολο

4.243.296
9.830.361
(5.674.808)
4.155.553
9.830.361
(7.054.252)
2.776.109
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5.302.383
11.803.969
(6.538.854)
5.265.115
11.942.170
(8.174.152)
3.768.017
Σύνολο

1.059.087

0

4.243.296

5.302.383

Προσθήκες
Αποσβέσεις
Λογ ιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2013

1.680
(165.237)
895.530

214.032
0
214.032

1.303.985
(1.391.728)
4.155.553

1.519.697
(1.556.965)
5.265.115

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Λογ ιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2014

138.200

0

0

138.201

(213.048)
820.682

(42.806)
171.226

(1.379.444)
2.776.109

(1.635.298)
3.768.017

7.3 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
31/12/2014
Απαίτηση
Υποχρέωση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Αποθεματικά
Αποφορολόγηση αποθεματικών
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μη Χρησιμοποιούμενες Φορολογικές Ζημιές
Συμψηφισμός
Σύνολο

245.893

31/12/2013
Απαίτηση
Υποχρέωση

655.892

145.076

791.746

502.273

258.948

614.443

0

11.610

37.585

21.585

1.078.596

1.200.000

1.362.074

1.158.165
203.908

1.637.219

1.406.189
231.030

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία για το 2014 καθώς και
την προηγούμενη χρήση είναι 26%.
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει
χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και
όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
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7.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
31/12/2014

31/12/2013

Δοσμένες Εγγυήσεις

23.993

14.421

Μετοχες

41.105

41.105

Ομόλογα

49.808

49.808

Λοιπά Χρεόγραφα

44.000

0

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων

158.905

105.333

Οι απαιτήσεις αυτές αφορούν σε απαιτήσεις οι οποίες πρόκειται να εισπραχθούν μετά το τέλος
της επόμενης χρήσης.
7.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2014
Εμπορεύματα
Σύνολο

31/12/2013

694.578

688.235

694.578

688.235

7.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:

Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

31/12/2014
7.964.206
15.000
255.679
(1.048.264)

31/12/2013
7.934.966
0
155.262
(1.048.264)

7.186.621

7.041.964

Η κίνηση του λογαριασμού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής:
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31/12/2014
1.030.000
18.264
1.048.264

Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Προβλέψεις νέων επισφαλειών
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31/12/2013
1.030.000
18.264
1.048.264

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις καλύπτουν το σύνολο των εξατομικευμένων
απαιτήσεων που βρίσκονται σε καθυστέρηση μεγαλύτερη του ενός έτους, έναντι των
συμβατικών ημερομηνιών λήξης και που σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται εύλογα η
είσπραξη τους. Οι απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση μικρότερη του έτους, έναντι
των συμβατικών ημερομηνιών λήξης και για τις οποίες δεν έχει σχηματισθεί πρόβλεψη σε
βάρος των αποτελεσμάτων δεν είναι σημαντικές.
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η
μέγιστη έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και
πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
7.7 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

31/12/2014 31/12/2013
Χρεώστες διάφοροι
Eλληνικό Δημόσιο
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

830.855

517.937

33.764
2.051.118

32.699
1.900.431

2.915.737

2.451.068

7.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

1.352

126.616

1.931.821

2.363.241

1.933.173

2.489.857

Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΣΥΝΟΛΟ
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7.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

31/12/2014
16.457
83.136

Σύνολο

31/12/2013
0
140.158

99.593

140.158

7.10 Μετοχικό Κεφάλαιο

Υπόλοιπα την 01/01/2013
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2013

Αριθμός Ονομαστική
μετοχών
αξία
1.200.000
3
240.000
3
1.440.000

Μετοχικό
κεφάλαιο
3.600.000
720.000
4.320.000

Υπόλοιπα την 01/01/2014
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπα την 31/12/2014

1.440.000
254.858
1.694.858

4.320.000
764.574
5.084.574

3
3
6

To μετοχικό κεφάλαιο στις 31/12/2014 ανέρχεται στο ποσό των 5.084.574 ευρώ διαιρούμενο
σε 1.694.858 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.
Πραγματοποιήθηκε αύξηση ποσού € 764.574 διαιρούμενο σε 254.858 ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας ποσού € 3,00 έκαστη, κατόπιν της από 19 Σεπτεμβρίου 2014 απόφασης
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ως εξής: Κεφαλαιοποίηση υποχρέωσης προς
την εταιρία ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΕΒΕ ποσό € 602.154 διαιρούμενο σε 200.718,ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης και δεύτερον κατάθεση μετρητών ποσού € 162.420
διαιρούμενο σε 54.140,ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης των
μετόχων, πλην της μητρικής εταιρίας.
Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2013
Υπόλοιπο στις 31η Δεκεμβρίου 2013
Υπόλοιπο στις 31η Δεκεμβρίου 2014

Τακτικό
αποθεματικο
5.795
5.795
5.795

Σύνολο
5.795
5.795
5.795

7.11 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
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Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Σύνολο δανείων

31/12/2014
3.015.521
547.493
2.371.420

31/12/2013
2.951.742
0
0

5.934.434

2.951.742

Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2014 ήταν 8,95%.
Οι συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 31.12.2014 και της
31.12.2013 της εταιρίας, έχουν ως εξής:
Περίοδοι εξόφλησης δανειακών
υποχρεώσεων
Εντός μηνός
Εντός έξι (6) μηνών
Εντός έτους
Εντός πενταετίας
Μετά την παρέλευση πενταετίας
Σύνολα

31/12/2014

31/12/2013

273.746
3.289.268
2.371.420
0

0
2.951.742
0
0

5.934.434

2.951.742

Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων
Στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και στην εμπειρία της η διοίκηση πιστεύει ότι μια παράλληλη
μετακίνηση των επιτοκίων σε Ευρώ κατά + 100 μονάδες βάσης, σε σχέση με τα τρέχοντα
επιτόκια στο τέλος των χρήσεων 2014 και 2013, κρίνεται ως πιθανή. Αν συνέβαινε αυτή η
μεταβολή, η επίδραση της στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη των χρήσεων 2014 και 2013
και κατά επέκταση στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως εξής:

Επιβάρυνση από αύξηση επιτοκίων
Αναλογών φόρος εισοδήματος
Σύνολο δανείων

31/12/2014
17.082
(3.416)

31/12/2013
29.517
(5.903)

13.666

23.614

7.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Η υποχρέωση της εταιρίας προς τους εργαζομένους, για την μελλοντική καταβολή παροχών
ανάλογα με το χρόνο της προυπηρεσίας του καθενός, επιμετράται και απεικονίζεται με βάση
το αναμενόμενο δικαίωμα κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προεξοφλούμενο στην παρούσα αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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Επιτόκιο
Αύξηση Μισθών
Πληθωρισμός
Πίνακες Υπηρεσίας
Turnover Rate

Προϋπηρεσία
Από 0 έως 1
Από 1 έως 5
Από 5 έως 10
Από 10 και άνω

31/12/2013

31/12/2013

2,5%
2,0%
2,0%

3,5%
2,0%
2,0%

Πίνακας 1
TurnOver Rates
ATCOM &
DISTR.CHANNEL
12%
8%
5%
3%

EVK 2000
Πίνακας 1

TurnOver Rates
DIONIC, MEDIA-VIS,
SKROUTZ, DIONIC Αιολική
9%
6%
4%
2%

Ως βάση για το επιτόκιο προεξόφλησης, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών
ομολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ο οποίος κατά τη χρήση 2014 είχε
μέση απόδοση ίση με 2,5% (3,5% την προηγούμενη χρήση).
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 οι λογιστικές απεικονίσεις των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 για την
εταιρία για την χρήση 2014, είναι ως ακολούθως :
2014

2013

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης

84.059

94.469

Δαπάνη τόκου

2.942

3.779

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

10.980

12.450

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

21.347

53.669

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους

24.168

62.340

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) στην υποχρέωση

(49.396)

19.009

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης

144.557

83.018

144.557

83.018

-

-

144.557

83.018

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως

Ποσά καταχωρημένα στον Ισολογισμό και Κατάσταση Αποτελεσμάτων και σχετικές
αναλύσεις
Ισολογισμός χρήσης
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης
Πραγματική αξία περιουσιακών στοιχείων προγράμματος κατά το τέλος της χρήσης
Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά το τέλος χρήσης
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας

10.980

12.450

Δαπάνη τόκου

2.942

3.779

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών

21.347

53.669

-

-

35.269

69.897

Ποσό που καταχωρείται στο OCI

(49.396)

19.009

Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI
Μεταβολές στην υποχρέωση ισολογισμού

(7.155)

42.241

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά την αρχή της χρήσης

83.018

94.469

Εισφορές πληρωθείσες Εργοδότη

24.168

62.340

Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

35.269

69.897

Ποσό που καταχωρείται στο OCI

(49.396)

19.009

Κόστος Μεταφοράς Προσωπικού

(1.041)

-

Καθαρή Υποχρέωση προς καταχώρηση στον ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης

144.557

83.018

Κόστος ειδικών περιπτώσεων (π.χ Ενοποιήσεις, Διασπάσεις, Τερματισμοί, …)
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI)

7.13 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η
εταιρεία χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία σχημάτισε πρόβλεψη για την ενδεχόμενη
φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο της ανέλεγκτης χρήσης
του 2010 ποσού ευρώ 50.000.
Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν.
2238/1994. Για τις χρήσεις 2013 και 2014 η εταιρεία δεν έλαβε το φορολογικό πιστοποιητικό
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

40

7.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της
Εταιρίας έχει ως εξής:
31/12/2014

31/12/2013

1.410.109

2.473.690

279.968
672.960

364.269
3.399.923

2.363.038

6.237.882

Προμηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

7.15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας κατά την 31/12/2014 αναλύονται ως
κάτωθι:

Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

2.676.817

2.194.179

2.676.817

2.194.179

Για τις χρήσεις 2011 και 2012 η εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν.
2238/1994.

7.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
31/12/2014

31/12/2013

1.562.898

1.920.163

397.943

572.464

0

44.655

1.960.841

2.537.282

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενης περιόδου
Σύνολο

7.17 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
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Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Ιδιοπαραγωγή
Σύνολο

01/01 - 31/12/14
4.875
1.259.558
2.051.172
183.769
16.961
223.820
687.140
13.843
(3.757)
4.437.381

01/01 - 31/12/13
602.933
768.715
1.600.342
385.070
21.655
183.624
661.489
0
(35.440)
4.188.388

7.18 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/Ερευνών
Εξοδα διοικησης
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

Εξοδα διαθεσης
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο
Εξοδα ερευνας
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Προβλέψεις
Σύνολο

01/01 - 31/12/14
659.463
1.073.925
96.215
8.880
117.185
359.764
7.248
2.322.680

01/01 - 31/12/13
402.474
837.886
201.610
11.338
96.139
346.334
0
1.895.781

01/01 - 31/12/14
01/01 - 31/12/13
1.076.000
656.688
1.752.249
1.367.120
156.988
328.952
14.489
18.499
191.202
156.864
587.001
565.089
11.826
3.789.755
2.573.196
01/01 - 31/12/14
214.045
348.569
31.229
2.882
38.035
116.770
2.352
753.882
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7.19 Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για το 2014 και 2013 έχουν ως εξής:
01/01 - 31/12/14 01/01 - 31/12/13
2
0
47.279
151.862
47.281
151.862

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έκτακτα έσοδα από προβλέψεις
Σύνολο

Άλλα έξοδα

Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
Εκτακτες ζημιές
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων
Χρεωστικές διαφορές μεταβατικού λογ/σμού 36
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους

01/01 - 31/12/14
275.080
1.274
30.007
365
0

01/01 - 31/12/13
231.851
0
38.782
0
52.312

306.726

322.944

Σύνολο

7.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα
01/01 - 31/12/14
Έσοδα / Κέρδη / Ζημιές από:
-Τόκοι βραχ. καταθέσεων

Έξοδα τόκων από:
-Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα

Σύνολο

01/01 - 31/12/13
0
0

1
1

(351.825)

(284.038)

(351.825)

(284.037)

7.21 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

31/12/2014
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22.929
22.929
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7.22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2014
καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της
τρέχουσας χρήσης 31/12/2014, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα,
κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2014
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

ATCOM A.E.
ATCOM A.E.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
MEDIA VIS A.E / DIONIC ENERGY
ΣΥΝΟΛΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
22.700,00

SHOP365 A.E.

Λοιπές Εταιρείες
381.466,11
0,00
0,00

404.167,95
51.904,80
172.580,62

597.141,76

628.653,37

51.904,80
172.580,62

0,00

1,84
0,00
0,00

224.485,42

22.700,00

1.763,05

ΣΥΝΟΛΑ

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2014
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

ATCOM A.E.
ATCOM A.E.
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
SHOP365 A.E.

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
3.097,90

ΣΥΝΟΛΑ

241.000,00
7.794,29
6.937,24

0,00
0,00

255.731,53

3.097,90

SHOP365 A.E.

Λοιπές Εταιρείες

58,50
0,00
0,00

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

3.156,40
241.000,00
7.794,29
6.937,24

58,50

0,00

258.887,93

ΣΥΝΟΛΑ

Για αμοιβές συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου δόθηκε συνολικά το ποσό των €
170.000.

7.23 Μερίσματα
Η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προτείνει τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση
2014.
7.24 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού

της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2014

ανέρχεται σε 136 εργαζόμενους έναντι 101 κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2013.
7.25 Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων,
που βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση και λειτουργία της εταιρείας.
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7.26 Ληξιπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Από το σύνολο των υποχρεώσεων που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις
31.12.2014 (πλην τραπεζών) ήταν ληξιπρόθεσμες κατά ποσό € 1,28 εκ. για την Εταιρεία. Τα
ποσά αυτά αφορούν υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και φορολογικές
υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στα πλαίσια της
ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους.
7.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Στις αρχές της χρήσης 2015 η εταιρεία προχώρησε στην απόσχιση και πώληση του κλάδου
MINDWORKS με καθαρή περιουσιακή θέση € 341.690 έναντι τιμήματος € 1.721.690

από το

οποίο προέκυψε κέρδος € 1.379.999.

Αχαρναί, 30 Μαρτίου 2015
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 595985

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. Ξ 256469

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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Ο Λογιστής

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΛΑΝΤΖΗΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ. Α’ ΤΑΞΗΣ 2232
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