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Α) Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της εταιρίας
«ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS-IDE»
επί των εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων
της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014

Προς την ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, της οικονομικής χρήσης
από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2014.
Οι οικονομικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης, όπως και εκείνες της προηγούμενης έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 43α παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι πωλήσεις της Εταιρίας στην χρήση 2014 ανήλθαν σε € 51.242 χιλ. έναντι € 49.856 χιλ. της
χρήσης 2013 παρουσιάζοντας αύξηση 2,78%.
Τα κέρδη της Εταιρίας πρό φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA), διαμορφώθηκαν σε € 2.138 χιλ. έναντι € 804 χιλ. το 2013 αυξημένα κατά 166,01%. Το
EBITDA περιλαμβάνει απομειώσεις αποθεμάτων ύψους € 1.777 χιλ. έναντι € 1.995 χιλ. το 2013.
Σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ φόρων (ΕΒΤ) η Εταιρία κατέγραψε ζημίες ύψους € 787 χιλ. έναντι
ζημιών ύψους € 10.216 χιλ. κατά την χρήση 2013. Τα ποσά αυτά έχουν επιπλέον επηρεαστεί από την
απομείωση της αξίας των ακινήτων κατά € 1.582 χιλ. το 2014 και κατά € 9.050 χιλ. το 2013. Η
Εταιρία σε προσαρμοσμένο αποτέλεσμα προ των απομειώσεων σε ακίνητα και αποθέματα
παρουσιάζει κερδοφορία προ φόρων (ΕΒΤ) ύψους € 2.572 χιλ. έναντι € 830 χιλ. το 2013.
Οι ζημιές μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε € 736 χιλ. έναντι ζημιών ύψους € 7.496 χιλ. κατά την
προηγούμενη χρήση. Οι ζημίες περιλαμβάνουν συνολικές απομειώσεις € 3.359 χιλ. το 2014 και €
11.045 χιλ. το 2013.
Οι παραπάνω μεταβολές καθώς και τα προσαρμοσμένα αποτελέσματα για τα έτη 2014 και 2013
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί :
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2014

2014
2013
2013 αναπροσαρμοσμένα αναπροσαρμοσμένα
αποτελέσματα
αποτελέσματα

Πωλήσεις

51.242

49.856

51.242

49.856

Μικτά κέρδη
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων (EBIT)

12.934

10.539

13.778

12.341

2.138

804

3.915

2.799

-1.137

-9.952

2.222

1.094

-787

-10.216

2.572

830

Κέρδη προ φόρων (EBT)

Το ύψος των αποθεμάτων μετά τις προαναφερόμενες προβλέψεις για απαξίωση τους ανήλθε σε €
29.630 χιλ. έναντι € 35.938 χιλ. κατά το προηγούμενο έτος παρουσίαζοντας μείωση 17,55%.
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις μειώθηκαν και ανήλθαν σε € 12.481 χιλ. έναντι ποσού € 15.524
χιλ. κατά το έτος 2013.
Οι συνολικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε € 24.768 χιλ. εκ των οποίων το μεγαλύτερο μέρος € 17.438
χιλ. αφορά προκαταβολές πελατών στα πλαίσια υλοποίησης των έργων της εταιρίας.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας ανήλθαν σε € 3.622 χιλ. έναντι € 3.616 χιλ παραμένοντας στα ίδια
επίπεδα με την προηγούμενη χρήση.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα στην χρήση διαμορφώθηκε σε θετικά επίπεδα ύψους €
350 χιλ., ενώ η Εταιρία έχει μηδενικό δανεισμό.
Τα διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης ανήλθαν σε € 5.914 χιλ. έναντι € 11.488 χιλ. στο τέλος της
προηγούμενης χρήσης.
Τα ίδια κεφάλαια για την Εταιρία στο τέλος του 2014 ανήλθαν σε € 61.398 χιλ. έναντι € 72.533 το
2013.
Το σύνολο του Ενεργητικού ανήλθε το 2014 σε €88.165 χιλ. έναντι € 105.110 κατά το έτος 2013,
μειωμένο κατά 16,12%.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες που εμφανίζουν την οικονομική θέση της Εταιρίας σε στατική μορφή
είναι οι παρακάτω:
α. Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια κεφάλαια / Σύνολο Υποχρεώσεων
Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

2014

2013

54,4%
229,4%
152,8%
199,4%

60,0%
222,7%
172,6%
206,4%
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β. Αριθμοδείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας

Κέρδη / Ζημίες μετά φόρων / Πωλήσεις
Μικτό κέρδος / Πωλήσεις
Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια

2014

2013

-1,4%
25,2%
83,5%

-15,0%
21,1%
68,7%

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Τον Μάρτιο του 2014 πραγματοποιήθηκε άλλη µια επιτυχηµένη εκτόξευση πυραύλου από το Επίγειο
Σύστηµα Αεράµυνας IRIS-T SLM της γερµανικής εταιρίας Diehl Defence, στο πεδίο δοκιµών
Overberg στη Νότια Αφρική. Η επιτυχία αυτή επιβεβαίωσε την άριστη απόδοση του συστήµατος
ζεύξης δεδοµένων που έχει σχεδιαστεί από την INTRACOM Defense Electronics (IDE) για τον
πύραυλο IRIS-T SLM.
Τον Απρίλιο υπεγράφει σύμβαση ύψους $ 2,6 εκατ. για την σχεδίαση του νέου Ψηφιακού
Επεξεργαστή ∆εδοµένων (Digital Data ProcessorDDP) του πυραύλου επιφανείας-αέρος ESSM
(Evolved SeaSparrow Missile) που κατασκευάζει η εταιρία Raytheon. Η IDE κέρδισε το συμβόλαιο
μετά από διεθνή διαγωνισµό. Η πολυετής συµµετοχή της IDE στο έργο, συµπεριλαµβανοµένης της
προβλεπόµενης παραγωγής του ESSM Block 1, εκτιµάται ότι θα ανέλθει σε $ 20 εκατ.
Τον Ιούνιο του 2014, η IDE πραγµατοποίησε επίδειξη στο πεδίο, του συστήµατος ενδοεπικοινωνίας
WiSPR (Wideband Intercom & Secure Packet Radio), η οποία φιλοξενήθηκε από το Σώµα των
Πεζοναυτών των ΗΠΑ και έλαβε χώρα στην περιοχή Υποστήριξης Μεταφορών και Επίδειξης
(TDSA) στην βάση των Πεζοναυτών στο Quantico της Virginia.
Τον Σεπτέμβριο του 2014, υπεγράφησαν συμβάσεις ύψους $ 0,8 εκατ. με την υπηρεσία υποστηριξης
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ που αφορούσαν μέρη υποσυστήματων Patriot .
Τον Οκτώβριο η Εταιρία συμμετείχε στην διεθνή έκθεση «AUSA», από τις μεγαλύτερες στο χώρο
των επίγειων συστημάτων. Εκεί παρουσιάστηκαν τα συστήματα ενδοεπικοινωνίας WiSPR και
TACTICON για οχήματα μαχης και τα συστήματα tactical broadband network IP, WiWAN και
SPARTAN. Επίσης παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η υβριδική γεννήτρια HGM 6000-2 η οποία
μεταξυ των άλλων είναι χαμηλής κατανάλωσης, υψηλής ενεργητικής ισχύος, μακράς συντήρησης,
ευκολομετακίνητη και υψηλής αξιοπιστίας.
Επίσης τον Οκτώβριο του 2014 παραδώθηκε επιτυχώς και το τελευταίο συστήμα Patriot Legacy
Antena Mast Group (AMG) ολοκληρώνοντας την πρώτη από τις δύο σχετικές συμβάσεις.
Περαιτέρω η Εταιρία υπέγραψε με την BOEING σύμβαση ύψους € 2,0 εκατ. για την συμμετοχή της
στην αναβάθμιση των αεροσκαφών AWACS. H συμφωνία αυτή έγινε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ
(NAPMO) και αφορά την αναβάθμιση των CNS/ATM (επικοινωνία,πλοήγηση,επιτήρηση/Air Traffic
Management).
Επιπλέον κατά τη διάρκεια του έτους η IDE υπεγράψε συμβάσεις συνολικού ύψους $ 2,5 εκατ. με
την Εταιρία RAYTHEON για την παραγωγή ηλεκτρονικών συστημάτων που αφορούν τα
αντιπυραυλικά συστήματα επιφανείας- αέρος RAM, PHALANX και ESSM.
Στο πλαίσιο της συμμετοχής της Εταρίας στο πρόγραμμα των αντιπυραυλικών συστημάτων
PATRIOT υπεγράφησαν συμβάσεις με την Εταιρία RAYTHEON, συνολικού ύψους $ 2,6 εκ. ενώ
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παράλληλα η Εταιρία ήρθε σε συμφωνία για την υπογραφή συμβάσης συνολικού ύψους $ 63,4 εκ.
για συστήματα Patriot τρίτων χωρών.
Τέλος, η IDE συμμετέχει στην κοινοπραξία ανάπτυξης του Ελληνικού Μη Επανδρωμένου Πολιτικού
Αεροσκάφους (Hellenic Civil Unmanned Air Vehicle-HCUAV), το οποίο έχει αποστολή την
υποστήριξη των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας και δημόσιας ασφάλειας στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Το πρόγραμμα HCUAV συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και στην κοινοπραξία συμμετέχουν εγχώρια ερευνητικά ιδρύματα με υψηλή
εξειδίκευση και σημαντική τεχνογνωσία καθώς και άλλες ελληνικές εταιρίες. Η συμμετοχή της IDE
στο πρόγραμμα HCUAV, είναι αποτέλεσμα των επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής για την κάλυψη
αναγκών στον τομέα της ασφάλειας.
ΣΤΟΧΟΙ –ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Η εταιρία στο πλαίσιο της σταθερής πολιτικής που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια διατηρεί με
συνέπεια τους στόχους της, που αφορούν:


την ενίσχυση του εξαγωγικού της έργου προς τις ΗΠΑ, μέσω της συμμετοχής της
στο αντιαεροπορικό πυραυλικό πρόγραμμα Patriot καθώς και με τη συμμετοχή σε
άλλα αμυντικά προγράμματα των ΗΠΑ που προορίζονται για τη διεθνή αγορά.



Την διείσδυση σε νεες αγορές καινοτόμων προϊόντων ιδίας ανάπτυξης σε περιοχές
όπως η Ασία, Νότια Αμερική και η Αφρική.



την επέκταση των συνεργασιών με μεγάλες εταιρίες παραγωγής αμυντικού
εξοπλισμού (System Integrators) για την συμμετοχή σε διεθνή προγράμματα
πώλησης προϊόντων με στόχο την ενσωμάτωση των τηλεπικοινωνιακών προϊόντων
της IDE στις προσφερόμενες από αυτές ολοκληρωμένες λύσεις και την κοινή
προώθηση τους σε τρίτες χώρες.



την εκμετάλλευση της υφιστάμενης τεχνογνωσίας στον κλάδο της Ασφαλείας
(Surveillance - Security) και την ανάληψη αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων
(Horizon 2020 , Frontex).



την προώθηση των Υβριδικών Αμυντικών Ενεργειακών Συστημάτων ιδίας
ανάπτυξης, με στόχο την εισαγωγή νέων καινοτομικών προϊόντων στις αγορές.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των συμβάσεων της Εταιρίας την 31.12.2014 ανήλθε σε € 100,32 εκ.
ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της εταιρίας
Πορεία του Αμυντικού κλάδου
Οι παγκόσμιες δαπάνες αμυντικού υλικού το 2014 μειώθηκαν κατά 0,4%, σε σχέση με το 2013,
αντανακλώντας το 2,3% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που βαίνουν
μειούμενες. H πτώση αυτή όμως είναι συγκριτικά η μικρότερη της τελευταίας τριετίας. Οι αμυντικές
δαπάνες συνεχίζουν να μειώνονται στις ΗΠΑ και στην Δ.Ευρώπη και να αυξάνουν στην Ασία,
Αφρική, Μ.Ανατολή και Α.Ευρώπη. Η λίστα των χωρών με την μεγαλύτερη δαπάνη αμυντικού
υλικού παρέμεινε η ίδια με το 2013 (ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Σ.Αραβία,Γαλλία,Αγγλία) με μόνη
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διαφοροποίηση την άνοδο της Ινδίας και την πτώση της Ιταλίας. Στις ΗΠΑ έχουμε μια μείωση
δαπάνης της τάξης του 6,5% ως αποτέλεσμα των μέτρων ελέγχου του ελλείμματος της (US Budget
Control Act of 2011) και αναμένεται περαιτέρω μείωση για το 2015, αν και σε μικρότερο βαθμό.
Όμως οι συνολικές αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ βρίσκονται στα υψηλά ιστορικά της επίπεδα, σε
πραγματικούς όρους, όπως ήταν στα τέλη του 1980. Ανοδικά κινήθηκαν Κίνα (9,7%), Ρωσία (8,1%)
και κυρίως η Σ.Αραβία (17%). Σημαντική αύξηση παρουσίασε η Αυστραλία (6,8%) μετα από 3 έτη
συνεχούς μείωσης, το Βιετνάμ (9,6%) και μικρότερη αύξηση η Ινδία και η Ν.Κορέα. Απο την άλλη
πλευρά την μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν η Ιταλία (8,8%) τα ΗΑΕ (5,5%) και η Γερμανία (3,3%)
(SIPRI).
Αναφορικά με τις προοπτικές του αμυντικού τομέα (Defense Οutlook 2017 - McKinsey), τα 2/3 των
στελεχών των ηγέτιδων εταιριών του κλάδου θεωρούν ότι θα σταθεροποιηθεί και πιθανόν να
επιστρέψει σε ένα μέτριο επίπεδο ανάπτυξης (κυμαινόμενο μεταξύ 1%-5%). Επίσης εκτιμάται (από
το 90% των στελεχών) ότι δυνητικά την μεγαλύτερη ανάπτυξη θα έχει ο κλάδος της
κυβερνοασφάλειας και ακολούθως οι υπηρεσίες. Βάσει της ίδιας έκθεσης η Μέση Ανατολή
θεωρείται η πλέον ελκυστική στη διεθνή αγορά ακολουθούμενη από την Ινδία και τις ΗΠΑ.
Στη χώρα μας η οπoία εξακολουθεί να ταλανίζεται από την ύφεση και τον αποπληθωρισμό οι
αμυντικές δαπάνες παρουσιάζουν μια υποτυπώδη ανάκαμψη (από το 0,2 του ΑΕΠ για το 2014 στο
0,4% του ΑΕΠ για το 2015).
Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρία επιδιώκει να διακρατεί συναλλαγματικά διαθέσιμα ισόποσα των αντίστοιχων
βραχυπρόθεσμων συναλλαγματικών υποχρεώσεών της. Σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου
διακράτησης, υπάρχει για το υπερβάλλον συναλλαγματικό ποσό, η δυνατότητα χρήσης μηχανισμών
αντιστάθμισης του συναλλαγματικού κινδύνου μέσω κατάλληλων τραπεζικών προϊόντων ή με τη
χρήση ισόποσου συναλλαγματικού δανεισμού.
Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Η εταιρία δεν υφίσταται έκθεση σε κίνδυνο μεταβολής επιτοκίων λόγω του μηδενικού τραπεζικού
της δανεισμού και του βραχυχρόνιου ορίζοντα τοποθέτησης των διαθεσίμων της.
Πιστωτικός κίνδυνος
Λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων της εταιρίας ο πιστωτικός κίνδυνος εξόφλησης απαιτήσεων
από πελάτες είναι ελαχιστοποιημένος (Ειδικά πιστοποιημένοι πελάτες ή Δημόσιοι φορείς).
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρία διαθέτει επαρκή ρευστότητα με τη μορφή ταμειακών διαθεσίμων, έχει δε τη δυνατότητα
άμεσης άντλησης αχρησιμοποίητων εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το προσωπικό της Εταιρίας την 31.12.2014 ανερχόταν σε 389 άτομα έναντι 393 ατόμων την
31.12.2013.
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2014 σε €
361.665 έναντι € 524.653 της προηγούμενης χρήσης. Δεν υπήρχαν απαιτήσεις ούτε υποχρεώσεις στο
τέλος της χρήσης προς τα μέλη της Διοίκησης.
ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα άλλο γεγονός, που θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρίας.
Κύριοι Μέτοχοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί τα εκτεθέντα ως απολογισμό επί των πεπραγμένων του, και
προσδοκά ότι η Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει τους χειρισμούς του σχετικά με τα συμφέροντα της
εταιρίας, καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις, για τη χρήση που έληξε την 31/12/2014.
Επίσης ευελπιστεί ότι η Συνέλευση με ιδιαίτερη απόφασή της, θα απαλλάξει τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την χρήση από 1η Ιανουαρίου
2014 μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 2014.
Για την επαρκή πληροφόρηση των μετόχων αναφέρεται ότι η Εταιρία δεν έχει προβεί σε απόκτηση
ιδίων μετοχών.
Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου

Κορωπί, 30 Μαρτίου 2015
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΟΥΛΛΙΝΟΣ
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

Β)

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρίας

“ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας “ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την 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 εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρίας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2014, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης 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

ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Μιχαήλ Ε. Χατζησταυράκης

Ζωή Δ. Σοφού

Αρ Μ ΣΟΕΛ 26581

Αρ Μ ΣΟΕΛ 14701

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

Γ)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Περιεχόμενα
Ισολογισμός
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
1.
Γενικές πληροφορίες
2.
Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
3.
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
4.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
5.
Πληροφόρηση κατά τομείς
6.
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
7.
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
8.
Επενδύσεις σε ακίνητα
9.
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
10. Αποθέματα
11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
12. Μετοχικό κεφάλαιο
13. Αποθεματικά
14. Αναβαλλόμενη φορολογία
15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
16. Προβλέψεις
17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
18. Πωλήσεις ανά κατηγορία
19. Έξοδα ανά κατηγορία
20. Παροχές σε εργαζομένους
21. Λοιπά έσοδα
22. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) –καθαρά
23. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
24. Φόρος εισοδήματος
25. Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή
26. Λειτουργικές ταμειακές ροές
27. Δεσμέυσεις
28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
30. Ανακατατάξεις κονδυλίων
31. Μερίσματα
32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού

13
14
15
16
17
17
17
34
37
38
39
41
42
42
44
44
45
45
46
48
50
51
51
52
52
53
53
53
54
55
56
56
57
58
59
59
59
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα πάγια
Λοιπά Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε ακίνητα
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Σημ.

31/12/2014

31/12/2013

6
7
8
14
9

33.618.994
554.277
1.728.648
4.238.529
41.030
40.181.478

36.214.490
707.203
1.843.417
3.209.806
41.030
42.015.946

10
9

29.629.744
12.440.314
5.913.824
47.983.882

35.938.393
15.482.803
184.653
11.487.741
63.093.590

11

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

88.165.360

105.109.536

12
13

52.906.568
9.313.706
(822.649)
61.397.625
61.397.625

67.923.717
9.778.505
(5.169.005)
72.533.217
72.533.217

15
16

2.106.134
602.697
2.708.831

1.427.877
586.920
2.014.798

17

23.202.278
482.539
374.087
24.058.903

29.823.399
738.123
30.561.522

Σύνολο υποχρεώσεων

26.767.734

32.576.320

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

88.165.360

105.109.536

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Ζημίες εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία
Μακροχρόνιες προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυχρόνιες προβλέψεις

16

Oι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
Σημ.
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος
Έξοδα διάθεσης & ερευνών
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έσοδα
Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) καθαρά
Ζημίες από απομείωση ιδιοχρησιμοποιούμενων και
επενδυτικών ακινήτων
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα/έξοδα - καθαρά

18
19
19
19
21
22
6,8

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

51.242.446
(38.308.051)
12.934.395
(10.111.607)
(3.622.165)
204.552
1.039.181

49.855.647
(39.316.728)
10.538.918
(8.924.218)
(3.616.055)
1.030.960
68.477

(1.581.827)
(1.137.470)

(9.049.642)
(9.951.560)

23

350.121

Ζημιές προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρές ζημιές χρήσης

24

(787.349)
50.978
(736.371)

(10.215.523)
2.719.412
(7.496.111)

Κατάσταση λοιπών συνολικών εισοδημάτων:
Aναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Λοιπά συνολικά έσοδα, μετά φόρων

20

(464.799)
(464.799)

88.329
88.329

(1.201.170)

(7.407.782)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα για την περίοδο

(263.963)

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σημ.

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2013
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
13
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα χρήσης

67.923.717
67.923.717

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές)
Καθαρό κέρδος/ (ζημιά) χρήσης
Συγκεντρωτικά συνολικά
εισοδήματα χρήσης
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(7.496.111)

80.852.199
(189.849)
79.940.999
88.329
(7.496.111)

10.190.820
(487.348)
9.690.176
88.329

88.329

(7.496.111)

(7.407.782)

67.923.717

9.778.505

(5.169.005)

72.533.217

67.923.717

9.778.505
(464.799)
-

(5.169.005)
(736.371)

72.533.217
(464.799)
(736.371)

(464.799)
9.313.706

(736.371)
5.082.727
(822.649)

(1.201.170)
(9.934.421)
61.397.625

-

13
-

12

Λοιπά
Κέρδη/(ζημίες) Σύνολο Ιδίων
Αποθεματικά
εις νέον
Κεφαλαίων

(15.017.148)
52.906.568

2.737.662
297.499
2.327.106

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

Κατάσταση ταμειακών ροών
Σημ.
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

26

2.257.159
(256.436)
(147.245)
1.853.479

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Επιστροφή μετοχικού κεφαλαιου
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013

12

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της
περιόδου
11

2.707.328
(382.585)
206.220
2.530.963

(301.497)
(157.084)
130.859

(280.464)
(24.967)
8
107.052

(327.722)

(198.371)

(7.099.674)

-

(7.099.674)

-

(5.573.917)
11.487.741
5.913.823

2.332.592
9.155.149
11.487.741

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 59 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών
καταστάσεων.
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Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2014
1. Γενικές πληροφορίες
H ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ –
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (εφεξής «Intracom Defense» ή
«Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται κυρίως στην εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη,
κατασκευή και παροχή υπηρεσιών συντήρησης - τεχνικής υποστήριξης υλικών και εξοπλισμού
αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων καθώς και στην εκπόνηση μελετών, σχεδίαση, εγκατάσταση,
συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων ασφαλείας και συναγερμού εκτός αυτών
που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο .
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η Εταιρία εδρεύει στην Ελλάδα, Νομό Αττικής, στο Δήμο Κορωπίου, στο 21 χλμ. Λεωφόρο
Μαρκοπούλου Παιανίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.intracomdefense.com.
Η Εταιρία είναι κατά 100% θυγατρική της εταιρίας Intracom Holdings και ενοποιείται πλήρως στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Intracom Holdings. Οι ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της Intracom Holdings για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 έχουν αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Ομίλου με ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracom.com.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό
Συμβούλιο την 30η Μαρτίου 2015 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
2.1

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας, για
την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους
και την αρχή συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία
εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που
επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
και τα αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους. Παρά
το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε
σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσµατα μπορεί τελικά να
διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και
εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές
για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4.
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Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2014, είναι συνεπείς με αυτές που περιγράφονται στις δημοσιευμένες
οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2013 αφού ληφθούν υπόψη οι κατωτέρω
τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες, που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014.
2.2

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, τα οποία έχουν εκδοθεί και
είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
παρούσας χρήσεως ή μεταγενέστερα. Κατωτέρω αναφέρονται ποια πρότυπα και διερμηνείες
τροποποιήθηκαν. Οι περισσότερες από αυτές τις τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές
καταστάσεις της τρέχουσας χρήσεως είτε δεν σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρίας , εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά.
2.2.1

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2014

Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση
συμμετοχών σε άλλες οντότητες»
και τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές οικονομικές
καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα
αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11
Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης
του πρώτου οικονομικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν .
Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Τα πρότυπα
αυτά και οι τροποποιήσεις τους δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας διότι
η εταιρία δεν συμετέχει στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών και δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση)
«Χρηματοπιστωτικά
Μέσα:
Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός
χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων»
Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον
συμψηφισμό ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής
υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις
ανακτήσιμου ποσού για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία»
Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των
απομειωμένων περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το
κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εταιρία έχει κάνει τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις που απαιτεί η
τροποποίηση.
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ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση
παραγώγων και συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης»
Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα
παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν
νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2.2.2

Πρότυπα και Διερμηνείες που ισχύουν σε μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρία

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρία δεν έχει εφαρμόσει νωρίτερα τα κατωτέρω
πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»
Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17 Ιουνίου 2014. Αυτή
η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί
από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό
γεγονόςαναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη
σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση
με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη
ημερομηνία.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την
υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση,
αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση
εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν
έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει
την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα
αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το
επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εκτός από τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η
Εταιρία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του
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καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων
βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)
Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 και
τον Σεπτέμβριο του 2014 τους κατωτέρω κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα
πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015 και έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 17η Δεκεμβρίου 2014.
ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού
στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής
οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.
ΔΛΠ 38 «Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο
αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να
συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.
ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»
Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς»
και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους υπηρεσίας» (που
προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο
αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην
εύλογη αξία του σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς»
Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην
εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης ότι
η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς
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παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία
του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9
και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες
απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα ποσά,
απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2013,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιουλίου 2014 και έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 18η Δεκεμβρίου 2014.
ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον
ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις
Επιχειρήσεων» και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40
«Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων
ξεχωριστά.
ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός υπάρχοντος
και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν
είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει
την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση
του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη
λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές
καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.
ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση της εύλογης αξίας»
Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του
χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις
συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 32
«Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».
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Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 2014
και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής
ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η
υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά
για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
τα επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να
βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με
παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου
συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή
στην Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της
ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους
όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες
δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση
οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μία άλλη (πώληση ή
διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο πώλησης, αλλά σαν
μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου
διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί
να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
που έχει αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το
πρότυπο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με
τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν
απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
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ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν
ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η
συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των
γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές μεθόδους απόσβεσης
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για
τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται
κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε
ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά
και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε να
αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με
την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής Θέσης
στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας
του (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των
εξαιρέσεων ενοποίησης (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της απόκτησης
μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση)
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Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας διότι η
εταιρία δεν συμετέχει στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών και δεν καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι
Λογαριασμοί». Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν
όταν μια οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που
υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων
λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή
των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις
αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης,
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις
απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο
είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ
15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18
και ΜΕΔ 31. Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει
έσοδο και απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών
καταστάσεων πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο
πέντε βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την
αναγνώριση του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2.3

Πληροφόρηση κατά τομέα

Οι τομείς καθορίζονται με βάση την εσωτερική πληροφόρηση που λαμβάνει η Διοίκηση της Εταιρίας
και παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτή την εσωτερική κατηγοριοποίηση.
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα των Αμυντικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων. Γεωγραφικά η
Εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική Επικράτεια, σε χώρες Ε.Ε., σε Ευρωπαϊκές χώρες εκτός
Ε.Ε, Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική.
2.4
(α)

Συναλλαγματικές μετατροπές
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρία λειτουργεί («λειτουργικό
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νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα
και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρίας.
(β)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες
κατά την 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.
2.5

Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι επενδύσεις σε ακίνητα, που περιλαμβάνουν κυρίως γη και γραφεία, κατέχονται από την Εταιρία
για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται. Οι επενδύσεις σε ακίνητα
παρουσιάζονται σε κόστος μείον αποσβέσεις. Τα οικόπεδα που συμπεριλαμβάνονται στις επενδύσεις
σε ακίνητα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των κτιρίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, που υπολογίζεται σε 33-34 έτη.
Όταν οι λογιστικές αξίες των επενδύσεων σε ακίνητα υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.6

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την
απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρία
και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
-

Κτίρια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

33-34
10
5-7
5-10

έτη
έτη
έτη
έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων αναθεωρούνται και
αναπροσαρμόζονται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, σε κάθε τέλος χρήσεως.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά
(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρείται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα.
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Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσώματων παγίων κεφαλαιοποιούνται για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα
χρηματοοικονομικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως με την πραγματοποίησή τους.
Μισθώσεις

2.7
(α)

Χρηματοδοτικές μισθώσεις

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και οφέλη της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται
μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις
από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις υποχρεώσεις. Το
μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με
χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των
παγίων στοιχείων και της διάρκειας μίσθωσής τους, εκτός όπου υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η
Εταιρία θα αποκτήσει κυριότητα των παγίων στη λήξη της μίσθωσης οπότε αποσβένονται στη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
(β)

Λειτουργικές μισθώσεις

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη 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) αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
2.8

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό
Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις
υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η
οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 χρόνια.
Δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα
όταν πραγματοποιούνται.
2.9

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Με την εξαίρεση των ασωμάτων παγίων περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη διάρκεια ζωής, τα
οποία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον σε ετήσια βάση, οι λογιστικές αξίες των λοιπών
στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή
αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η
λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη
ζημία απομείωση του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Εύλογη αξία μείον
έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα
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πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν
οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού
στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και
από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού
ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν
ξεχωριστά
2.10

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας ταξινομούνται στις ακόλουθες
κατηγορίες. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε η επένδυση. Η
Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση.
2.10.1 Ταξινόμηση
(α)
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με
μεταβολές στα αποτελέσματα
Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με σκοπό την
πώληση σε σύντομο χρονικό διάστημα ή που έχουν ταξινομηθεί σε αυτή την κατηγορία από τη
Διοίκηση. Τα παράγωγα ταξινομούνται ως κατεχόμενα για εμπορία, εκτός εάν έχουν χαρακτηριστεί
ως μέσα αντιστάθμισης. Περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στο
κυκλοφορούν ενεργητικό εάν κατέχονται για εμπορία ή αναμένεται να πουληθούν εντός 12 μηνών
από την ημερομηνία ισολογισμού. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις
αυτής της κατηγορίας.
(β)

Δάνεια και απαιτήσεις

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή προσδιορισμένες
πληρωμές, τα οποία δε διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης
τους. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των
12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.
Τα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.
(γ)

Επενδύσεις διακρατούμενες ως τη λήξη

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες
πληρωμές και συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η Εταιρία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα
διακρατήσει ως τη λήξη τους. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής
της κατηγορίας.
(δ)

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται
σε αυτήν την κατηγορία, είτε δε μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες.
Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την
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πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού.
διάρκεια της χρήσης, η Εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας.

Κατά τη

2.10.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής
που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο. Οι
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των δαπανών συναλλαγής, με
εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων για τα
οποία οι δαπάνες συναλλαγής αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν
το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρία έχει
μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Tα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στη συνέχεια
στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα, μέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή υποστούν απομείωση. Κατά την πώληση ή
απομείωση, τα κέρδη ή οι ζημιές που έχουν σωρευτεί στην καθαρή θέση μεταφέρονται στα
αποτελέσματα. Ζημιές απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται
μέσω αποτελεσμάτων.
Τα πραγματοποιηθέντα και μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις
μεταβολές της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αποτιμώμενα στην
εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης
που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε
χρηματιστηριακές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές αγοράς. Για τα στοιχεία τα οποία
δε διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά, οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που
διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Στις περιπτώσεις που η εύλογη αξία δεν
μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον απομείωση.
2.10.3 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό
παρουσιάζεται στον ισολογισμό, όταν υπάρχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που
αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η
απόκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα.
2.10.4 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει
απομειωθεί.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον
υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως ή με
βάση τη μέθοδο της καθαρής θέσης (συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις),
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περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) και
διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις.
Η ανακτήσιμη αξία των λοιπών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να
διενεργηθούν οι σχετικοί έλεγχοι απομείωσης, προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές βάσει της
παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών, προεξοφλημένων είτε με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο προεξόφλησης του εκάστοτε στοιχείου ή ομάδας στοιχείων, ή με τον τρέχοντα
συντελεστή απόδοσης ενός παρόμοιου χρηματοοικονομικού στοιχείου. Οι προκύπτουσες ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Στον υπολογισμό απομείωσης των επενδύσεων που έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμες προς πώληση,
λαμβάνεται υπόψη τυχόν σημαντική και παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας της επένδυσης
κάτω από το κόστος του. Όπου υπάρχει τέτοια ένδειξη για διαθέσιμα προς πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, η συσσωρευμένη ζημία – που υπολογίζεται ως η διαφορά
μεταξύ του κόστους αγοράς και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μείον τις ζημίες απομείωσης του
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως ως έξοδο στα
αποτελέσματα, μεταφέρεται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης σε
μετοχικούς τίτλους που αναγνωρίστηκαν ως έξοδο στα αποτελέσματα, δεν αντιστρέφονται μέσω των
αποτελεσμάτων.
2.11

Αποθέματα

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού όρου. Το
κόστος των ετοίμων προϊόντων και των ημιτελών αποθεμάτων περιλαμβάνει τα έξοδα σχεδιασμού,
το κόστος των υλικών, το άμεσο εργατικό κόστος και αναλογία των γενικών εξόδων παραγωγής. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης και
προκειμένου για ημιτελή των εκτιμώμενων εξόδων για την ολοκλήρωσή τους. Πρόβλεψη για
βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
Απομειώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν.
2.12

Εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και
των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη
ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς
όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών,
προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.

29

Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)

2.13

Ταμειακά διαθέσιμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες
μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. Τα στοιχεία των διαθεσίμων
και ταμειακών ισοδυνάμων έχουν αμελητέο κίνδυνο μεταβολής στην αξία.
2.14

Μετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρίας. Οι κοινές μετοχές
περιλαμβάνονται στα ίδια κεφάλαια.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση
μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, έως
ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών
καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια
κεφάλαια.
2.15

Δανειακές υποχρεώσεις

Οι δανειακές υποχρεώσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν
άμεσα έξοδα για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια 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
τη διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
2.16

Κόστη δανεισμού

Χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή ενσωμάτων παγίων κεφαλαιοποιούνται για
το χρονικό διάστημα που απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα υπόλοιπα κόστη
δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους.
2.17

Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά
εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού σύμφωνα με τους
φορολογικούς νόμους που ισχύουν στη Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος
περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρίας όπως
αναμορφώνονται στην φορολογική της δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους για
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά
θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
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περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε 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 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 προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι
σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.
2.18

Εμπορικές υποχρεώσεις

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα
σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
2.19

Παροχές στο προσωπικό

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο
όταν καθίστανται δουλευμένες.
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων
εισφορών (κρατικά προγράμματα) όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.
Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην
περίοδο που αφορά.
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό
υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν
καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης
πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που
προκύπτουν.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα.
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρία, είτε τερματίζει την
απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να
δεχθούν προσφορά παροχών από την Εταιρία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης
τους. Η Εταιρία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο
κατά την προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν
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δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών· και β) όταν η οικονομική οντότητα
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την
καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που
οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται.
(δ)

Σχέδιο παροχών δικαιωμάτων προαίρεσης

Η εύλογη αξία των υπηρεσιών των εργαζομένων, στους οποίους παρέχονται δωρεάν μετοχές
σύμφωνα με δικαίωμα προαίρεσης, καταχωρείται ως έξοδο. Το σύνολο του εξόδου καταχωρείται
κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης αυτών των δικαιωμάτων και προσδιορίζεται με βάση την
εύλογη αξία των δικαιωμάτων που παρέχονται. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρία
επανεξετάζει τις εκτιμήσεις του για τον αριθμό των δικαιωμάτων που αναμένεται ν’ ασκηθούν και
καταχωρεί την τυχόν υπάρχουσα προσαρμογή, στα αποτελέσματα με αντίστοιχη επίδραση στα ίδια
κεφάλαια. Κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τα ποσά που εισπράττονται, αφαιρουμένων των
εξόδων συναλλαγής, καταχωρούνται στο μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αξία) και στο υπέρ το
άρτιο. Η εταιρία δεν έχει σε ισχύ πρόγραμμα παροχών συμμετοχικών τίτλων (μετοχών) .
2.20

Επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα
ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους
όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, καταχωρούνται σε μεταβατικούς λογαριασμούς και
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να
αποζημιώσουν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων,
περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων
και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με την αναμενόμενη
ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
2.21

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:
- Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών γεγονότων
- Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης
- Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
(α)

Εγγυήσεις

Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης
για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/
παροχή υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει
ιστορικών δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.
(β)

Δικαίωμα αδείας

Τα δικαιώματα της ετήσιας αδείας των εργαζομένων αναγνωρίζονται όταν αυτά προκύπτουν.
Αναγνωρίζεται πρόβλεψη για την εκτιμώμενη υποχρέωση της ετήσιας αδείας ως αποτέλεσμα
υπηρεσιών που προσφέρθηκαν έως την ημερομηνία του ισολογισμού.
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2.22

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά
από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως
εξής:
(α)

Πωλήσεις

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β)

Έσοδα από 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. Το στάδιο ολοκλήρωσης υπολογίζεται με βάση τα συνολικά κόστη μέχρι την
ημερομηνία του ισολογισμού ως ποσοστό από τα συνολικά υπολογιζόμενα κόστη για κάθε
συμβόλαιο. Τα κόστη αναγνωρίζονται στην περίοδο την οποία πραγματοποιούνται. Όταν το
αποτέλεσμα μιας σύμβασης δεν μπορεί να υπολογιστεί με αξιοπιστία, εισοδήματα αναγνωρίζονται
μόνο στο βαθμό που τα έξοδα τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί είναι πιθανό να ανακτηθούν.
(γ)

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.
2.23

Έξοδα

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.
2.24

Διανομή μερισμάτων

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων.
2.25

Κέρδη ανά μετοχή

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους
μετόχους της Εταιρίας 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 ως
ίδιες μετοχές.
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται
στους μετόχους της Εταιρίας (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά φόρων)
με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους
(προσαρμοσμένο για την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών).
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
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έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους
πόρους.
2.26

Στρογγυλοποιήσεις

Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων
ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.
2.27

Ανακατατάξεις κονδυλίων

Πέραν της ανακατάξης που αναλύεται στη Σημείωση 30, για λόγους συγκρισιμότητας έγιναν
περιορισμένες ανακατατάξεις κονδυλίων στις Σημειώσεις οι οποίες δεν είχαν καμία επίδραση στα
ίδια κεφάλαια ή στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος της Εταιρίας.

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου

3.1

Η «Intracom Defense» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς
(μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο
ρευστότητας, κίνδυνο ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Η
διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του γενικού προγράμματος
διαχείρισης κινδύνων που ακολουθεί ο Όμιλος «Intracom Holdings» και επιδιώκει να
ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών
αγορών στη χρηματοοικονομική του απόδοση.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτελούνται κυρίως από εμπορικές υποχρεώσεις.
Επιπρόσθετα η Εταιρία έχει υπό διαχείριση χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού, κυρίως με τη
μορφή βραχυχρόνιων καταθέσεων, που προέρχονται από τη λειτουργική δραστηριότητα. Η εταιρία
με τα διαθέσιμα της χρηματοδοτεί τις ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης, καθώς και τις επενδύσεις
της σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό. Κατά το τέλος της τρέχουσας περιόδου δεν υπάρχουν ανοικτές
θέσεις σε παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα προϊόντα
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση επιτοκιακού ή συναλλαγματικού
κινδύνου, καθώς σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική του ομίλου «Intracom Holdings» δεν
επιτρέπεται η χρήση τους για κερδοσκοπία.
Συνοπτικά, οι μορφές χρηματοοικονομικών κινδύνων που προκύπτουν από τα ανωτέρω είναι
κίνδυνος αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κίνδυνος επιτοκίου, οι οποίοι
αναλύονται κατωτέρω.
3.1.1
i.

Κίνδυνος αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος της Εταιρίας κρίνεται σχετικά περιορισμένος διότι, στις περισσότερες
περιπτώσεις, όπου υπάρχουν απαιτήσεις από συμβάσεις σε ξένο νόμισμα, υπάρχουν αντίστοιχες
υποχρεώσεις στο ίδιο νόμισμα. Οι συμβάσεις σε ξένο νόμισμα είναι σχεδόν στο σύνολό τους σε
USD, όπως και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή ικανοποιητική φυσική αντιστάθμιση λόγω ιδιαίτερα
αυξημένων υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα εξετάζεται κατά περίπτωση είτε η μετατροπή μέρους του
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δανεισμού στο νόμισμα αυτό, είτε η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων («forward currency
contracts»).
Όσον αφορά τη διατήρηση διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα, πολιτική της Εταιρίας είναι η διατήρηση
του ελάχιστου απαραίτητου ποσού για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο νόμισμα
αυτό.
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών αποτελεσμάτων της
Εταιρίας σε πιθανές αυξομειώσεις της ισοτιμίας συναλλάγματος για τις χρήσεις 2014 και 2013. Για
την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας καθώς και οι εμπορικές
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε USD στις 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 αντίστοιχα.
Μεταβολή Ισοτιμίας
EUR/USD Κατά
-12,00%
-9,00%
-6,00%
-3,00%
3,00%
6,00%
9,00%
12,00%

ii.

Επίδραση στα καθαρά Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα
αποτελέσματα
31/12/2014
31/12/2013
(1.011.134)
(1.271.731)
(758.351)
(953.798)
(505.567)
(635.865)
(252.784)
(317.933)
252.784
317.933
505.567
635.865
758.351
953.798
1.011.134
1.271.731

Κίνδυνος τιμής

Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής.

iii.

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων

Ο κίνδυνος επιτοκίου για την εταιρία είναι περιορισμένος καθώς δεν υφίσταται δανεισμός. Ο όποιος
κίνδυνος προέρχεται από τις τοκοφόρες προθεσμιακές τοποθετήσεις των ταμειακών διαθεσίμων της
εταιρίας. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται ανάλυση ευαισθησίας των καθαρών
αποτελεσμάτων της Εταιρίας σε πιθανές αυξομειώσεις των επιτοκίων για τις χρήσεις 2014 και 2013.
Για την ανάλυση αυτή λήφθηκαν υπόψη ο τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας στις 31 Δεκεμβρίου
2014 και 2013 αντίστοιχα.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε Ευρώ
Μεταβολή Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)
-100
-75
-50
-25
25
50
75
100

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα 31/12/2014

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα 31/12/2013

(16.819)
(12.614)
(8.410)
(4.205)
4.205
8.410
12.614
16.819

(39.276)
(29.457)
(19.638)
(9.819)
9.819
19.638
29.457
39.276

35

Οικονομικές καταστάσεις
της 31 Δεκεμβρίου 2014
(ποσά σε ευρώ)
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε USD
Μεταβολή Επιτοκίων
(Μονάδες Βάσης)

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα 31/12/2014

Επίδραση στα καθαρά
αποτελέσματα 31/12/2013

(43.138)
(32.354)
(21.569)
(10.785)
10.785
21.569
32.354
43.138

(77.187)
(57.890)
(38.593)
(19.297)
19.297
38.593
57.890
77.187

-100
-75
-50
-25
25
50
75
100

3.1.2

Πιστωτικός κίνδυνος

Οι εμπορικές συναλλαγές της Εταιρίας λαμβάνουν χώρα σχεδόν στο σύνολό τους με ιδιαίτερα
αξιόπιστους οργανισμούς του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα
υπάρχει πολυετές ικανοποιητικό ιστορικό συνεργασίας. Σε περιπτώσεις που απαιτείται χορήγηση
πίστωσης («vendor financing») σε πελάτη του εξωτερικού, η Εταιρία προβαίνει σε ασφάλιση του
πιστωτικού κινδύνου μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.). Κατά
συνέπεια, κρίνεται ότι ο κίνδυνος από επισφαλείς απαιτήσεις είναι ιδιαίτερα περιορισμένος.
Σε σχέση με πιστωτικό κίνδυνο που σχετίζεται από τις τοποθετήσεις των διαθεσίμων, επισημαίνεται
ότι η Εταιρία συνεργάζεται μόνο με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη
πιστοληπτικής ικανότητας.
3.1.3

Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, διατηρώντας επαρκή διαθέσιμα και
ικανοποιητικά ελεύθερα πιστωτικά όρια.
3.2

Διαχείριση κεφαλαίου

Ο σκοπός της Εταιρίας κατά τη διαχείριση των κεφαλαίων είναι η διασφάλιση της ικανότητας της
Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ώστε να εξασφαλίζει τις αποδόσεις για τους μετόχους
και τα οφέλη των λοιπών μερών τα οποία σχετίζονται με την Εταιρία και να διατηρεί μία βέλτιστη
κεφαλαιακή διάρθρωση.
Δε συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για την Εταιρία. Το σύνολο των υποχρεώσεών της υπολείπεται
κατά πολύ του κεφαλαίου, ο καθαρός δανεισμός είναι αρνητικός και η μόχλευση αρνητική. Η
υποχρέωση του μερίσματος, καλύπτεται πάντα από τα διαθέσιμα της Εταιρίας.
Αναλυτικότερα:
Σύνολο δανεισμού
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (σημ. 11)
Καθαρός δανεισμός
Ίδια κεφάλαια
Συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια
Συντελεστής μόχλευσης

1/1 - 31/12/2014
0
5.913.824
(5.913.824)
61.397.625
55.483.801
-10,7%

1/1 - 31/12/2013
0
11.487.741
(11.487.741)
72.533.217
61.045.476
-18,8%
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3.3

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις απομείωσης για εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
εκτιμάται ότι προσεγγίζει την πραγματική τους αξίας.
Οι πραγματικές αξίες των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις
υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών που προκύπτουν από
συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο είναι διαθέσιμο για την
Εταιρία για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων.
3.4

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων

Την 31 Δεκεμβρίου 2014 και 2013 η Εταιρία δεν κατείχε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
και υποχρεώσεις που να έχουν συμψηφιστεί ή που να υπόκεινται σε εκτελεστέους «κύριους
διακανονισμούς συμψηφισμού» (“master netting arrangements”) και παρόμοιους διακανονισμούς.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών
γεγονότων. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους
επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:
4.1

Απομείωση των ακινήτων της εταιρίας στην εύλογη αξία τους

Η Εταιρία επιμετρά τα ακίνητα στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και
απομείωση. Η εταιρία διενήργησε έλεγχο απομείωσης των ακινήτων της, την 31η Δεκεμβρίου 2014
και την 31 Δεκεμβρίου 2013 αναθέτοντας σε ανεξάρτητο εκτιμητή την εκτίμηση της εύλογης αξίας
τους. Οι εύλογες αξίες των ακινήτων βασίστηκαν σε στοιχεία της αγοράς, χρησιμοποιώντας
συγκρίσιμες προσαρμοσμένες τιμές σε σχέση με τη φύση ,τοποθεσία και την κατάσταση των
ακινήτων. Από τον έλεγχο απομείωσης των ακινήτων προέκυψε ζημία η οποία καταχωρήθηκε στα
αποτελέσματα χρήσεως.
Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό των εύλογων αξιών των ακινήτων
παρέχονται στη σημείωση 6.
4.2

Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων

Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων.
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στις σημείωσεις 2.6 και 2.7.
4.3

Εκτίμηση της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων

Σύμφωνα με τη λογιστική αρχή που αναφέρεται στη παράγραφο 2.12 η εκτίμηση της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση
τις ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και τη θεώρηση της για την ποιότητα και τον όγκο των
αποθεμάτων, στο βαθμό που τα διαθέσιμα αποθέματα κατή την ημερομηνία του Ισολογισμού θα
πουληθούν κάτω του κόστους.
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4.4

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων

Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων του όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις
οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολο της ή κατά ένα μέρος δεν είναι
πιθανή. Η διοίκηση της Εταιρίας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις με βάσει παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική
υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση της για
την επίδραση λοιπών παραγόντων που επιδρούν στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.
4.5

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει
αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει
συγκεκριμένους παραμέτρους τη μελλοντική αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο
προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η
Διοίκηση προσπαθεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται να
εκτιμά με όσο το δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές.
4.6

Φόρος εισοδήματος

Η Εταιρία υπόκειται σε φορολόγηση στην Ελλάδα. Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της
πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους
ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του φορολογικού
ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης.
4.7

Προβλέψεις εγγυήσεων

Η Εταιρία αναγνωρίζει πρόβλεψη που αντιστοιχεί στην παρούσα αξία της εκτιμώμενης υποχρέωσης
για την επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων υπό εγγύηση ή σχετικά με την παράδοση έργων/
παροχή υπηρεσιών κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η πρόβλεψη αυτή υπολογίζεται βάσει
ιστορικών δεδομένων επί των επισκευών και αντικαταστάσεων.

5. Πληροφόρηση κατά τομείς
Ο επιχειρηματικός τομέας που δραστηριοποιείται η εταιρία είναι ένας, αυτός των αμυντικών
συστημάτων.
Πληροφόρηση ανά γεωγραφική περιοχή
Η έδρα της Εταιρίας είναι η Ελλάδα. Οι περιοχές δραστηριοποίησης της Εταιρίας είναι η Ελλάδα, οι
χώρες Ε.Ε., Ευρωπαϊκές χώρες εκτός Ε.Ε και τρίτες χώρες.
Η κατανομή των πωλήσεων στους γεωγραφικούς τομείς γίνεται ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης
του πελάτη. Η κατανομή των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων γίνεται ανάλογα με τη
τοποθεσία τους.
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Πωλήσεις
Ελλάδα
Ευρωπαϊκή Ένωση
Λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
815.685
984.501
4.067.189
5.566.480
870
46.359.571
43.303.796
51.242.446
49.855.647

Μη κυκλοφορούντα περουσιακά
στοιχεία (*)
31/12/2014
31/12/2013
35.901.919
38.765.110
35.901.919
38.765.110

(*) Δεν περιλαμβάνονται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα αναβαλλόμενα
φορολογικά περιουσιακά στοιχεία.
Πωλήσεις ανά κατηγορία
Η πωλήσεις ανά κατηγορία αναφέρονται στη σημείωση 18.

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Οικόπεδακτίρια
Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
εξαρτήματα

52.318.906

14.895.828

206.536

3.927.887

Προσθήκες

15.189

24.799

5.857

93.408

Πωλήσεις

-

-

-

(40.966)

-

-

-

-

Ανακατανομές
Μεταφορά (σε) επενδύσεις σε ακίνητα

61.805
(2.693.487)

432.990
-

Προκαταβολές για
αγορά παγίων και
πάγια υπό
κατασκευή

-

Σύνολο

71.349.157

616.847
-

756.101
(40.966)

(614.386)
-

(119.591)
(2.693.487)

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

3.852.273
53.554.686

15.353.617

212.393

3.980.330

2.461

3.852.273
73.103.487

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013

10.583.091

12.958.523

191.782

3.419.395

-

27.152.792

Αποσβέσεις

782.646

484.368

6.446

186.971

-

1.460.431

Απομείωση

8.567.866

8.567.866

Πωλήσεις
Μεταφορά (σε) επενδύσεις σε ακίνητα

(362.603)

-

-

-

-

-

-

(40.619)

-

(40.619)

-

-

-

-

(362.603)

-

111.131
36.888.996

Μεταφορά από επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

111.131
19.682.131

13.442.891

198.228

3.565.747

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013

33.872.555

1.910.726

14.165

414.583

2.461

36.214.490

Κόστος κτησης
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014

212.393

53.554.686

15.353.617

3.980.330

2.461

73.103.487

Προσθήκες

9.330

97.540

-

196.071

6.870

309.811

Πωλήσεις

-

(270)

-

(28.951)

-

(29.221)

Ανακατανομές

-

-

-

(9.330)

(9.330)

-

Μεταφορά (σε) επενδύσεις σε ακίνητα (σημ.8)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(875)
53.563.141

15.450.887

212.393

4.147.450

-

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014

0

(875)
73.373.872

19.682.131

13.442.891

198.228

3.565.747

-

36.888.996

Αποσβέσεις

755.645

456.293

4.889

176.901

-

1.393.728

Απομείωση

1.500.613

-

1.500.613

-

(28.460)
39.754.878

-

Πωλήσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

21.938.389

(142)
13.899.041

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014

31.624.752

1.551.846

203.117
9.276

(28.317)
3.714.331
433.119

0

33.618.994
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Στην τρέχουσα χρήση η εταιρία διενήργησε έλεγχο απομείωσης των ακινήτων της με ημερομηνία
αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2014, αναθέτοντας σε ανεξάρτητο εκτιμητή την εκτίμηση της
εύλογης αξίας τους. Ως ανακτήσιμη αξία των ακίνητων χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία μείον το
κόστος πώλησης η οποία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την αξία χρήσης τους. Το κόστος πώλησης
θεωρήθηκε αμελητέο (μηδενικό). Από την εκτίμηση προέκυψαν ζημίες απομειώσεις ύψους
€1.581.827 οι οποίες βάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Ζημία ύψους €1.500.613
ήλθε σε μείωση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακίνητων της εταιρία και εμφανίζεται στα «Ενσώματα
πάγια περιουσιακά στοιχεία» και ζημία ύψους €81.214 ήλθε σε μείωση των «Επενδύσεων σε
ακίνητα».
Η εύλογη αξία των ακινήτων έχει βασιστεί σε στοιχεία του επιπέδου 2 της ιεραρχίας εύλογης αξίας.
Οι εύλογες αξίες των ακινήτων βασίστηκαν σε στοιχεία της αγοράς, χρησιμοποιώντας συγκρίσιμες
προσαρμοσμένες τιμές σε σχέση με τη φύση ,τοποθεσία και την κατάσταση των ακινήτων.
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των ακινήτων της εταιρίας βασίστηκε στη τιμή πώλησης
συγκρίσιμων ακινήτων, προσαρμοσμένης ανάλογα με τη φύση και την κατάσταση των ακινήτων της
Εταιρίας ενώ ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας του υπολειπόμενου συντελεστή δόμησης
βασίστηκε στις τιμές πώλησης συγκρίσιμων οικοπέδων.
Αναλυτικότερα:
Ακίνητα
Χώροι Παραγωγής
Γραφειακοί χώροι
Αποθηκευτικοί Χώροι
Υπολοιπόμενο συντελεστή δόμησης
Γη

Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία Μονάδας
(Euro/ τ.μ.)
907,71
1.256,83-1.396,47
502,73 - 628,41
Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία Μονάδας
(Euro/ τ.μ.)
295,85

Την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 η εταιρία διενήργησε έλεγχο
απομείωσης των ακινήτων της , αναθέτοντας σε ανεξάρτητο εκτιμητή την εκτίμηση της εύλογης
αξίας τους. Ως ανακτήσιμη αξία των ακίνητων χρησιμοποιήθηκε η εύλογη αξία μείον το κόστος
πώλησης η οποία εκτιμάται ότι προσεγγίζει την αξία χρήσης τους. Το κόστος πώλησης θεωρήθηκε
αμελητέο (μηδενικό). Από την εκτίμηση προέκυψαν ζημίες απομειώσεις ύψους € 9.049.642 οι οποίες
βάρυναν τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης. Ζημία ύψους €8.567.866 ήλθε σε μείωση των
ιδιοχρησιμοποιούμενων ακίνητων της εταιρία και εμφανίζεται στα «Ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία» και ζημία ύψους € 481.776 ήλθε σε μείωση των «Επενδύσεων σε ακίνητα».
Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας των ακινήτων της εταιρίας βασίστηκε στη μισθωτική αξία μονάδας
συγκρίσιμων ακινήτων ανά τετραγωνικό μέτρο, προσαρμοσμένης ανάλογα με τη φύση και την
κατάσταση των ακινήτων της Εταιρίας ενώ ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας του υπολειπόμενου
συντελεστή δόμησης βασίστηκε στις τιμές πώλησης συγκρίσιμων οικοπέδων.
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Αναλυτικότερα:
Ακίνητα
Χώροι Παραγωγής
Γραφειακοί χώροι
Αποθηκευτικοί Χώροι
Υπολοιπόμενο συντελεστή δόμησης
Γη

Εκτιμώμενη Εύλογη Μισθωτική
Αξία Μονάδας
(Euro/ τ.μ.)
6,87
10,31-11,45
6,7-6,87
Εκτιμώμενη Εύλογη Αξία
Μονάδας
(Euro/ τ.μ.)
332

Συντελεστής
Ετήσιας
Απόδοσης
8,23%
8,23%
8,23%

Για τα ανωτέρω περιουσιακά στοιχεία δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.
Κατά την 31.12.2014 η Εταιρία δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά ενσώματων παγίων
στοιχείων.

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Προσθήκες
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

6.229.476
82.536
6.431.603

51.240
51.240

6.280.715
82.536
6.482.843

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

5.484.862
239.539
5.724.400

51.240
51.240

5.536.101
239.539
5.775.640

707.203

0

707.203

Κόστος κτήσης
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Προσθήκες
Ανακατανομές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

6.431.603
112.557
6.544.160

51.240
51.240

6.482.843
112.557
6.595.400

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Αποσβέσεις
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

5.724.400
265.483
5.989.883

51.240
51.240

5.775.640
265.483
6.041.123

554.277

0

554.277

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2014
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8. Επενδύσεις σε ακίνητα
31/12/2014

31/12/2013

Κόστος
Υπόλοιπο έναρξης
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6)
Μεταφορά (σε) ενσώματα πάγια (σημ.6)
Στο τέλος της περιόδου

2.693.487
875
2.694.362

3.852.273
2.693.487
(3.852.273)
2.693.487

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο έναρξης περιόδου
Αποσβέσεις περιόδου
Απομείωση
Μεταφορά από ενσώματα πάγια (σημ.6)
Μεταφορά σε ενσώματα πάγια (σημ.6)
Υπόλοιπο στο τέλος της περιόδου

850.069
34.431
81.214
965.714

111.131
5.690
481.776
362.603
(111.131)
850.069

Αναπόσβεστη Αξία στο τέλος της περιόδου

1.728.648

1.843.417

Τα έσοδα ενοικίων για το 2014 ανήλθαν σε € 109.596 ενώ αντίστοιχα το 2013 σε € 35.111 (σημ. 21).
Για την απομείωση των Επενδύσεων σε ακίνητα βλέπε ανωτέρω σημείωση 6.

9. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Εμπορικοί πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Τελικές απαιτήσεις εμπορικών πελατών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.29)
Προκαταβολές προμηθευτών
Έξοδα επομένων χρήσεων (προπληρωμές)
Δεδουλευμένα έσοδα
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2014
8.431.991
(276.171)
8.155.820
80.342
1.615.874
97.383
86.041
2.445.883
12.481.343

31/12/2013
8.758.394
(276.171)
8.482.223
149.898
5.418.371
73.330
11.570
1.388.441
15.523.833

41.030
12.440.314
12.481.343

41.030
15.482.803
15.523.833

Η εύλογη αξία των απαιτήσεων είναι περίπου ίδια με τη λογιστική τους αξία.
Η ανάλυση παλαιότητας των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρίας στο τέλος κάθε χρήσης έχει ως
ακολούθως:
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31/12/2014

31/12/2013

Σύνολο

8.155.820

8.482.223

Μη ληξιπρόθεσμα και μη απομειωμένα κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού (α)

3.209.278

3.688.835

276.171
(276.171)
-

276.171
(276.171)
-

1.322.048
68.347
26.675
114.837
59.395
3.355.239
4.946.542

1.260.839
90.823
85.903
861
6.539
3.348.421
4.793.387

8.155.820

8.482.223

Είναι απομειωμένα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
Έχει δημιουργηθεί πρόβλεψη για το ποσό των:
Δεν έχουν απομειωθεί κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού αλλά είναι ληξιπρόθεσμα κατά τις
ακόλουθες περιόδους (β):
< 90 μέρες
90-180 μέρες
180-270 μέρες
270-365 μέρες
1- 2 έτη
>2 έτη
Συνολικές απαιτήσεις (α+β)

Επειδή το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων προέρχεται από μικρό αριθμό πελατών, υπάρχει
περιορισμένη διασπορά του πιστωτικού κινδύνου. Παρόλα αυτά οι πελάτες της Εταιρίας, διατηρούν
υψηλή πιστοληπτική ικανότητα.
Οι πελάτες και λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:

Ευρώ (EUR)
Δολλάριο Αμερικής (USD)
Λίρα Αγγλίας (GBP)
Ελβετικό Φράγκο (CHF)

31/12/2014
7.847.067
4.557.549
76.228
499
12.481.343

31/12/2013
6.839.382
8.609.087
75.363
15.523.833
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10. Αποθέματα

Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Ημιτελή προϊόντα
Έτοιμα προϊόντα
Παραγωγή σε εξέλιξη
Εμπορεύματα
Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα
και κατεστραμμένα αποθέματα:
Πρώτες και βοηθητικές ύλες
Ημιτελή προϊόντα
Έτοιμα προϊόντα
Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία

31/12/2014
18.352.031
13.158.782
3.265.061
1.840.815
8.873
36.625.562

31/12/2013
23.461.419
13.975.460
2.625.792
1.085.018
9.072
41.156.761

5.357.867
1.408.737
229.213
6.995.817

4.514.697
682.360
21.311
5.218.368

29.629.744

35.938.393

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής:
Στην αρχή της χρήσης
Πρόβλεψη απομείωσης
Κλείσιμο πρόβλεψης μέσα στη χρήση
Στο τέλος της χρήσης

31/12/2014
5.218.368
2.182.541
(405.091)
6.995.817

31/12/2013
2.839.603
2.756.659
(377.895)
5.218.368

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Διαθέσιμα στο ταμείο και σε τράπεζες
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

31/12/2014
727.913
5.185.911
5.913.824

31/12/2013
1.351.452
10.136.289
11.487.741

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 1,29 % και 1,81 % για καταθέσεις σε
Ευρώ και σε USD αντίστοιχα (2013: 1,93 % και 1,33 % για Ευρώ και USD αντίστοιχα).
Τα ανωτέρω ποσά αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα για σκοπούς της κατάστασης
ταμειακών ροών.
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται στα εξής νομίσματα:.
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31/12/2014
1.658.315
4.254.730
559
219
5.913.824

Ευρώ (EUR)
Δολλάριo Αμερικής (USD)
Λίρα Αγγλίας (GBP)
Λοιπά

31/12/2013
3.873.753
7.612.928
771
289
11.487.741

12. Μετοχικό κεφάλαιο
Αριθμός
μετοχών
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Κοινές μετοχές

23.103.305
23.103.305

67.923.717
(15.017.148)
52.906.568

Σύνολο
67.923.717
(15.017.148)
52.906.568

Η Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρίας την 30η Απριλίου 2014, ενέκρινε την μείωση του
μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των δέκα πέντε εκατομμυρίων δέκα επτά χιλιάδων
εκατόν σαράντα οκτώ Ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (€15.017.148,25) και συγκεκριμένα ως
ακολούθως: α) κατά το ποσό των € 5.082.727,10, με συμψηφισμό ζημιών προς το σκοπό εξυγίανσης
της Εταιρίας, με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας
από €2,94 σε €2,72 ανά μετοχή και β) κατά το ποσό των €9.934.421,15, με επιστροφή μετρητών
στους μετόχους, με μείωση της ονομαστικής αξίας των 23.103.305 μετοχών της Εταιρίας κατά €0,43
ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, μετά την ως άνω συνολική μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας
ανέρχεται την 31η Δεκεμβρίου 2014 στο ποσό των πενήντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων έξι
χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα οκτώ Ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (€52.906.568,45), διαιρούμενο
σε είκοσι τρία εκατομμύρια εκατόν τρεις χιλιάδες τριακόσιες πέντε (23.103.305) ονομαστικές
μετοχές, ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και είκοσι εννέα λεπτών (€2,29) η κάθε μία.
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 η Εταιρία είχε εκταμιεύσει το πόσο των € 7.099.673,99 έναντι της
μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ κατά την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών
καταστάσεων το συνολικό ποσό που είχε εκταμιευθεί ανέρχεται σε € 8.826.938,87.

13. Αποθεματικά
Τακτικό
αποθεματικο

Αφορολόγητα
αποθεματικά

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

574.965
574.965

9.274.814
9.274.814

Αποθεματικό
αναλογιστικών
κερδών /
ζημιών
341.041
(500.644)
88.329
341.041
(412.315)

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Αναλογιστικά κέρδη/ζημιές
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

574.965
574.965

9.274.814
9.274.814

341.041
341.041

Έκτακτα
αποθεματικά

(412.315)
(464.799)
(877.115)

Σύνολο
9.690.176
88.329
9.778.505
9.778.505
(464.799)
9.313.706
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(α) Τακτικό αποθεματικό
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(κωδ.Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων
καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι
το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό
αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο
λόγο.
(β) Αφορολόγητα αποθεματικά
Παρακολουθούνται τα αποθεματικά που σχηματίζονται από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές
διατάξεις αναπτυξιακών νόμων, που ισχύουν κάθε φορά, δε φορολογούνται. Δηλαδή, σχηματίζονται
από καθαρά κέρδη για τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν καταβάλλεται φόρος.
(γ) Έκτακτα αποθεματικά
Τα έκτακτα αποθεματικά περιλαμβάνουν ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν δημιουργηθεί με
αποφάσεις Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων, δεν έχουν ειδικό προορισμό και δύναται μα
χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό κατόπιν σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης και ποσά αποθεματικών τα οποία έχουν σχηματισθεί βάσει διατάξεων της Ελληνικής
Νομοθεσίας. Τα ανωτέρω έκτακτα αποθεματικά έχουν σχηματισθεί από φορολογηθέντα κέρδη και
ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε περαιτέρω φορολόγηση σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης
τους.
(δ) Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών/(ζημιών)
Καταχωρούνται τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές
και από μεταβολές στις αναλογιστικές παραδοχές κατά την επιμέτρηση της υποχρέωση παροχών
προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

14. Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα
νόμιμα ασκητό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος σχετίζονται
με την ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά είναι τα παρακάτω:
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

31/12/2014
(5.547.178)
1.308.649
(4.238.529)

31/12/2013
(4.587.966)
1.378.160
(3.209.807)

Το μεγαλύτερο μέρος των αναβαλλόμενων απαιτήσεων/υποχρεώσεων είναι ανακτήσιμο/πληρωτέο
μετά από 12 μήνες.
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Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω:
31/12/2014
(3.209.807)
(865.414)
(163.308)
(4.238.529)

Υπόλοιπο έναρξης:
Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (σημ. 24)
Φόρος στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο τέλους περιόδου

31/12/2013
10.403
(3.200.503)
(19.707)
(3.209.807)

Ο αναβαλλόμενος φόρος που χρεώθηκε απ΄ευθείας στα ίδια κεφάλαια κατά την διάρκεια της
τρεχουσας και προηγούμενης χρήσης αφορά στην αναγνώριση αναλογιστικών κερδών από την
επαναεπιμέτρηση των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών προς το προσωπικό (σημ. 15).
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της
χρήσης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής
αρχής είναι οι παρακάτω:
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

Επιταχυνόμενες
φορολογικές
αποσβέσεις
1.105.517
247.025
1.352.541

14.022
11.597
25.618

1.119.538
258.622
1.378.160

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

1.352.541
(70.163)
1.282.378

25.618
652
26.271

1.378.160
(69.511)
1.308.649

Λοιπά

Σύνολο

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Aπομείωσης
Ακινήτων
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013

(2.352.907)
(2.352.907)

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2014
Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Χρέωση στα ίδια κεφάλαια
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

(2.352.907)
(411.275)
(2.764.182)

Υποχρεώσεις
Aπομείωσης
για παροχές σε Προβλέψεις
Απαιτήσεων
εργαζομένους
(68.234)
(271.691) (201.289)
(121.993)
(119.582)
(75.788)
(19.707)
(190.227)
(410.980) (277.077)
(190.227)
(190.227)

(410.980)
26.692
(163.308)
(547.595)

(277.077)
50.816
(226.261)

Σύνολο
(1.109.135)
(3.459.125)
(19.707)
(4.587.966)
(4.587.966)
(795.903)
(163.308)
(5.547.178)
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15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

31/12/2014

31/12/2013

2.106.134
2.106.134

1.427.877
1.427.877

Χρεώσεις στα αποτελέσματα
Συνταξιοδοτικές παροχές (σημ.20)
Σύνολο

203.764
203.764

306.477
306.477

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές (Λοιπά συνολικά έσοδα)
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

628.107
628.107

(68.622)
(68.622)

Υποχρεώσεις ισολογισμού για :
Συνταξιοδοτικές παροχές
Σύνολο

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον ισολογισμό έχουν προσδιορισθεί ως εξής:
Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων
Υποχρέωση στον ισολογισμό

31/12/2014
2.106.134
2.106.134

31/12/2013
1.427.877
1.427.877

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος διακανονισμών
Σύνολο περιλαμβανομένο στις παροχές σε εργαζομένους (Σημ.20)

31/12/2014
45.861
45.692
112.212
203.764

31/12/2013
113.395
51.621
141.461
306.477

31/12/2014
103.936
75.326
24.503
203.764

31/12/2013
163.322
104.610
38.544
306.477

Η συνολική χρέωση έχει κατανεμηθεί ως εξής:
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης & ερευνών
Έξοδα διοίκησης

Η μεταβολή της υποχρέωσης στον ισολογισμό έχει ως εξής:
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31/12/2014
1.427.877
203.764
(153.615)
1.478.027

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα
Πληρωθείσες εισφορές

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε δημογραφικές παραδοχές
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές από αλλαγές σε οικονομικές παραδοχές
Λοιπά αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

435.896
287.566
(95.354)
2.106.134

31/12/2013
1.358.455
306.477
(168.432)
1.496.500
19.085
(87.707)
1.427.877

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής:
31/12/2014
%
2,2%
2,0%
2,0%

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

31/12/2013
%
3,2%
2,0%
2,0%

Η ανάλυση ευαισθησίας της παρούσας αξίας στις αλλαγές των κύριων αναλογιστικών παραδοχών
έχει ως εξής:
Επίπτωση στην υποχρέωση παροχών προσωπικού

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

Αλλαγή σε
παραδοχή
0,50%
0,50%

Αύξηση παραδοχής Μείωση παραδοχής
Μείωση κατά 7%
Αύξηση κατά 8%

Αύξηση κατά 8%
Μείωση 7%

Η μέση αναμενόμενη διάρκεια λήξης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού:

Συνταξιοδοτικές παροχές

31/12/2014
Έτη
15,23
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16. Προβλέψεις

Εγγυήσεις
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2013
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2013
Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2014

657.386
363.264
(304.030)
716.620
384.909
(353.355)
748.174

Προβλέψεις για
ανέλεγκτες
φορολογικά
χρήσεις
16.272
152.813
90.279
152.813
106.550
(152.813)
106.550

Μη
ληθφείσες
άδειες

Λοιπές

Σύνολο

349.060
1.022.717
606.356
(304.030)
349.060 1.325.043
384.909
(209.477)
(362.290)
(17.523)
(370.879)
122.060
976.784

Ανάλυση συνολικών προβλέψεων:
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυήσεις
Μη ληθφείσες άδειες
Λοιπά
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εγγυήσεις
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Λοιπά

Σύνολο

31/12/2014

31/12/2013

374.087
374.087

358.310
152.813
227.000
738.123

374.087
106.550
122.060
602.697

358.310
106.550
122.060
586.920

976.784

1.325.043

Οι προβλέψεις για εγγυήσεις περιλαμβάνουν προβλέψεις για επισκευή ή αντικατάσταση προϊόντων
υπό εγγύηση.
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17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.29)
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές εισφορές
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις επιστροφής Κεφαλαίου προς τη Μητρική
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

31/12/2014
1.148.060
587.548
92.668
1.092.607
17.438.494
2.834.747
8.153
23.202.278

31/12/2013
2.117.007
610.808
196.904
1.062.323
25.809.489
26.868
29.823.399

23.202.278
23.202.278

29.823.399
29.823.399

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στα εξής νομίσματα:
31/12/2014
5.962.346
17.238.399
1.533
23.202.278

Ευρώ (EUR)
Δολλάριo Αμερικής (USD)
Λίρα Αγγλίας (GBP)
Λοιπά

31/12/2013
2.979.245
26.819.770
6.014
18.370
29.823.399

Ο μέσος χρόνος πληρωμής των υποχρεώσεων ανέρχεται σε 60 ημέρες.

18. Πωλήσεις ανά κατηγορία
Η ανάλυση των εσόδων της εταιρίας έχει ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

1/1-31/12/2014
49.032.191
2.210.255
51.242.446

1/1-31/12/2013
46.351.639
3.504.007
49.855.647
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19. Έξοδα ανά κατηγορία

Παροχές σε εργαζομένους
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων
-Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση αποθεμάτων
Υπεργολαβίες
Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης ενσώματων
Λειτουργικά ενοίκια μίσθωσης
-Κτίρια
-Οικόπεδα
-Μηχανήματα & Μεταφορικά μέσα
-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μεταφορικά / έξοδα ταξιδίων
Έξοδα φιλοξενίας, συνεδρίων,εκθέσεων,διαφήμισης,κλπ.
Τηλεπικοινωνιές, φωτισμός,υδρευση,θερμανση, καθαρισμός
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου
Λοιπά
Σύνολο

Σημ.
20

6
8
7

Κατανομή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης & ερευνών
Έξοδα διοίκησης
Κατανομή αποσβέσεων ανά λειτουργία
Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης & ερευνών
Έξοδα διοίκησης

1/1-31/12/2014
(14.454.902)
(27.578.637)

1/1-31/12/2013
(14.952.116)
(24.602.825)

(1.393.728)
(34.431)
(265.483)
(1.777.450)
(1.418.174)
(821.241)
(137.133)
(12.090)
(985.019)
(440.501)
(993.178)
(1.557.156)
(17.028)
(155.674)
(52.041.823)

(1.460.431)
(5.690)
(239.539)
(2.756.659)
(2.463.905)
(842.480)
(145.417)
(12.106)
(993.237)
(349.826)
(984.987)
(1.372.164)
(390.473)
(10.056)
(275.092)
(51.857.002)

1/1-31/12/2012

1/1-31/12/2011

(38.308.051)
(10.111.607)
(3.622.165)
(52.041.823)

(39.316.728)
(8.924.218)
(3.616.055)
(51.857.002)

(828.128)
(627.964)
(237.550)
(1.693.641)

(945.634)
(581.854)
(178.171)
(1.705.659)

20. Παροχές σε εργαζομένους
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές και έξοδα
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (σημ.15)
Σύνολο

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
11.255.418
11.018.258
2.801.164
2.975.966
194.555
651.416
203.764
306.477
14.454.902
14.952.116
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Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31/12/2014 ανήλθε σε 389 άτομα (2013 : 393
άτομα)

21. Λοιπά έσοδα

Λοιπά έσοδα επιχορηγήσεων
Έσοδα από ενοίκια
Ασφαλιστικές αποζημειώσεις
Άλλα έσοδα
Σύνολο

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
82.912
58.234
109.596
35.111
2.650
9.394
937.615
204.552
1.030.960

22. Λοιπά κέρδη/ (ζημιές) –καθαρά

Καθαρά κέρδη/(ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
Κέρδη/ (ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων
Σύνολο

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
1.039.842
67.816
(661)
661
1.039.181
68.477

23. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Χρηματοοικονομικά έξοδα
-Τραπεζικά δάνεια
- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
- Εγγυητικές
- Λοιπά
- Καθαρές (ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
Χρηματοοικονομικά έσοδα
-Έσοδα τόκων από τράπεζες
- Καθαρά κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές
Χρηματοοικονομικά έξοδα/ (έσοδα) -καθαρά

(224.686)
(31.750)
(256.436)

191
(157.476)
(32.416)
(192.883)
(382.585)

133.988
472.569
606.557
350.121

118.622
118.622
(263.963)
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24. Φόρος εισοδήματος

Φόρος χρήσης
Αναβαλλόμενος φόρος (σημ.14)
Σύνολο

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
(814.437)
(481.091)
865.415
3.200.503
50.978
2.719.412

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις
μέχρι και τη χρήση του 2010 τα κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς
παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα
βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Από την οικονομική χρήση 2011 και μετά οι φορολογικές δηλώσεις υπόκεινται στη
διαδικασία έκδοσης Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης. Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που
αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό
κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση στην οποία πραγματοποιήθηκαν.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να
λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994,
το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή
ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του
φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρία «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι την 10η μέρα του 7ου μήνα
μετά το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο
έλεγχος αυτός θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την
ημερομηνία υποβολής της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ανέλεγκτες χρήσεις
Η Eταιρεία έχει ανέλεγκτη φορολογικά τη χρήση 2010. Η σωρευτική πρόβλεψη για τις ανέλεγκτες
φορολογικά χρήσεις, για την Εταιρία ανέρχεται σε € 106.650.
Για τις χρήσεις 2011-2013 η Εταιρία είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν.2238/1994 και έλαβε
Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς να προκύψουν ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά
το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη που είχε αναγνωριστεί στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις των χρήσεων αυτών. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η οικονομικές χρήσεις 2012
και 2013 θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοχτώ
μήνες από την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης προς το Υπουργείο Οικονομικών.
Ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2014, βάση των διατάξεων
του Ν.4174/2013, άρθρο 65Α, παρ.1, όπως ισχύει, βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
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πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων
χρήσεως 2014.
Η Διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου δεν θα
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα έχουν ουσιώδη επίδραση πέραν από αυτές
που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Ο φόρος, επί των ζημιών προ φόρων της εταιρίας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον σταθμισμένο μέσο συντελεστή φόρου, επί των ζημιών της εταιρίας.
Η διαφορά έχει ως εξής:
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Ζημιές προ φόρων

Φόρος υπολογισμένος με βάση ισχύοντες φορολογικούς
συντελεστές στην Ελλάδα
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς
Διαφορές φορολογικών συντελεστών
Χρήση προηγούμενων μη αναγνωρισμένων ζημιών από φόρους
Πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2010
Έκπτωση φόρου για δαπάνες τεχνολογικής έρευνας
Συμπληρωματικός φόρος εισοδήματος ακινήτων
Σύνολο φόρων

(787.349)
26%

(10.215.523)
26%

204.711
(153.733)
50.978

2.656.036
(249.598)
(3.121)
312.456
(90.279)
94.971
(1.053)
2.719.412

25. Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή
Βασικά κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/(ζημιάς) που αναλογεί
στους μετόχους, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου,
εξαιρούμενων των τυχόν κατεχομένων ιδίων μετοχών.

Ζημιές που αναλογούν στους μετόχους
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών
Ζημίες ανα μετοχή (ευρώ ανά μετοχή)

1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
(736.371)
(7.496.111)
23.103.305
23.103.305
(0,032)

(0,324)

Ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας δεν άλλαξε κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Η Εταιρία δεν
κατέχει Ίδιες Μετοχές.
Απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή
Τα απομειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με προσαρμογή του σταθμισμένου
μέσου αριθμού των κοινών μετοχών υποθέτοντας την μετατροπή σε κοινές μετοχές, όλων των
δυνητικών τίτλων, όπως δικαιώματα προαίρεσης μετοχών. Για τα δικαιώματα προαίρεσης μετοχών
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γίνεται ένας υπολογισμός για να προσδιορισθεί ο αριθμός των μετοχών που θα μπορούσε να
αποκτηθεί στην εύλογη αξία (προσδιοριζόμενη με την μέση ετήσια αγοραία τιμή της μετοχής), με
βάση την νομισματική αξία των δικαιωμάτων που αφορούν δικαιώματα προαίρεσης. Ο ως άνω
υπολογιζόμενος αριθμός των μετοχών, συγκρίνεται με τον αριθμό των μετοχών που θα είχαν εκδοθεί
υποθέτοντας την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Τα Απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή της Εταιρίας δεν διαφοροποιούνται από τα Βασικά κέρδη ανά
μετοχή.

26. Λειτουργικές ταμειακές ροές
Σημ.
Κέρδη / ζημιές Περιόδου
Προσαρμογές για:
Φόρο
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Αποσβέσεις επενδυτικών ακινήτων
Αποσβέσεις άϋλων περιουσιακών στοιχείων
Απομειώσεις παγιών και αποθεμάτων
(Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων
στοιχείων
Έσοδα τόκων
Έξοδα τόκων
Αξία ληφθέντων συμμετοχικών τίτλων μητρικής
Λοιπά έσοδα

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

(736.371)

(7.496.111)

24
6
8
7

(50.978)
1.393.728
34.431
265.483
3.359.277

(2.719.412)
1.460.431
5.690
239.539
11.806.301

22
23
23

661
(133.988)
256.436

(661)
(118.622)
382.585

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/ μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων
(Αύξηση)/ μείωση προβλέψεων
Αύξηση/ (μείωση) υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό
λόγω συνταξιοδότησης
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες

4.388.678

919.241
4.478.980

4.531.199
3.045.719
(9.410.326)
(348.259)

(3.892.653)
7.500.844
(5.729.935)
212.047

50.150
(2.131.518)

138.045
(1.771.652)

2.257.159

2.707.328

27. Δεσμέυσεις
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – η Εταιρία ως μισθωτής
Την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 η εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων.
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Το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης καταβολής μισθωμάτων έχει ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη

31/12/2014
105.585
123.080
228.665

31/12/2013
106.905
204.004
310.910

Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων – η Εταιρία ως εκμσθωτής
Την 31η Δεκεμβρίου 2014 και 2013 η εταιρία έχει συνάψει συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που
αφορούν την εκμίσθωση μέρους των κτιριακών της εγκαταστάσεων που παρουσιάζονται ως
επενδύσεις σε ακίνητα.
Το σύνολο της μελλοντικής ελάχιστης είσπραξη μισθωμάτων έχει ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 2-5 έτη
Πέραν των 5 ετών

31/12/2014
110.446
389.194
505.754
1.005.394

31/12/2013
108.611
414.033
602.700
1.125.344

Κεφαλαιουχικές δεσμέυσεις
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεσθεί κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.

28. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες και άλλα θέματα που προκύπτουν
στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας ως ακολούθως:
Εγγυήσεις
Εγγυητικές για προκαταβολές
Εγγυητικές καλής εκτέλεσης
Εγγυητικές για συμμετοχή σε διαγωνισμούς

31/12/2014
9.916.488
42.311
284.054
10.242.853

31/12/2013
8.408.075
501.985
284.054
9.194.114

Δικαστικές Υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών
οργάνων που έχουν ή ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή
λειτουργία της Εταιρίας.
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29. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη:
1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
Προς θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών
Από την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS
Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Αγορές Παγίων
Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Πωλήσεις Παγίων
Προς θυγατρικές εταιρείες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Έσοδα από ενοίκια
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη

6.807
175.847
182.654

4.395
37.794
42.189

402.500
747.143
56.069
1.205.712

94.400
817.922
103.154
1.015.476

-

89.703
1.397
91.100

100
100

1.000
1.000

103.059
103.059

35.111
35.111

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως
εξής:
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Από θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS
Από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις πρός συνδεδεμένα μέρη
Προς την μητρική εταιρία INTRACOM HOLDINGS
Προς θυγατρικές εταιρίες του ομίλου INTRACOM HOLDINGS
Προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη

31/12/2014

31/12/2013

12.608
67.735
80.342

11.894
138.004
149.898

123.000
157.296
307.252
587.548

36.651
262.534
311.623
610.808

Οι υπηρεσίες από και προς συνδεδεμένα μέρη, καθώς και οι πωλήσεις και αγορές αγαθών, γίνονται
σύμφωνα με τους τιμοκαταλόγους που ισχύουν για μη συνδεδεμένα μέρη.
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Παροχές προς τη διοίκηση
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης ανήλθαν κατά την χρήση 2014 σε €
361.665 έναντι € 524.653 της προηγούμενης χρήσης.

30. Ανακατατάξεις κονδυλίων
Στα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης που έληξε την 31.12.2013 έγινε ανακατάταξη ποσού ευρώ
90.279 από τις Τρέχουσες Φορολογικές απαιτήσεις στις Μακροχρόνιες προβλέψεις.

31. Μερίσματα
Η εταιρία δεν κατέβαλε μερίσματα στη τρέχουσα και στην προηγούμενη χρήση. Το Διοικητικό
συμβούλιο δεν είχε προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των μετόχων, την διανομή μερίσματος για
τη τρέχουσα χρήση.

32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31 ης
Δεκεμβρίου 2014 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.
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