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EΚΘΕΣΘ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ 1.1.2013 – 31.12.2013 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΟΣ ΤΘΝ
ΤΑΚΤΙΚΘ ΓΕΝΙΚΘ ΣΥΝΕΛΕΥΣΘ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Θ παροφςα Ετιςια Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, θ οποία ακολουκεί (εωεξισ
καλουμζνθ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Ζκκεςθ» ι «Ετιςια Ζκκεςθ»), αωορά ςτθν εταιρικι χριςθ 2013
(01.01.2013-31.12.2013), ςυντάχκθκε και είναι εναρμονιςμζνθ με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 136
και 43α του κ.ν. 2190/1920 και εμπεριζχει κατά τρόπο ευςφνοπτο, πλθν όμωσ εφλθπτο, ουςιαςτικό και
περιεκτικό όλεσ τισ ςχετικζσ απαιτοφμενεσ κατά νόμο πλθροωορίεσ, προκειμζνου να εξαχκεί μια
ουςιαςτικι και εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ για τθν δραςτθριότθτα κατά τθν εν λόγω χρονικι περίοδο
τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «NEUROSOSFT ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
(εωεξισ καλουμζνθσ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία» ι «NEUROSOFT») κακϊσ και του Ομίλου
NEUROSOSFT, ςτον οποίο Πμιλο περιλαμβάνονται πλθν τθσ Εταιρείασ και οι ακόλουκεσ ςυνδεδεμζνεσ
εταιρείεσ:
α) «ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», με ζδρα το Νζο Ψυχικό ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 70%,
β) «ROCKBERG HOLDINGS LTD» με ζδρα τθν Κφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό
ςυμμετοχισ 100%,
Σθμείωςθ: i) ςτισ 07-10-2008 θ Εταιρεία εξαγόραςε το 100% του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ «GAEKNAR
VENTURES LTD» με ζδρα τθν Κφπρο. Δυνάμει τθσ από 03-05-2011 εγκριτικισ απόωαςθσ του Επαρχιακοφ
Δικαςτθρίου Λεμεςοφ, θ ωσ άνω εταιρεία ςυγχωνεφκθκε με τθν επίςθσ κυγατρικι εταιρεία «ROCKBERG
HOLDINGS LTD»,
ii) ςτισ 23-06-2008 θ «GAEKNAR VENTURES LTD» και ο κ. Ραςχαλίδθσ, Μζλοσ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ,
ίδρυςαν τθν «NEUROSOFT ROMANIA SRL» με ζδρα το Βουκουρζςτι, θ οποία τισ χριςεισ 2011, 2012 και
2013 παρζμεινε ανενεργι και για το λόγο αυτό εξαιρζκθκε τθσ ενοποίθςθσ.
Θ παροφςα Ζκκεςθ ςυνοδεφει τισ ετιςιεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ χριςεωσ 2013
(01.01.2013-31.12.2013) και ενόψει του γεγονότοσ ότι θ Εταιρεία ςυντάςςει ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ, θ παροφςα Ζκκεςθ είναι ενιαία, με κφριο και πρωτεφον ςθμείο αναωοράσ τα ενοποιθμζνα
οικονομικά δεδομζνα τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων προσ αυτιν εταιρειϊν. Θ Ζκκεςθ
περιλαμβάνεται αυτοφςια μαηί με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και τα λοιπά απαιτοφμενα
από τον νόμο ςτοιχεία και δθλϊςεισ ςτθν Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ που αωορά ςτθν κλειόμενθ χριςθ
2013.
Οι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ παροφςασ Εκκζςεωσ και το περιεχόμενο αυτϊν, ζχουν ειδικότερα ωσ
ακολοφκωσ:
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ΕΝΟΤΘΤΑ Αϋ

Σθμαντικά γεγονότα που ζλαβαν χϊρα ςτθν διάρκεια τθσ κλειομζνθσ χριςεωσ 2013
Τα ςθμαντικά γεγονότα τα οποία ζλαβαν χϊρα κατά τθν διάρκεια τθσ χριςεωσ 2013 (01.01.201331.12.2013) με θμερολογιακι ςειρά, κακϊσ και θ τυχόν επίδραςι τουσ ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ είναι ςυνοπτικά τα ακόλουκα:
1. Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ
Τθν 26θ Ιουνίου 2013, θμζρα Τετάρτθ, πραγματοποιικθκε ςτα γραωεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ ςτο
Μαροφςι θ ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ, ςτθν οποία παρζςτθςαν αυτοπροςϊπωσ ι
δι’ αντιπροςϊπου μζτοχοι, εκπροςωποφντεσ 21.953.473 κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ και ιςάρικμα
δικαιϊματα ψιωου, ιτοι ποςοςτό 87,74% επί ςυνόλου 25.000.000 μετοχϊν και ιςαρίκμων δικαιωμάτων
ψιωου τθσ Εταιρείασ.
Θ ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ζλαβε τισ εξισ αποωάςεισ επί των κεμάτων
τθσ θμερθςίασ διατάξεωσ:
Στο 1ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ (εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ) που
αωοροφν ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2012 (01.01.2012- 31.12.2012).
Στο 2ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τθν απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και των
Ελεγκτϊν τθσ Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ για τα πεπραγμζνα και τθν εν γζνει διαχείριςθ τθσ κλειομζνθσ
εταιρικισ χριςεωσ 2012 (01.01.2012-31.12.2012).
Στο 3ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τισ αμοιβζσ που καταβλικθκαν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για
τισ εταιρικζσ χριςεισ 2012 (01.01.212-31.12.2012) και 2013 (01.01.2013-31.12.2013) κακϊσ και για το
πρϊτο εξάμθνο τθσ χριςθσ 2014.
Στο 4ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τθν εκλογι τθσ Ελεγκτικι Εταιρείασ «ΔΙΕΘΝΘΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘ Α.Ε.» για τον
ζλεγχο τθσ εταιρικισ χριςθσ 2013.
Στο 5ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τθν παροχι αδείασ ςφμωωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920,
προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου να ςυμμετζχουν ςτθν διοίκθςθ άλλων εταιρειϊν. Μζχρι ςτιγμισ
δεν υωίςταται τζτοια ςυμμετοχι και δεν ζχει γνωςτοποιθκεί τζτοια πρόκεςθ ςυμμετοχισ.
Στο 6ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τθν ςυνζχιςθ του προγράμματοσ μείωςθσ κόςτουσ και αναδιοργάνωςθσ,
λαμβάνοντασ υπόψθ τον κετικό αντίκτυπο των μζτρων τα οποία ελιωκθςαν κατά τθν διάρκεια των
προθγοφμενων ετϊν ςε ςυνδυαςμό με τθν περαιτζρω ανάπτυξθ ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ εταιρικισ
δραςτθριότθτασ.
Στο 7ο κζμα ενζκρινε ομόωωνα τθν μθ διανομι οιουδιποτε μερίςματοσ για τθν χριςθ 2012.
2. Επιτυχισ ζναρξθ του Betscape ςτα iStore και Google play
Θ εταιρεία ξεκίνθςε επιτυχϊσ τθ νζα mobile εωαρμογι ςτοιχθματικοφ και ακλθτικισ ειδθςιογραωίασ ςτα
δφο κφρια online καταςτιματα-πλατωόρμεσ, iStore και Google play. Θ νζα εωαρμογι λανςαρίςτθκε τον
Απρίλιο ςτο iStore και Σεπτζμβριο ςτο Goggle play. Ενςωματϊνει πάνω από 400 πρωτακλιματα ςε ζξθ
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ακλιματα και ιςτορικότθτα 10 και πλζον ετων ςε ςτατιςτικά. Το Betscape άρχιςε ςαν free app και κα
ενςωματϊςει το 2014, in-app purchases.
3.Συνεργαςία με τθν Reem Finance PJSC ςτο Abu Dhabi και τθν Ρειραιωσ Factoring ουμανίασ
H Εταιρεία ανακοίνωςε τθν ςυνεργαςία τθσ με τθν Reem Finance PJSC, τθν πρϊτθ εταιρεία πρακτορείασ
επιχειρθματικϊν απαιτιςεων Factoring ςτο Abu Dhabi, παρζχοντασ το λογιςμικό Proxima+ SaaS. To
Proxima+ SaaS απευκφνεται ςε διεκνείσ εταιρείεσ πρακτορείασ επιχειρθματικϊν απαιτιςεων (factors)
μικρισ ι μεςαίασ εμβζλειασ, απαλλάςςοντάσ τουσ από οποιεςδιποτε τεχνικζσ ζγνοιεσ και επιτρζποντάσ
τουσ να επικεντρϊνονται ςτθν βελτίωςθ τόςο των πωλιςεϊν τουσ όςο και των επιχειρθματικϊν τουσ
δυνατοτιτων. Το Proxima+ SaaS παρζχει όλα τα εργαλεία που απαιτοφνται ςε ζνα ανταγωνιςτικό και
ςφγχρονο επιχειρθματικό περιβάλλον factoring χωρίσ τζλθ (δικαιϊματα) άδειασ (license fee) και κόςτοσ
εξοπλιςμοφ (hardware), κακϊσ και χωρίσ οποιοδιποτε κόςτοσ τοπικισ/in-house διαχείριςθσ. Οι χριςτεσ
ζχουν υψθλισ αςωάλειασ 24/7 online πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα κακϊσ και ςε ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ
μζςω ενόσ εφχρθςτου γραωικοφ περιβάλλοντοσ χριςτθ, απ’ οπουδιποτε εντόσ ι εκτόσ τθσ περιμζτρου του
οργανιςμοφ, οποιαδιποτε ςτιγμι, χρθςιμοποιϊντασ οποιαδιποτε ςυςκευι. Με το μοντζλο SaaS, το
ςφςτθμα είναι προςβάςιμο εξ αποςτάςεωσ μζςω internet κακϊσ όλεσ οι υπθρεςίεσ, ςυντιρθςθσ,
υποςτιριξθσ, διαχείριςθσ και αςωάλειασ δεδομζνων παρζχονται από τθ Neurosoft με τθ μορωι πακζτου
υπθρεςιϊν ζναντι μιασ ενιαίασ ετιςιασ ςυνδρομισ.
Επίςθσ τθσ ανατζκθκε θ εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ τθσ κυγατρικισ τθσ Ρειραιϊσ ςτθ ουμανία,
μονάδασ factoring ςε μοντζλο license με τοπικι εγκατάςταςθ ςτθ ουμανία.
4. Εγκατάςταςθ Qualytor ςτθ Lottomatica
Θ εταιρεία προχϊρθςε ςτθ εγκατάςταςθ και παραμετροποίθςθ του Qualytor ςτισ υποδομζσ τθσ ςτο Data
Center για τισ ανάγκεσ τθσ Lottomatica προςωζροντασ αποδόςεισ για τουσ operators τθσ τοπικισ Ιταλικισ
αγοράσ. Θ Lottomatica χρθςιμοποιεί αυτά τα ςτοιχεία για τθν προςταςία τθσ από επικίνδυνεσ
διακυμάνςεισ τιμϊν που μποροφν να επθρεάηουν το δικό τθσ portfolio.
5. Βραβείο Premio Le Fonti
Τθν Ραραςκευι, 4 Οκτωβρίου 2013, πραγματοποιικθκε ςτθν κεντρικι αίκουςα του Χρθματιςτθρίου του
Μιλάνου, με τθν αιγίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και των διοργανωτϊν του «Μιλάνο Expo 2015»,
εκδιλωςθ ςτθν οποία θ Εταιρεία βραβεφτθκε με το βραβείο «Premio Le Fonti Impresa d’ Eccellenza Software House - Αριςτείο ςτον τομζα του Software». Στθν εκδιλωςθ παρευρζκθςαν πάνω από 400
άτομα, επιχειρθματίεσ και εταιρείεσ τόςο από τθν Ιταλία όςο και από το εξωτερικό, τθν Ευρϊπθ, τθ Μζςθ
Ανατολι και τθ Βόρειο Αμερικι. Τουσ νικθτζσ ψιωιςαν οι αναγνϊςτεσ του διεκνοφσ περιοδικοφ «IAIR –
Global Economy & Sustainabality» κακϊσ και οι αναγνϊςτεσ του «FinanzaeDiritto.it». Το βραβείο
παρζλαβε ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ κ. Μάκθσ Αγγελόπουλοσ. Τθν εκδιλωςθ
κάλυψαν τo Harvard Business Review κακϊσ και θ Corriere della Sera.
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6. Συμφωνία με τθν Sportingbet και τθν Centric για τθν κοινι ανάπτυξθ και υποςτιριξθ μιασ νζασ και
εξειδικευμζνθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ sportsbook
Θ Εταιρεία ανακοίνωςε τθ ςυμωωνία με τισ εταιρείεσ Sportingbet και Centric Holdings SA για τθν κοινι
ανάπτυξθ και υποςτιριξθ μιασ νζασ και εξειδικευμζνθσ διαδικτυακισ υπθρεςίασ sportsbook που
υπόκειται ςτθν δικαιοδοςία του Θνωμζνου Βαςιλείου. Οι υπθρεςίεσ οι οποίεσ κα παρζχονται κα είναι ζνα
καινοτόμο sportsbook ςτον τομζα του ςτοιχιματοσ το οποίο κα προςωζρει τισ καλφτερεσ αποδόςεισ ςε
πολλαπλά ςτοιχιματα, μζςω τθσ πρωτοποριακισ τεχνολογίασ τθσ Εταιρείασ. Οι τιμζσ που κα διατίκενται
ςτουσ πελάτεσ τθσ υπθρεςίασ για κάκε ξεχωριςτό γεγονόσ κα είναι όλο και καλφτερεσ ανάλογα με τον
αρικμό των γεγονότων ςε ζνα πολλαπλό ςτοίχθμα. Ο ςτόχοσ είναι να προςωερκοφν οι καλφτερεσ
διακζςιμεσ αποδόςεισ ςφμωωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και με οποιοδιποτε αποτζλεςμα, ςε αντίκεςθ
με τουσ παραδοςιακοφσ ανταγωνιςτζσ των πολλαπλϊν ςτοιχθμάτων.
7. Συνεργαςία τθσ κυγατρικισ «ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ» με τθν
Ε.Δ.Ε.Τ.
Θ κυγατρικι τθσ Εταιρείασ Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ» κατιρτιςε ςυμωωνία ςυνεργαςίασ με το Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ με
κζμα «Αναπτυγμζνα Δίκτυα υπθρεςιϊν για τθν Ζρευνα και τθν Ακαδθμαϊκι Κοινότθτα». Το ζργο αωορά
τθν τθλεπικοινωνιακι υποδομι του Εκνικοφ Δικτφου Ελζγχου & Τεχνολογίασ για ζνα δίκτυο εκνικισ
κλίμακασ με περιςςότερουσ από 120 κόμβουσ. Θ ολοκλιρωςθ του ζργου ςυνεπάγεται τθν παροχι,
εγκατάςταςθ, κζςθ ςε λειτουργία και υποςτιριξθ του εξοπλιςμοφ και λογιςμικοφ που παρζχονται από τθν
Juniper Networks.

ΕΝΟΤΘΤΑ Bϋ
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε ζνα ζντονα ανταγωνιςτικό και ιδιαίτερα απαιτθτικό διεκνζσ περιβάλλον,
το οποίο μεταβάλλεται ταχφτατα και ραγδαία, και κατά τθν διάρκεια των τελευταίων ετϊν ςυςτθματικά
προςπακεί να ενιςχφςει τθν εξωςτρζωειά τθσ ςτισ γεωγραωικζσ περιοχζσ που παρουςιάηουν ενδιαωζρον,
με ζμωαςθ ςτθν διαρκι αναβάκμιςθ των προϊόντων και των λφςεων που παρζχει, ενϊ παράλλθλα
αναπτφςςει νζα προϊόντα και προωκεί τθν είςοδό τθσ ςε νζεσ αγορζσ, με ςκοπό τθν περαιτζρω ενίςχυςθ
τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ.
Οι ςυνικεισ χρθματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ Εταιρεία και τουσ οποίουσ
κινδφνουσ ενδζχεται να αντιμετωπίςει και κατά τθν διάρκεια τθσ τρζχουςασ χριςεωσ 2014 (01.01.201431.12.2014) είναι κίνδυνοι αγοράσ, πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, κίνδυνοσ ρευςτότθτασ κλπ.
1. Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ διαςωαλίηει ότι οι πωλιςεισ αγακϊν και υπθρεςιϊν λαμβάνουν χϊρα προσ
πελάτεσ υψθλισ πιςτωτικισ αξιοπιςτίασ και ικανότθτασ. Λόγω τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ
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Εταιρείασ ςτο εξωτερικό, ο εν λόγω κίνδυνοσ είναι υπαρκτόσ ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ που προζρχονται
από άλλεσ χϊρεσ (ιδίωσ από χϊρεσ τθσ Αςίασ), για τουσ οποίουσ δεν είναι πάντοτε ευχερισ ο
αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ πιςτολθπτικισ τουσ ικανότθτασ και αξιοπιςτίασ. Για τον λόγο αυτό θ
Εταιρεία αναπτφςςει και εξελίςςει διαρκϊσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ διαχείριςθσ ρίςκου με ςκοπό τθν
πλθρζςτερθ αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου κινδφνου. Ωσ εκ τοφτου ο εν λόγω κίνδυνοσ, μολονότι
υπαρκτόσ ενόψει και του γενικότερου αρνθτικοφ από οικονομικισ απόψεωσ κλίματοσ, αξιολογείται
ςιμερα ωσ ελεγχόμενοσ.
2. Συναλλαγματικόσ κίνδυνοσ
Τα ζςοδα από τισ ςυμβάςεισ του Ομίλου βαςίηονται κυρίωσ ςτο νόμιςμα του Ευρϊ, ωσ εκ τοφτου ο Πμιλοσ
δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςε ςυναλλαγματικό κίνδυνο. Ωςτόςο, θ διοίκθςθ του Ομίλου παρακολουκεί
διαρκϊσ τουσ ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ που ενδζχεται να προκφψουν και αξιολογεί τθν ανάγκθ λιψθσ
τζτοιων μζτρων.
3. Κίνδυνοσ επιτοκίου
Πςον αωορά τισ βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, θ Διοίκθςθ παρακολουκεί, ςε ςυνεχι βάςθ, τισ
διακυμάνςεισ των επιτοκίων και αξιολογεί τθν ανάγκθ λιψθσ ςχετικϊν κζςεων για τθν αντιςτάκμιςθ των
κινδφνων που απορρζουν από αυτζσ.
Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ του Ομίλου προ ωόρων (μζςω των επιπτϊςεων που
ζχουν τα υπόλοιπα των δανείων ςτο τζλοσ χριςθσ με κυμαινόμενο επιτόκιο ςτα κζρδθ) ςε πικανζσ
αλλαγζσ επιτοκίων, κρατϊντασ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ.
Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων:
31 Δεκεμβρίου 2013
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα
Ευρϊ

1,0%
-1,0%

(10,992)
10,992.

31 Δεκεμβρίου 2012
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα
Ευρϊ

1,0%
-1,0%

(12.653)
12.653

Σθμείωςθ: Ο παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ
κατακζςεισ.

4. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Ο Πμιλοσ διαχειρίηεται τον κίνδυνο ρευςτότθτασ παρακολουκϊντασ τισ προβλεπόμενεσ ταμειακζσ ροζσ και
ωροντίηοντασ να υπάρχουν πάντα εξαςωαλιςμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ χριςθ. Οι υπάρχουςεσ
διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τον Πμιλο, είναι απολφτωσ
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επαρκείσ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμιακϊν διακεςίμων. Ο Πμιλοσ διατθρεί
επαρκι μετρθτά διακζςιμα και χαίρει υψθλισ αξιοπιςτίασ ζναντι των Τραπεηϊν λόγω τθσ δυναμικισ
πορείασ του ςτθν ελλθνικι αγορά. Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ
διακζςιμων πιςτϊςεων μζςω εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων και ρευςτϊν διακεςίμων.
Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31θ
Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίςτοιχα που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ προεξοωλθμζνεσ
τιμζσ.

Άμεςα
καταβλθτζα

Ροςά χριςθσ 2013

Δανειςμόσ
Χρθματοδοτικι μίςκωςθ
Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ
υποχρεϊςεισ
Σφνολο

Λιγότερο από 6
μινεσ

6-12
μινεσ

1 με 5
ζτθ

>5
ζτθ

Σφνολο

-

597,705

597,704

-

-

1,195,409

-

-

-

-

-

-

1.384.331

889.156

526.550

-

-

2,800,037

1,384,331

1,486,861

1.124.254

-

-

3,995,446

Πμιλοσ

Ροςά χριςθσ 2012
Δανειςμόσ
Χρθματοδοτικι
μίςκωςθ
Ρρομθκευτζσ και
λοιπζσ
υποχρεϊςεισ
Σφνολο

Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από
6 μινεσ

6-12 μινεσ

1 με 5 ζτθ

>5 ζτθ

Σφνολο

577.813

-

-

1.155.626

-

-

1.652

-

577.813

-

1.652

222.987

568.590

568.590

-

-

1.360.167

222.987

1.148.055

1.146.403

-

-

2.517.445

ΕΝΟΤΘΤΑ Γϋ
Σθμαντικζσ ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Στθν παροφςα ενότθτα περιλαμβάνονται οι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και
ςυνδεδεμζνων με αυτιν προςϊπων, (ςυνδεδεμζνα μζρθ) όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Διεκνζσ Λογιςτικό
Ρρότυπο 24.
Ειδικότερα ςτθν εν λόγω Ενότθτα περιλαμβάνονται:
(α) οι ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και κάκε ςυνδεδεμζνου προςϊπου που πραγματοποιικθκαν κατά
τθν διάρκεια τθσ κλειόμενθσ χριςθσ 2013 (01.01.2013-31.12.2013) και οι οποίεσ επθρζαςαν ουςιαςτικά
τθν χρθματοοικονομικι κζςθ ι τισ επιδόςεισ τθσ Εταιρείασ κατά τθν εν λόγω περίοδο.
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(β) οι τυχόν μεταβολζσ των ςυναλλαγϊν μεταξφ τθσ Εταιρείασ και κάκε ςυνδεδεμζνου προςϊπου που
περιγράωονται ςτθν τελευταία ετιςια Ζκκεςθ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να ζχουν ουςιαςτικζσ ςυνζπειεσ
για τθ χρθματοοικονομικι κζςθ ι τισ επιδόςεισ τθσ Εταιρείασ κατά τθν χριςθ 2013.
Σθμειϊνουμε ότι θ αναωορά ςτισ ωσ άνω ςυναλλαγζσ, θ οποία ακολουκεί, περιλαμβάνει τα ακόλουκα
ςτοιχεία:
(α) το ποςό αυτϊν των ςυναλλαγϊν για τθν χριςθ 2013 (01.01.2013-31.12.2013),
(β) το ανεξόφλθτο υπόλοιπό τουσ ςτο τζλοσ τθσ χριςθσ (31.12.2013),
(γ) τθ φφςθ τθσ ςχζςεωσ του ςυνδεδεμζνου προςϊπου µε τθν Εταιρεία κακϊσ και
(δ) τυχόν πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ ςυναλλαγζσ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν κατανόθςθ τθσ
οικονομικισ κζςθσ τθσ Εταιρείασ, μόνον όμωσ εφόςον οι ςυναλλαγζσ αυτζσ είναι ουςιϊδεισ και δεν
ζχουν πραγματοποιθκεί υπό τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ.
Τα ςυνδεδεμζνα με τθν Εταιρεία πρόςωπα είναι τα ακόλουκα:
α) «ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», με ζδρα το Νζο Ψυχικό ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 70%,
β) «ROCKBERG HOLDINGS LTD» με ζδρα τθν Κφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό
ςυμμετοχισ 100%,
Ενδοεταιρικζσ πωλιςεισ και άλλα ζςοδα

31.12.2013

31.12.2012

ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ

-

-

ROCKBERG HOLDINGS LTD

-

-

Σφνολο

-

-

Ενδοεταιρικζσ αγορζσ

31.12.2013

31.12.2012

ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ

-

-

ROCKBERG HOLDINGS LTD

-

-

Σφνολο

-

-

Τα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά τθν
λιξθ τθσ τρζχουςασ χριςθσ αναλφονται ωσ παρακάτω:
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτιςεων)
ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ

31.12.2013

31.12.2012
-

-

ROCKBERG HOLDINGS LTD

477,503

477,503

Σφνολο

477,503

477,503

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχρεϊςεων)
ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ
ROCKBERG HOLDINGS LTD
Σφνολο

31.12.2013

31.12.2012

25,000

25,000

-

-

25,000

25,000
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Οι ςυναλλαγζσ και τα υπόλοιπα με τα ςυνδεδεμζνα ωυςικά πρόςωπα, όπωσ αυτά ορίηονται από το
Διεκνζσ Λογιςτικό Ρρότυπο 24, για το 12μθνο του 2013 και τθν 31 θ Δεκεμβρίου 2013 αντίςτοιχα ζχουν ωσ
εξισ:
Πμιλοσ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΘΣ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ

Εταιρεία

315,285

203,767

Ρλζον των ανωτζρω ςθμειϊνεται ότι:
 Δεν ζχουν χορθγθκεί δάνεια ι πιςτωτικζσ εν γζνει διευκολφνςεισ ςε μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι
ςε λοιπά διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ (και τισ οικογζνειζσ τουσ).
 Οι εν λόγω ςυναλλαγζσ δεν περιζχουν κανζνα εξαιρετικό ι εξατομικευμζνο γνϊριςμα, το οποίο κα
κακιςτοφςε επιβεβλθμζνθ τθν περαιτζρω και ανά ςυνδεδεμζνο πρόςωπο ανάλυςθ αυτϊν.
 Ρλθν των ωσ άνω αμοιβϊν δεν υωίςτανται άλλεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των εν λόγω
διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
 Δεν υωίςταται οιαδιποτε ςυναλλαγι, θ οποία να ζχει πραγματοποιθκεί εκτόσ και πζραν των ςυνικων
όρων τθσ αγοράσ.
 Δεν υωίςταται οιαδιποτε ςυναλλαγι, θ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ των ςτοιχείων του
ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τελευταίεσ δθμοςιευμζνεσ καταςτάςεισ.
ΕΝΟΤΘΤΑ Δϋ
Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ, κατά το άρκρο 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, όπωσ ιςχφει ςιμερα και ςχετικι
επεξθγθματικι ζκκεςθ
1. Διάρκρωςθ μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
Το μετοχικό κεωάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται μετά τθν απόωαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων
τθσ 28-09-2009 ςε οκτϊ εκατομμφρια επτακόςιεσ πενιντα χιλιάδεσ (8.750.000,00) Ευρϊ, είναι ολοςχερϊσ
καταβεβλθμζνο και διαιρείται ςε είκοςι πζντε εκατομμφρια (25.000.000) κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ
αξίασ 0,35 Ευρϊ εκάςτθσ.
Από κάκε μετοχι απορρζουν όλα τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ που ορίηονται από το νόμο και το
Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ. Θ κυριότθτα τθσ μετοχισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ και τθν αποδοχι του
Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ και των αποωάςεων που ζχουν λθωκεί ςφμωωνα με το νόμο και το
Καταςτατικό από τα διάωορα όργανα τθσ Εταιρείασ.
Κάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα μιασ (1) ψιωου.
Πλεσ οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο του Μιλάνου και διαπραγματεφονται
ςτθν αγορά ΑΙΜ του Χρθματιςτθρίου του Μιλάνου.
2. Ρεριοριςμοί ωσ προσ τθν μεταβίβαςθ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ
Δεν υπάρχουν περιοριςμοί αναωορικά με τθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ.
3. Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ
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α) «ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», με ζδρα το Νζο Ψυχικό ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 70%,
β) «ROCKBERG HOLDINGS LTD» με ζδρα τθν Κφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό
ςυμμετοχισ 100%,
Ρεραιτζρω οι ςθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ ςτο μετοχικό κεωάλαιο και τα δικαιϊματα ψιωου
τθσ Εταιρείασ κατά τθν ζννοια των διατάξεων των άρκρων 9 ζωσ 11 του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουκεσ:
Μαυροειδισ Αγγελόπουλοσ: 7.188.327 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 28,75%)


OPAP INTERNATIONAL Ltd: 6.354.173 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 25,42%)



OPAP CYPRUS Ltd: 1.145.827 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 4,583%)



GTECH SPA: 4.145.827 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 16,58%)



Νικόλαοσ Βαςιλονικολιδάκθσ: 1.383.819 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 5,54%)



Centric Holdings S.A.: 1.260.000 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 5,04%)

4. Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου
Δεν υωίςταται μετοχζσ που παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.
5. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου
Δεν υωίςτανται γνωςτοί ςτθν Εταιρεία περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιωου ςε κατόχουσ μετοχϊν τθσ
Εταιρείασ.
6. Συμφωνίεσ μετόχων τθσ Εταιρείασ
Δεν ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ Εταιρείασ τυχόν ςυμωωνίεσ μεταξφ μετόχων οι οποίεσ ςυνεπάγονται
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ μετοχϊν ι περιοριςμοφσ ςτθν άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιωου.
7. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Σ. και τροποποίθςθσ Καταςτατικοφ που
διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει ςιμερα.
Αναωορικά με τoν διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου κακϊσ και τα
ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ αυτισ, δεν υωίςτανται κανόνεσ οι οποίοι
διαωοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα.
8. Αρμοδιότθτα του Δ.Σ. ι οριςμζνων μελϊν του για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι τθν αγορά ιδίων
μετοχϊν τθσ Εταιρείεσ ςφμφωνα με το άρκρο 16 του κ.ν. 2190/1920.
Δεν υωίςταται ειδικι αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ι οριςμζνων μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου για ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι τθν αγορά ιδίων μετοχϊν ςφμωωνα με το άρκρο 16 του κ.ν.
2190/1920.
9. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον
ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ.
Δεν υωίςταται οιαδιποτε ςθμαντικι ςυμωωνία ςυναωκείςα από τθν Εταιρεία, θ οποία να τίκεται ςε ιςχφ,
τροποποιείται ι λιγει ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ.
10. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ με μζλθ του Δ.Σ. ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ
Δεν υωίςταται οιαδιποτε ςυμωωνία μεταξφ τθσ Εταιρείασ και μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτισ ι
του προςωπικοφ, θ οποία να προβλζπει αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο
λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ τουσ εξαιτίασ οιαςδιποτε δθμόςιασ πρόταςθσ.
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Επεξθγθματικι ζκκεςθ ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ, θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα προσ το άρκρο 4
παρ. 8 του ν. 3556/2007.
Θ αρίκμθςθ ςτθν παροφςα επεξθγθματικι Ζκκεςθ (θ οποία ςυντάςςεται ςφμωωνα με το άρκρο 4 παρ. 8
του ν. 3556/2007) ακολουκεί τθν αντίςτοιχθ ςχετικι αρίκμθςθ των πλθροωοριϊν του άρκρου 4 παρ. 7 του
ν. 3556/2007, ωσ οι πλθροωορίεσ αυτζσ παρατίκενται ανωτζρω:
1. Θ διάρκρωςθ και ο τρόποσ ςχθματιςμοφ του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ Εταιρείασ παρατίκεται
αναλυτικά ςτο άρκρο 5 του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ.
Οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ειςιχκθςαν ςτο Χρθματιςτιριο του Μιλάνου τθν 8θ Μαΐου 2009.
2. Ουδείσ τζτοιοσ περιοριςμόσ υωίςταται είτε εκ του νόμου είτε εκ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ, οφτε
από οιαδιποτε άλλθ ςυμωωνία.
3. Τα ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιωου των προςϊπων που
διακζτουν ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ, ζχουν αντλθκεί από το τθροφμενο από τθν Εταιρεία μετοχολόγιο και
τισ γνωςτοποιιςεισ που ζχουν περιζλκει κατά νόμο ςτθν Εταιρεία.
4. Δεν υπάρχουν άλλεσ κατθγορίεσ μετοχϊν, ει μθ μόνον κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιωου.
5. Δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν Εταιρεία τζτοιοι περιοριςμοί.
6. Ομοίωσ δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν Εταιρεία τζτοιεσ ςυμωωνίεσ.
7. Στα ςυγκεκριμζνα κζματα το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ δεν παρουςιάηει αποκλίςεισ από τισ
προβλζψεισ του κ.ν. 2190/1920.
8. Δεν υωίςταται τζτοια ειδικι αρμοδιότθτα.
9. Ελλείψει τζτοιων ςυμωωνιϊν, παρζλκει οιαδιποτε επεξιγθςθ.
10. Ομοίωσ, ελλείψει τζτοιων ςυμωωνιϊν παρζλκει οποιαδιποτε επεξιγθςθ.

ΕΝΟΤΘΤΑ Εϋ

Ρλθροφορίεσ για εργαςιακά και περιβαλλοντικά κζματα
1. Ο Πμιλοσ κατά τθν 31.12.2013 απαςχολοφςε 49 άτομα και θ Εταιρεία 23 άτομα αντίςτοιχα, ζναντι 47
ατόμων και θ Εταιρεία 23 ατόμων τθν 31.12.2012.
2. Βαςικι αρχι που διζπει τθν λειτουργία του Ομίλου αποτελεί θ διαρκισ επιμόρωωςθ και εκπαίδευςθ
του προςωπικοφ και θ ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ ςυνείδθςθσ ςε όλα τα επίπεδα των λειτουργιϊν και
δραςτθριοτιτων του Ομίλου. Βαςικό μζλθμα του Ομίλου είναι θ διαρκισ επικαιροποίθςθ τθσ γνϊςθσ και
θ διατιρθςθ του ςυνόλου του προςωπικοφ ςτθν αιχμι τθσ ενθμζρωςθσ.
3. Ο Πμιλοσ αναγνωρίηει τθν ανάγκθ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ με βάςθ τισ
αρχζσ τθσ αειωόρου ανάπτυξθσ και ςε ςυμμόρωωςθ με τθ νομοκεςία και τα διεκνι πρότυπα ςτοχεφει ςε
μία ιςορροπθμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ ςε αρμονία με το ωυςικό περιβάλλον. Ακολουκϊντασ τισ
ανωτζρω αρχζσ, ο Πμιλοσ αςκεί τισ δραςτθριότθτζσ του με τρόπο που εξαςωαλίηει αωενόσ μεν τθν
προςταςία του περιβάλλοντοσ αωετζρου δε τθν υγιεινι και τθν αςωάλεια των εργαηομζνων αυτοφ.

ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΤϋ
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Εξζλιξθ, επιδόςεισ και κζςθ τθσ Εταιρείασ και του Ομίλου – Χρθματοοικονομικοί και μθ βαςικοί δείκτεσ
επιδόςεων
Στθν παροφςα Ενότθτα περιλαμβάνεται μια ορκι και ςυνοπτικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ, των επιδόςεων,
των δραςτθριοτιτων και τθσ κζςθσ του ςυνόλου των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ.
Θ απεικόνιςθ αυτι λαμβάνει χϊρα με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να παρζχεται μια ιςορροπθμζνθ και περιεκτικι
ανάλυςθ ςχετικά με τισ ανωτζρω κατθγορίεσ κεμάτων, θ οποία αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ και ςτθν
πολυπλοκότθτα των δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων αυτϊν. Επίςθσ ςτο τζλοσ τθσ ςχετικισ απεικόνιςθσ
παρατίκενται και οριςμζνοι δείκτεσ (χρθματοοικονομικοί και μθ) τουσ οποίουσ το Δ.Σ. αξιολογεί ωσ
χριςιμουσ για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω κεμάτων.
1. Εξζλιξθ και επιδόςεισ του Ομίλου
Θ πορεία των βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν του Ομίλου ζχει ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013

31.12.2012

Σφνολο Ενεργθτικοφ

6,867,322

4,498,382

Σφνολο Ιδίων Κεωαλαίων

2,559,024

1,835,662

Κφκλοσ Εργαςιϊν

5,842,269

3,522,069

Μικτά Κζρδθ

2,364,921

1,346,740

Κζρδθ προ ωόρων

1,002,702

97,408

723,362

(49,654)

Κζρδθ (ηθμίεσ) μετά από ωόρουσ

2.Χρθματοοικονομικοί και μθ βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων του Ομίλου (ενοποιθμζνα ςτοιχεία)
Κατωτζρω παρατίκενται οριςμζνοι αρικμοδείκτεσ, χρθματοοικονομικοί και μθ, που άπτονται των βαςικϊν
επιδόςεων, τθσ κζςεωσ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ.

31/12/13

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/12

Ραγιοποίθςθ ενεργθτικοφ

22%

40%

Κδια/Ράγιο Ενεργθτικό

1,70

1,01

63%

59%

37%

41%

Σφνολο Υποχρεϊςεων/
Σφνολο Ρακθτικοφ
Κδια Κεφάλαια/
Σφνολο πακθτικοφ
Δανειςμόσ/Κδια

47%

63%

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό/
Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

1,28

1,05

Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν αναλογία
κεωαλαίων που ζχουν διατεκεί ςε πάγιο
ενεργθτικό
Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει τθν ποιότθτα
τθσ κεωαλαιακισ διάρκρωςθσ του Ομίλου

Ο δείκτθσ δείχνει τθν δανειακι εξάρτθςθ του
Ομίλου
Ο δείκτθσ παρουςιάηει τι ποςοςτό των ιδίων
κεωαλαίων αποτελεί ο δανειςμόσ,
μακροπρόκεςμοσ και βραχυπρόκεςμοσ του
Ομίλου
Ο δείκτθσ απεικονίηει το ποςοςτό κάλυψθσ
των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων από τα
ςτοιχεία που είναι άμεςα ρευςτοποιιςιμα
ςτο ενεργθτικό
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Απόδοςθ Ενεργθτικοφ

11%

(1%)

Απόδοςθ Ιδίων Κεφαλαίων

28%

(3%)

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ

40%

38%

Κακαρό Ρερικϊριο Κζρδουσ

11%

(1%)

31/12/13

ΕΤΑΙΕΙΑ
31/12/12

Ραγιοποίθςθ ενεργθτικοφ

63%

76%

Κδια/Ράγιο Ενεργθτικό

1,27

1,01

20%

23%

80%

77%

Σφνολο Υποχρεϊςεων/
Σφνολο Ρακθτικοφ
Κδια Κεφάλαια/
Σφνολο πακθτικοφ

Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα κακαρά κζρδθ
μετά από ωόρουσ ωσ ποςοςτό επί του
ενεργθτικοφ
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα κακαρά κζρδθ
μετά από ωόρουσ ωσ ποςοςτό επί των Ιδίων
Κεωαλαίων
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα μικτά κζρδθ
του Ομίλου ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα κακαρά κζρδθ
μετά από ωόρουσ και δικαιϊματα
μειοψθωίασ ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων

Δανειςμόσ/Κδια

0%

0%

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό/
Βραχυπρόκεςμεσ Υποχρεϊςεισ

2,01

1,10

Απόδοςθ Ενεργθτικοφ

12%

2%

Απόδοςθ Ιδίων Κεφαλαίων

15%

2%

Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ

66%

61%

Κακαρό Ρερικϊριο Κζρδουσ

23%

4%

Ο δείκτθσ αυτόσ δείχνει τθν αναλογία
κεωαλαίων που ζχουν διατεκεί ςε πάγιο
ενεργθτικό
Ο δείκτθσ αυτόσ παρουςιάηει τθν ποιότθτα
τθσ κεωαλαιακισ διάρκρωςθσ τθσ Εταιρείασ

Ο δείκτθσ δείχνει τθν δανειακι εξάρτθςθ τθσ
Εταιρείασ
Ο δείκτθσ παρουςιάηει τι ποςοςτό των ιδίων
κεωαλαίων αποτελεί ο δανειςμόσ,
μακροπρόκεςμοσ και βραχυπρόκεςμοσ τθσ
Εταιρείασ
Ο δείκτθσ απεικονίηει το ποςοςτό κάλυψθσ
των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων από τα
ςτοιχεία που είναι άμεςα ρευςτοποιιςιμα
ςτο ενεργθτικό
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα κακαρά κζρδθ
μετά από ωόρουσ ωσ ποςοςτό επί του
ενεργθτικοφ
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα κακαρά κζρδθ
μετά από ωόρουσ ωσ ποςοςτό επί των Ιδίων
Κεωαλαίων
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα μικτά κζρδθ
τθσ Εταιρείασ ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων
Ο δείκτθσ αυτόσ απεικονίηει τα κακαρά κζρδθ
μετά από ωόρουσ και δικαιϊματα
μειοψθωίασ ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων

ΕΝΟΤΘΤΑ Ηϋ
Ρροβλεπόμενθ πορεία και εξζλιξθ Ομίλου για τθν χριςθ 2014
Με βάςθ τισ μζχρι ςιμερα εκτιμιςεισ για το 2014 υωίςταται ςυγκρατθμζνθ αιςιοδοξία ωσ προσ τθν
οικονομικι επίτευξθ των ςτόχων, παρά τισ ςαωϊσ δφςκολεσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ που εξακολουκοφν να
επικρατοφν ςτθν εγχϊρια αγορά και οικονομία. Θ Εταιρεία κα ςυνεχίςει και το 2014 τισ επενδφςεισ ςε
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προϊόντα προςτικζμενθσ τεχνολογικά αξίασ ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ των καιρϊν, τα οποία αναμζνεται
να γνωρίςουν δυναμικι ανταπόκριςθ ςτισ αγορζσ που δραςτθριοποιείται και παράλλθλα κα επιδιϊξει τθν
περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζωειάσ τθσ. Σε κάκε όμωσ περίπτωςθ λαμβανομζνθσ υπόψθ και τθσ
γενικότερθσ ρευςτότθτασ που επικρατεί, οι εξελίξεισ είναι αδφνατον να προβλεωκοφν με ακρίβεια.

ΕΝΟΤΘΤΑ Θϋ
ΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ
1.1 Δεν υπάρχουν ςθμαντικά γεγονότα τα οποία να ςυνζβθςαν από τθν λιξθ τθσ κλειόμενθσ χριςεωσ
μζχρι και τθν θμζρα ςφνταξθσ τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ με εξαίρεςθ τα ακόλουκα:
α) το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν ςυνεδρίαςθ αυτοφ τθσ 27 θσ Φεβρουαρίου 2014 εξζλεξε
τον κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ηίγκλερ) ςε αντικατάςταςθ και για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ τθσ παραιτθκείςασ
Συμβοφλου κασ. Ευκαλίασ Σιαμάνθ. Ο κφριοσ Kamil Ziegler (Καμίλ Ηίγκλερ), Ρρόεδροσ και Διευκφνων
Σφμβουλοσ τθσ ΟΡΑΡ Α.Ε. με ςπουδζσ ςτα χρθματοοικονομικά ζχει πλοφςια εμπειρία ςτθ διοίκθςθ
επιχειριςεων τόςο του τραπεηικοφ κλάδου όςο και του gaming ζχοντασ διατελζςει ςτο παρελκόν ανϊτατο
ςτζλεχοσ ςε μια ςειρά μεγάλων εταιρειϊν και τραπεηϊν.
1.2 Ουδεμία από τισ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτθν ενοποίθςθ διακζτει μετοχζσ ι μερίδια τθσ παρ. 5
του άρκρου 103 του κ.ν. 2190/1920.
1.3 Αναωορικά με τθν προβλεπόμενθ εξζλιξθ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των εταιρειϊν που περιλαμβάνονται
ςτθν ενοποίθςθ, ςχετικι ανάλυςθ παρατίκεται ςτθν Ενότθτα Ηϋ τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ.
ΕΝΟΤΘΤΑ Θϋ

ΔΘΛΩΣΘ ΕΤΑΙΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ
Θ παροφςα Διλωςθ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ςυντάςςεται ςφμωωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 43α
παρ. 3δ του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα, αποτελεί ειδικό τμιμα τθσ Ετιςιασ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ
του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και περιζχει όλα τα εκ του νόμου επιβαλλόμενα πλθροωορικά ςτοιχεία.
Ειδικότερα θ δομι τθσ παροφςασ Διλωςθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ είναι θ ακόλουκθ:
Α. Διλωςθ Συμμόρωωςθσ με Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ
Β. Αποκλίςεισ από τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Αιτιολόγθςθ των Αποκλίςεων
Γ. Ρρακτικζσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που εωαρμόηει θ Εταιρεία επιπλζον των προβλζψεων τθσ
νομοκεςίασ
Δ. Ρεριγραωι του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων αναωορικά με τθ διαδικαςία
ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
Ε. Στοιχεία αναωορικά με το κακεςτϊσ ελζγχου τθσ εταιρείασ (πλθροωοριακά ςτοιχεία (γ), (δ), (ςτ), (θ) και
(κ) τθσ παραγράωου 1 του άρκρου 10 τθσ οδθγίασ 2004/25/ΕΚ)
ΣΤ. Διοικθτικό Συμβοφλιο και Επιτροπζσ
Η. Γενικι Συνζλευςθ και Δικαιϊματα των Μετόχων
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Α. Διλωςθ Συμμόρφωςθσ με Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ
Ο νόμοσ 3873/2010, ο οποίοσ ενςωμάτωςε ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ τθν υπ’ αρικ. 2006/46/EC Οδθγία
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ουςιαςτικά κεςπίηει τθν υιοκζτθςθ Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ από τισ
εταιρείεσ και παράλλθλα κακιερϊνει τθν υποχρζωςθ ςφνταξθσ τθσ παροφςασ Διλωςθσ .
Θ Εταιρεία ςυμμορωοφμενθ με τισ επιταγζσ και τισ ρυκμίςεισ του εν λόγω Νόμου ςυνζταξε και εωαρμόηει
τον δικό τθσ Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ το κείμενο του οποίου είναι διακζςιμο ςτθν νόμιμα
καταχωρθμζνθ ιςτοςελίδα Εταιρείασ www.neurosoft.gr
Θ ςφνταξθ του εν λόγω Κϊδικα, τον οποίο απεωάςιςε αυτοβοφλωσ να εωαρμόςει θ Εταιρεία ζχει ωσ
ςτόχο τθ διαρκι βελτίωςθ του εταιρικοφ κεςμικοφ πλαιςίου και του ευρφτερου επιχειρθματικοφ
περιβάλλοντοσ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Εταιρείασ ςτο ςφνολό τθσ. Κατά τθν
κατάρτιςθ του εν λόγω Κϊδικα λιωκθκαν υπόψιν όλεσ οι αρχζσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ οι οποίεσ
ακολουκοφνται από τθν Εταιρεία κατ’ επιταγι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002,
όπωσ τροποποιθκείσ ιςχφει ςιμερα, ν. 3693/2008 και ν. 3884/2010), κακϊσ και οι προτάςεισ και εν γζνει
περιεχόμενο του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ ο οποίοσ ςυντάχκθκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ, και
κατόπιν τροποποιικθκε ςτο πλαίςιο τθσ πρϊτθσ ανακεϊρθςισ του από το Ελλθνικό Συμβοφλιο Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ (ΕΣΕΔ) και δθμοςιοποιικθκε τον Οκτϊβριο του 2013.
Σθμειϊνεται για λόγουσ πλθρότθτασ ότι ο Κϊδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ τον οποίο ςυνζταξε και
εωαρμόηει θ Εταιρεία (εωεξισ καλοφμενοσ και ωσ «Κϊδικασ») για λόγουσ ςυντομίασ ζχει εγκρικεί με
ςχετικι απόωαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ τθσ 21/ 6/2012 .
Β. Αποκλίςεισ από τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ και Αιτιολόγθςθ των Αποκλίςεων
Θ Εταιρεία αποωάςιςε αυτοβοφλωσ να ςυντάξει και εωαρμόςει δικό τθσ Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ,
ϊςτε να διαμορωωκεί ζνα πλαίςιο εταιρικισ διακυβζρνθςθσ με ςυνεκτίμθςθ των ιδιαιτεροτιτων τθσ
λειτουργίασ τθσ και με αναγνϊριςθ των όποιων αναγκϊν υπαγορεφονται από τθν οργάνωςθ και
λειτουργία τθσ Εταιρείασ.
H διαμόρωωςθ του εν λόγω Κϊδικα ωςτόςο είναι μια διαδικαςία δυναμικι, θ οποία ενόψει και τθσ
διαβοφλευςθσ που λαμβάνει χϊρα κατά τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι για τθν τροποποίθςθ του νόμου
3016/2012 αναμζνεται να ςυνεχιςκεί. Εντόσ του εν λόγω πλαιςίου και ιδίωσ λόγω του μικροφ μεγζκουσ
αυτισ θ Εταιρεία κατά τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι εμωανίηει οριςμζνεσ αποκλίςεισ ςε ςχζςθ με το
περιεχόμενο του Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (που αυτοβοφλωσ εωαρμόηει) , οι οποίεσ ςυνοψίηονται
ςτα ακόλουκα :
α)μθ φπαρξθ Επιτροπισ Αμοιβϊν. Το μζγεκοσ τθσ Εταιρείασ και ο μικρόσ αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν
τθσ κακιςτοφν μθ αναγκαία κατά τθν παροφςα χρονικι ςτιγμι τθν φπαρξθ τζτοιασ Επιτροπισ.
β) μθ φπαρξθ Επιτροπισ Ελζγχου, κακϊσ το εφροσ των ςυναλλαγϊν τθσ Εταιρείασ είναι ιδιαίτερα μικρό για
να δικαιολογεί τθν φπαρξθ τζτοιασ Επιτροπισ.
Γ. Ρρακτικζσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ που εφαρμόηει θ Εταιρεία επιπλζον των προβλζψεων τθσ
νομοκεςίασ
Θ Εταιρεία αναωορικά με τα κζματα εταιρικισ διακυβζρνθςθσ εωαρμόηει τισ διατάξεισ των νόμων
2190/1920, 3016/2002 και 3693/2007, τισ οποίεσ ζχει ενςωματϊςει ςτο Καταςτατικό τθσ, ςτον Εςωτερικό
Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ και ςτο Εγχειρίδιο Εςωτερικοφ Ελζγχου (audit manual) το οποίο τθρεί.
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Επιπροςκζτωσ θ Εταιρεία εωαρμόηει τον δικό τθσ Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, ο οποίοσ είναι
ςφμωωνοσ με τισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω νομοκεςίασ και περιλαμβάνει ςειρά πρόςκετων πρακτικϊν
Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ, οι οποίεσ πρακτικζσ περιλαμβάνονται ςτο ςφνολό τουσ ςτισ διατάξεισ του
Κϊδικα το κείμενο του οποίου είναι διακζςιμο ςτθν νόμιμα καταχωρθμζνθ ιςτοςελίδα Εταιρείασ
www.neurosoft.gr
Δ. Ρεριγραφι του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων τθσ Εταιρείασ αναφορικά
με τθ διαδικαςία ςφνταξθσ των χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων
Το Σφςτθμα Εςωτερικοφ Ελζγχου είναι οι λειτουργίεσ τισ οποίεσ ζχει κακιερϊςει θ Εταιρεία ϊςτε να
εξαςωαλίηεται θ περιουςία τθσ, να εντοπίηονται και να αντιμετωπίηονται οι ςθμαντικότεροι κίνδυνοι που
αντιμετωπίηει ι ενδζχεται να αντιμετωπίςει ςτο μζλλον, να διαςωαλίηεται ότι τα οικονομικά ςτοιχεία
βάςει των οποίων ςυντάςςονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ είναι ςωςτά και ακριβι, κακϊσ και ότι
τθρείται το ιςχφον κανονιςτικό πλαίςιο και εωαρμόηονται οι νόμοι και οι αρχζσ και οι πολιτικζσ που
αποωαςίηει θ Διοίκθςθ.
Το αντικείμενο του ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςυνίςταται ςτθν ορκολογικι κατανομι των πόρων
τθσ Εταιρίασ, τθν προςταςία τθσ επιχειρθματικισ ωιμθσ τθσ,

τθν υιοκζτθςθ καλφτερων μεκόδων

λειτουργίασ µε βάςθ τθν αποκτοφμενθ εμπειρία και τθν καλφτερθ κατά ςυνζπεια δυνατότθτα αξιολόγθςθσ
των κινδφνων που απορρζουν από τθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα.
Θ φπαρξθ εξελιγμζνου ςυςτιματοσ εςωτερικοφ ελζγχου ςυνεπάγεται τθν περαιτζρω ανάπτυξθ τθσ
Εταιρείασ, τθν βελτίωςθ τθσ απόδοςθσ αυτισ µζςω τθσ αναπροςαρμογισ των ςτρατθγικϊν επιλογϊν και
εταιρικϊν ςτόχων, τθν μείωςθ εμωάνιςθσ ηθμιϊν µζςω τθσ καταγραωισ των διαωόρων ειδϊν κινδφνου,
τθν ςυμμόρωωςθ προσ τουσ ρυκμιςτικοφσ μθχανιςµοφσ και τθν αντιμετϊπιςθ των δυςμενϊν ςυνκθκϊν,
με απϊτερο ςτόχο τθν βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ τθσ Εταιρείασ.
Ρροκειμζνου να διαςωαλίηεται ότι τα οικονομικά ςτοιχεία, βάςει των οποίων ςυντάςςονται οι οικονομικζσ
καταςτάςεισ τόςο τθσ Εταιρείασ όςο και του Ομίλου, είναι ςωςτά και ακριβι, θ Εταιρεία εωαρμόηει
ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ ελζγχου οι οποίεσ προβλζπουν τα εξισ:


οι εγγραωζσ από το λογιςτιριο τθσ Εταιρείασ πραγματοποιοφνται βάςει ςυγκεκριμζνθσ

διαδικαςίασ που απαιτεί όλα τα παραςτατικά να είναι πρωτότυπα και να ωζρουν τισ ανάλογεσ
ενυπόγραωεσ εγκρίςεισ,


το λογιςτιριο πραγματοποιεί περιοδικζσ ςυμωωνίεσ των υπολοίπων των λογαριαςμϊν

μιςκοδοςίασ, πελατϊν, προμθκευτϊν ΦΡΑ κλπ.


θ Εταιρεία τθρεί κεωρθμζνο Μθτρϊο Ραγίων και διενεργεί αποςβζςεισ βάςει των Διεκνϊν

Λογιςτικϊν Ρροτφπων και των Φορολογικϊν Συντελεςτϊν που προβλζπονται, οι οποίεσ ελζγχονται από
τον υπεφκυνο για τθν λειτουργία των οικονομικϊν υπθρεςιϊν,


ο Πμιλοσ καταρτίηει ςε ετιςια βάςθ τον ενοποιθμζνο αλλά και τουσ ατομικοφσ ανά κυγατρικι του

Ομίλου προχπολογιςμοφσ για το επόμενο οικονομικό ζτοσ, οι οποίοι παρουςιάηονται ςτο Διοικθτικό
Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ προκειμζνου να εγκρικοφν.


κάκε μινα ςυντάςςεται λεπτομερισ ανά κυγατρικι και ενοποιθμζνθ ςε επίπεδο Ομίλου

παρουςίαςθ των οικονομικϊν αποτελεςμάτων, θ οποία γνωςτοποιείται ςτθν Διοίκθςθ του Ομίλου,
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οι εταιρείεσ οι οποίεσ απαρτίηουν τον Πμιλο ακολουκοφν ενιαίεσ λογιςτικζσ εωαρμογζσ και

διαδικαςίεσ ακολουκϊντασ τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναωοράσ,


ελζγχονται οι ςχζςεισ και οι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ µε τισ ςυνδεδεµζνεσ µε αυτιν εταιρείεσ,



διενεργοφνται τακτικζσ και ζκτακτεσ απογραωζσ,



ελζγχονται τα λογιςτικά και γενικά τα μθχανογραωικά ςυςτιματα τθσ Εταιρείασ,



ελζγχεται θ νοµιµότθτα των αµοιβϊν και πάςθσ ωφςεωσ παροχϊν προσ τα µζλθ τθσ ∆ιοίκθςθσ

κακϊσ και θ τιρθςθ και ανανζωςθ των κανονιςμϊν λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ, όπωσ αυτοί ζχουν
κακοριςτεί από το ∆ιοικθτικό Συμβοφλιο, το Καταςτατικό τθσ και τθν εν γζνει νομοκεςία,


ςτο τζλοσ κάκε περιόδου τα λογιςτιρια τθσ μθτρικισ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςυντάςςουν

τισ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ τουσ ακολουκϊντασ τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ
Αναωοράσ,


οι οικονομικζσ υπθρεςίεσ του Ομίλου ςυλλζγουν όλα τα απαραίτθτα ςτοιχεία από τισ κυγατρικζσ

εταιρείεσ, διενεργοφνται οι εγγραωζσ ενοποίθςθσ και ςυντάςςονται οι οικονομικζσ καταςτάςεισ κατά τα
Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναωοράσ,


Υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ διαδικαςίεσ κλειςίματοσ των οικονομικϊν καταςτάςεων οι οποίεσ

περιλαμβάνουν

προκεςμίεσ

υποβολισ,

αρμοδιότθτεσ

και

ενθμζρωςθ

για

τισ

απαιτοφμενεσ

γνωςτοποιιςεισ,


οι χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ ελζγχονται από τθν Επιτροπι Ελζγχου και το Διοικθτικό

Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ.
Τζλοσ το πλθροωοριακό ςφςτθμα που χρθςιμοποιεί θ Εταιρεία αναπτφςςεται και αναβακμίηεται ςυνεχϊσ
από το τμιμα Ι.Τ. αυτισ, ϊςτε να προςαρμόηεται ςτισ διαρκϊσ διευρυμζνεσ και εξειδικευμζνεσ ανάγκεσ
τθσ με ςτόχο να υποςτθρίηει τουσ μακροπρόκεςμουσ ςτόχουσ και προοπτικζσ τθσ εταιρείασ. Το τμιμα Ι.Τ.
μεταξφ άλλων είναι επιωορτιςμζνο και με τθν εωαρμογι των διαδικαςιϊν αςωαλείασ (λιψθ αντιγράωων
αςωαλείασ ςε κακθμερινι βάςθ, πρόςβαςθ ςτα αρχεία και τα προγράμματα ζχουν ςυγκεκριμζνα άτομα
με τθ χριςθ των ατομικϊν κωδικϊν κλπ) κακϊσ και με τθν εωαρμογι των διαδικαςιϊν προςταςίασ που
ζχει κεςπίςει θ Εταιρεία (λογιςμικό αντι-ιϊν, προςταςία θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ ελζγχει ςε ςυνεχι βάςθ τθν επάρκεια του Συςτιματοσ Εςωτερικοφ
Ελζγχου τθσ Εταιρείασ κακόςον:


ζχει εγκρίνει τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ μζςα ςτον οποίο ζχουν ενταχκεί
οι κατάλλθλεσ πολιτικζσ, οι διαδικαςίεσ και οι κανονιςμοί που αποτελοφν το Σφςτθμα Εςωτερικοφ
Ελζγχου που εωαρμόηει θ Εταιρεία,



τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ είναι παραλιπτεσ των εκκζςεων που
ςυντάςςονται από τθν υπθρεςία Εςωτερικοφ Ελζγχου τθσ Εταιρείασ. Μζςω αυτϊν των εκκζςεων
αξιολογοφνται διάωοροι τομείσ/λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και θ επάρκεια των Συςτθμάτων
Εςωτερικϊν Ελζγχων που εωαρμόηονται ςε αυτζσ.

Ε. Στοιχεία αναφορικά με το κακεςτϊσ ελζγχου τθσ εταιρείασ (πλθροφοριακά ςτοιχεία (γ), (δ), (ςτ), (θ)
και (κ) τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 10 τθσ οδθγίασ 2004/25/ΕΚ)
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1. Το άρκρο 10 παρ. 1 τθσ Οδθγίασ 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ
21θσ Απριλίου 2004, ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προςωορζσ εξαγοράσ, προβλζπει τα ακόλουκα ςχετικά με τισ
εταιρίεσ των οποίων το ςφνολο των τίτλων είναι ειςθγμζνο για διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά:
«1. Τα κράτθ μζλθ εξαςφαλίηουν ότι οι εταιρίεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 1 παράγραφοσ 1
δθμοςιεφουν αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ωσ προσ τα εξισ:
α) διάρκρωςθ του κεφαλαίου τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των τίτλων που δεν είναι ειςθγμζνοι προσ
διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά κράτουσ μζλουσ και, κατά περίπτωςθ, ζνδειξθ των διαφόρων
κατθγοριϊν μετοχϊν με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που ςυνδζονται με κάκε κατθγορία μετοχϊν
και το ποςοςτό του ςυνολικοφ μετοχικοφ κεφαλαίου που αντιπροςωπεφουν,
β) όλουσ τουσ περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ τίτλων, όπωσ τουσ περιοριςμοφσ ςτθν κατοχι τίτλων ι τθν
υποχρζωςθ λιψθσ ζγκριςθσ από τθν Εταιρία ι από άλλουσ κατόχουσ τίτλων, με τθν επιφφλαξθ του άρκρου
46 τθσ οδθγίασ 2001/34/ΕΚ,
γ) τισ ςθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων εμμζςων ςυμμετοχϊν μζςω
πυραμιδικϊν διαρκρϊςεων ι αλλθλοςυμμετοχισ) κατά τθν ζννοια του άρκρου 85 τθσ οδθγίασ
2001/34/ΕΚ,
δ) τουσ κατόχουσ κάκε είδουσ τίτλων που παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου
και περιγραφι των εν λόγω δικαιωμάτων,
ε) τον μθχανιςμό ελζγχου που τυχόν προβλζπεται ςε ζνα ςφςτθμα ςυμμετοχισ των εργαηομζνων, εφόςον
τα δικαιϊματα ελζγχου δεν αςκοφνται άμεςα από τουσ εργαηόμενουσ,
ςτ) τουσ κάκε είδουσ περιοριςμοφσ ςτο δικαίωμα ψιφου, όπωσ τουσ περιοριςμοφσ των δικαιωμάτων
ψιφου ςε κατόχουσ δεδομζνου ποςοςτοφ ι αρικμοφ ψιφων, τισ προκεςμίεσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων
ψιφου, ι ςυςτιματα ςτα οποία, με τθ ςυνεργαςία τθσ Εταιρίασ, τα χρθματοπιςτωτικά δικαιϊματα που
απορρζουν από τίτλουσ διαχωρίηονται από τθν κατοχι των τίτλων,
η) τισ ςυμφωνίεσ μεταξφ μετόχων οι οποίεσ είναι γνωςτζσ ςτθν Εταιρία και δφνανται να ςυνεπάγονται
περιοριςμοφσ ςτθ μεταβίβαςθ τίτλων ι/και ςτα δικαιϊματα ψιφου, κατά τθν ζννοια τθσ οδθγίασ
2001/34/ΕΚ,
θ) τουσ κανόνεσ όςον αφορά τον διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ μελϊν του ςυμβουλίου κακϊσ και όςον
αφορά τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ,
κ) τισ εξουςίεσ των μελϊν του ςυμβουλίου, ιδίωσ όςον αφορά τθ δυνατότθτα ζκδοςθσ ι επαναγοράσ
μετοχϊν,
ι) κάκε ςθμαντικι ςυμφωνία ςτθν οποία ςυμμετζχει θ Εταιρία και θ οποία αρχίηει να ιςχφει, τροποποιείται
ι λιγει ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρίασ κατόπιν δθμόςιασ προςφοράσ εξαγοράσ και τα
αποτελζςματα τθσ ςυμφωνίασ αυτισ, εκτόσ εάν, ωσ εκ τθσ φφςεϊσ τθσ, θ κοινολόγθςι τθσ κα προκαλοφςε
ςοβαρι ηθμία ςτθν Εταιρία. Η εξαίρεςθ αυτι δεν ιςχφει όταν θ Εταιρία είναι ρθτά υποχρεωμζνθ να
κοινολογεί παρόμοιεσ πλθροφορίεσ βάςει άλλων νομικϊν απαιτιςεων,
ια) κάκε ςυμφωνία που ζχει ςυνάψει θ Εταιρία με τα μζλθ του ςυμβουλίου τθσ ι του προςωπικοφ τθσ, θ
οποία προβλζπει αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ ι απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι εάν
τερματιςκεί θ απαςχόλθςι τουσ εξαιτίασ τθσ δθμόςιασ προςφοράσ εξαγοράσ.»
2 Oι ωσ άνω πλθροωορίεσ περιζχονται αναλυτικά ςτο Κεωάλαιο 6 τθσ παροφςα Ζκκεςθσ ΔΣ. Σχετικά με τα
ςτοιχεία γ, δ, ςτ, θ και κ τθσ παρ. 1 του άρκρου 10 θ Εταιρία δθλϊνει τα ακόλουκα:
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• ωσ προσ το ςθμείο γϋ: οι ςθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ τθσ Εταιρίασ είναι οι ακόλουκεσ:
α) «ΚΕΣΤΕΛ ΡΛΘΟΦΟΙΑΚΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΕΙΑ», με ζδρα το Νζο Ψυχικό ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 70%,
β) «ROCKBERG HOLDINGS LTD» με ζδρα τθν Κφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό
ςυμμετοχισ 100%,
Ρεραιτζρω οι ςθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ ςτο μετοχικό κεωάλαιο και δικαιϊματα ψιωου
τθσ Εταιρίασ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων των άρκρων 9 ζωσ 11 του ν. 3556/2007 είναι οι ακόλουκεσ:


OPAP INTERNATIONAL Ltd: 6.354.173 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 25,42%)



OPAP CYPRUS Ltd: 1.145.827 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 4,583%)



GTECH SPA: 4.145.827 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 16,58%)



Νικόλαοσ Βαςιλονικολιδάκθσ: 1.383.819 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 5,54%)



Centric Holdings S.A.: 1.260.000 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιωου (ποςοςτό 5,04%)

• ωσ προσ το ςθμείο δϋ: δεν υωίςτανται οιουδιποτε είδουσ τίτλοι (ςυμπεριλαμβανομζνων των μετοχϊν),
οι οποίοι παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.
• ωσ προσ το ςθμείο ςτϋ: δεν υωίςτανται γνωςτοί περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιωου (όπωσ περιοριςμοί
των δικαιωμάτων ψιωου ςε κατόχουσ δεδομζνου ποςοςτοφ ι αρικμοφ ψιωων, προκεςμίεσ άςκθςθσ των
δικαιωμάτων ψιωου, ι ςυςτιματα ςτα οποία, με τθ ςυνεργαςία τθσ Εταιρίασ, τα χρθματοπιςτωτικά
δικαιϊματα που απορρζουν από τίτλουσ διαχωρίηονται από τθν κατοχι των τίτλων). Αναωορικά με τθν
άςκθςθ των δικαιωμάτων ψιωου κατά τθν Γενικι Συνζλευςθ εκτενισ αναωορά γίνεται ςτθν Ενότθτα 3 τθσ
παροφςασ Διλωςθσ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ.
• ωσ προσ το ςθμείο θϋ: αναωορικά με τον διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ μελϊν του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου τθσ Εταιρίασ κακϊσ και τα ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρίασ, δεν
υωίςτανται κανόνεσ οι οποίοι διαωοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει
ςιμερα. Οι κανόνεσ αυτοί περιγράωονται αναλυτικά ςτθν Ενότθτα 2.1 τθσ παροφςασ Διλωςθσ Εταιρικισ
Διακυβζρνθςθσ
• ωσ προσ το ςθμείο κϋ: δεν υωίςταται ειδικζσ εξουςίεσ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
αναωορικά με ζκδοςθ ι τθν επαναγορά μετοχϊν.
ΣΤ. Διοικθτικό Συμβοφλιο και Επιτροπζσ
1. Σφνκεςθ Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Το ∆ιοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από πζντε ζωσ επτά (7) εκτελεςτικά και μθ εκτελεςτικά μζλθ. Τα τρία
(3) τουλάχιςτον είναι μθ εκτελεςτικά μζλθ. Τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου εκλζγονται από τθν
Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων για πζντε (5) ζτθ. Τα εκτελεςτικά μζλθ αςχολοφνται µε τα κακθμερινά
κζματα διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ ενϊ τα μθ εκτελεςτικά, είναι επιωορτιςμζνα µε τθ προαγωγι όλων των
εταιρικϊν κεμάτων.
Αν λόγω κανάτου, παραίτθςθσ ι για οποιοδιποτε άλλο λόγο κενωκεί κζςθ Συμβοφλου, επιβάλλεται ςτουσ
Συμβοφλουσ που απομζνουν, εωόςον είναι τουλάχιςτον τρεισ (3), να εκλζξουν προςωρινά αντικαταςτάτθ
για το υπόλοιπο τθσ κθτείασ του Συμβοφλου που αναπλθρϊνεται. Θ εκλογι αυτι υποβάλλεται για ζγκριςθ
ςτθν αμζςωσ επόμενθ Τακτικι ι Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ.
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Οι πράξεισ του προςωρινοφ αντικαταςτάτθ που εκλζχκθκε από το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι ζγκυρεσ και
εάν ακόμα θ Γενικι Συνζλευςθ δεν κελιςει να επικυρϊςει τθν εκλογι του και προβεί ςε εκλογι άλλου
οριςτικοφ Συμβοφλου.
Το παρόν Διοικθτικό Συμβοφλιο απαρτίηεται από επτά (7) μζλθ, εκ των οποίων τρία (3) εκτελεςτικά, τρία
(3) μθ εκτελεςτικά και ζνα (1) ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό.

Ακολουκεί πίνακασ που περιλαμβάνει τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου:

Μζλοσ Δ.Σ.

Θζςθ ςτο Δ.Σ.

Μαυροειδισ Αγγελόπουλοσ

Ρρόεδροσ του Δ.Σ.

Γεϊργιοσ Μανιουδάκθσ

Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ.

Νικόλαοσ Βαςιλονικολιδάκθσ

Διευκφνων Σφμβουλοσ τθσ Εταιρείασ

Απόςτολοσ Κουκουβίνοσ

Μζλοσ του Δ.Σ.

Ανδρζασ Θεοδϊρου

Μζλοσ του Δ.Σ.

Kamil Ziegler (Καμίλ Ηίγκλερ)

Μζλοσ του Δ.Σ.

Ιωάννθσ Ραπανικολάου

Ανεξάρτθτο Μζλοσ του Δ.Σ.

Πλα τα ωσ άνω αναωερόμενα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχουν τθν ελλθνικι υπθκοότθτα, πλθν του
κ. Kamil Ziegler (Καμίλ Ηίγκλερ), ο οποίοσ ζχει τθν τςεχικι υπθκοότθτα.
2. Αρμοδιότθτεσ Δ.Σ.
Το ∆ιοικθτικό Συμβοφλιο διοικεί και εκπροςωπεί τθν Εταιρεία και είναι αρμόδιο ν’ αποωαςίηει για κάκε
ηιτθμα που αωορά ςτθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, ςτθν επιδίωξθ του εταιρικοφ ςκοποφ και ςτθ διαχείριςθ
τθσ περιουςίασ του, με εξαίρεςθ εκείνα που ςφμωωνα με τον νόμο ι το παρόν Καταςτατικό ανικουν ςτθν
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ.
Ρράξεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, ακόμθ και εκτόσ εταιρικοφ ςκοποφ δεςμεφουν Εταιρεία ζναντι
τρίτων, εκτόσ αν αποδειχκεί ότι ο τρίτοσ εγνϊριηε τθν υπζρβαςθ ι όωειλε να τθν γνωρίηει. Δεν ςυνιςτά
απόδειξθ μόνθ θ τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ωσ προσ Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ ι τισ
τροποποιιςεισ του. Ρεριοριςμοί τθσ εξουςίασ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου από το Καταςτατικό ι από
απόωαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ δεν αντιτάςςονται ςτουσ καλόπιςτουσ τρίτουσ ακόμα και αν ζχουν
υποβλθκεί ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο, μπορεί αποκλειςτικά και μόνο εγγράωωσ να ανακζτει τθν άςκθςθ όλων των
εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων του (εκτόσ από αυτζσ που απαιτοφν ςυλλογικι ενζργεια) κακϊσ και τθν
εκπροςϊπθςθ τθσ Εταιρείασ ςε ζνα ι περιςςότερα πρόςωπα, μζλθ του ι όχι, κακορίηοντασ ςυγχρόνωσ και
τθν ζκταςθ αυτισ τθσ ανάκεςθσ. Ράντωσ οι αρμοδιότθτεσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τελοφν υπό τθν
επιωφλαξθ των άρκρων 10 και 23α του κ.ν. 2190/1920 όπωσ ιςχφει.
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Οι κφριεσ, μθ εκχωρθτζεσ αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ. (με τθν ζννοια ότι θ λιψθ ςχετικισ απόωαςθσ απαιτεί τθν
πρότερθ ζγκριςθ του Δ.Σ. ι, ςε περίπτωςθ ανάγκθσ, τθν εκ των νεοτζρων επικφρωςθ από το Δ.Σ.),
περιλαμβάνουν:


τθν ζγκριςθ τθσ μακροπρόκεςμθσ ςτρατθγικισ και των λειτουργικϊν ςτόχων τθσ Εταιρείασ,



τθν ζγκριςθ του ετιςιου προχπολογιςμοφ και του επιχειρθςιακοφ ςχεδίου, κακϊσ και τθ λιψθ
αποωάςεων για τισ μείηονεσ κεωαλαιουχικζσ δαπάνεσ, εξαγορζσ και εκποιιςεισ,



τθν επιλογι και, όποτε χρειάηεται, τθν αντικατάςταςθ τθσ εκτελεςτικισ θγεςίασ τθσ Εταιρείασ, όπωσ
και τθν εποπτεία του ςχεδιαςμοφ τθσ διαδοχισ,



τον ζλεγχο απόδοςθσ τθσ ανϊτατθσ Διοίκθςθσ και τθν εναρμόνιςθ των αμοιβϊν των ανϊτατων
ςτελεχϊν με τα μακροπρόκεςμα ςυμωζροντα τθσ Εταιρείασ και των μετόχων τθσ,



τθ διαςωάλιςθ τθσ αξιοπιςτίασ των οικονομικϊν καταςτάςεων και ςτοιχείων τθσ Εταιρείασ, των
ςυςτθμάτων χρθματοοικονομικισ πλθροωόρθςθσ και των ςτοιχείων και πλθροωοριϊν που λαμβάνουν
δθμοςιότθτα, κακϊσ και τθ διαςωάλιςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ςυςτθμάτων εςωτερικοφ
ελζγχου και διαχείριςθσ κινδφνων,



τθν επαγρφπνθςθ, όςον αωορά υπάρχουςεσ και πικανζσ ςυγκροφςεισ ςυμωερόντων μεταξφ αωενόσ
τθσ Εταιρείασ και αωετζρου τθσ Διοίκθςισ τθσ, των μελϊν του Δ.Σ. ι των κφριων μετόχων
(ςυμπεριλαμβανομζνων των μετόχων με άμεςθ ι ζμμεςθ εξουςία να διαμορωϊνουν ι να επθρεάηουν
τθ ςφνκεςθ και τθ ςυμπεριωορά του Δ.Σ.), κακϊσ και τθν κατάλλθλθ αντιμετϊπιςθ τζτοιων
ςυγκροφςεων



τθ διαςωάλιςθ φπαρξθσ αποτελεςματικισ διαδικαςίασ κανονιςτικισ ςυμμόρωωςθσ τθσ Εταιρείασ,



τθν ευκφνθ λιψθσ ςχετικϊν αποωάςεων και τθν παρακολοφκθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του
ςυςτιματοσ διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, ςυμπεριλαμβανομζνων των διαδικαςιϊν λιψθσ αποωάςεων και
ανάκεςθσ εξουςιϊν και κακθκόντων ςε άλλα ςτελζχθ, και



τθ διατφπωςθ, διάδοςθ και εωαρμογι των βαςικϊν αξιϊν και αρχϊν τθσ Εταιρείασ που διζπουν τισ
ςχζςεισ τθσ με όλα τα μζρθ, των οποίων τα ςυμωζροντα ςυνδζονται με αυτά τθσ Εταιρείασ.

3. Λειτουργία Δ.Σ.
Αναωορικά με τθ λειτουργία του Δ.Σ. το Καταςτατικό τθσ Εταιρείασ προβλζπει τα εξισ:
Συγκρότθςθ Δ.Σ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο αμζςωσ μετά τθν εκλογι του ςυνζρχεται και ςυγκροτείται ςε ςϊμα, εκλζγοντασ
τον Ρρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Διευκφνοντα ι τουσ Διευκφνοντεσ Συμβοφλουσ. Θ ιδιότθτα του
Ρροζδρου ι Αντιπρόεδρου και του Διευκφνοντασ Συμβοφλου μπορεί να ςυμπίπτουν.
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου διευκφνει τισ ςυνεδριάςεισ του. Τον Ρρόεδρο όταν απουςιάηει ι
κωλφεται αναπλθρϊνει ςε όλθ τθν ζκταςθ των αρμοδιοτιτων του ο Αντιπρόεδροσ και αυτόν δε ςτισ ίδιεσ
περιπτϊςεισ αντικακιςτά ο Διευκφνων Σφμβουλοσ μετά από ςχετικι απόωαςθ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου. Τζλοσ τον Διευκφνοντα Σφμβουλο ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ αντικακιςτά άλλο μζλοσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου, που ορίηεται από αυτό. Το Διοικθτικό Συμβοφλιο επίςθσ μπορεί να εκλζξει και
τον Γραμματζα του είτε από τα μζλθ του, είτε και εκτόσ αυτϊν.
όλοσ του Ρροζδρου του Δ.Σ.
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Ο Ρρόεδροσ προΐςταται του Δ.Σ. Ζχει, πλθν άλλων τυχόν ανατεκειμζνων ς’ αυτόν αρμοδιοτιτων, τισ
αρμοδιότθτεσ του κακοριςμοφ τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, τθσ διαςωάλιςθσ τθσ καλισ οργάνωςθσ των
εργαςιϊν του Δ.Σ., αλλά και τθσ αποτελεςματικισ διεξαγωγισ των ςυνεδριάςεϊν του. Ευκφνθ επίςθσ του
Ρροζδρου κα πρζπει να αποτελεί θ διαςωάλιςθ τθσ ζγκαιρθσ και ορκισ πλθροωόρθςθσ των μελϊν του
Δ.Σ., κακϊσ και τθσ αποτελεςματικισ επικοινωνίασ του με όλουσ τουσ μετόχουσ, με γνϊμονα τθ δίκαιθ και
ιςότιμθ μεταχείριςθ των ςυμωερόντων όλων των μετόχων.
Διευκφνων Σφμβουλοσ

Ο ∆ιευκφνων Σφμβουλοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν εωαρµογι των ςτρατθγικϊν ςτόχων του Οµίλου και τθ
διαχείριςθ των υποκζςεων (day – to – day management) τθσ Εταιρείασ.
Ο ∆ιευκφνων Σφµβουλοσ αναωζρεται ςτο ∆ιοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Εταιρείασ. Ρροΐςταται όλων των
τοµζων και των διευκφνςεων τθσ Εταιρείασ και είναι αρμόδιοσ μεταξφ άλλων και για:
•

τθν υλοποίθςθ των ςτόχων των ετιςιων προχπολογιςµϊν,

•

τθν αξιολόγθςθ των κινδφνων και τθν εωαρμογι μζτρων και διαδικαςιϊν για τθν αποτελεςματικι

αντιμετϊπιςι τουσ,
•

το ςυντονιςμό των ανϊτατων ςτελεχϊν, τθν επίβλεψθ και διαςωάλιςθ τθσ αποδοτικότθτάσ τουσ

για τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ Εταιρείασ,
•

τθν εκτίμθςθ τθσ καταλλθλότθτασ - λειτουργίασ των ςυςτθμάτων και διαδικαςιϊν τθσ Εταιρείασ

και τθν ειςιγθςθ ι/και τθν εωαρμογι βελτιϊςεων,
•

τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου των ζργων, τθ λιψθ διορκωτικϊν μζτρων, όπου χρειάηεται και

τθν αποτελεςματικι κατανομι των πόρων µεταξφ των ζργων,
•

τθ διαςωάλιςθ τθσ εωαρμογισ των αποωάςεων τθσ Εταιρείασ, τθν ενθμζρωςθ του ∆ιοικθτικοφ

Συμβουλίου και του Συμβουλίου ∆ιεφκυνςθσ για κζματα τθσ Εταιρείασ. Ο ∆ιευκφνων Σφμβουλοσ είναι
αρμόδιοσ για το ςυντονιςμό των επιμζρουσ ∆ιευκφνςεων τθσ Εταιρείασ και τθν υποβολι ειςθγιςεων προσ
το Συμβοφλιο ∆ιεφκυνςθσ, αναωορικά µε κζματα αρμοδιότθτασ του Συμβουλίου.
Λιψθ αποφάςεων

Το Διοικθτικό Συμβοφλιο βρίςκεται ςε απαρτία και ςυνεδριάηει ζγκυρα όταν παρευρίςκεται ι
αντιπροςωπεφονται ς' αυτό το μιςό πλζον ενόσ των Συμβοφλων, πότε όμωσ ο αρικμόσ των Συμβοφλων
που είναι παρόντεσ αυτοπροςϊπωσ μπορεί να είναι μικρότεροσ των τριϊν (3). Για τον υπολογιςμό του
αρικμοφ απαρτίασ, παραλείπεται τυχόν προκφπτον κλάςμα.
Οι αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτθ πλειοψθωία των ςυμβοφλων που
είναι παρόντεσ και εκείνων που αντιπροςωπεφονται με εξαίρεςθ τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 5 παρ. 2 του
Καταςτατικοφ.
Αντιπροςϊπευςθ μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Σφμβουλοσ που κωλφεται μπορεί να αντιπροςωπευκεί μόνον από άλλο Σφμβουλο. Κάκε Σφμβουλοσ
μπορεί να αντιπροςωπεφει μόνον ζναν απόντα Σφμβουλο. Στθν περίπτωςθ αυτι ζχει δφο (2) ψιωουσ.
Ρρακτικά Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Για τισ ςυηθτιςεισ και αποωάςεισ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, τθροφνται πρακτικά που καταχωροφνται
ςε ειδικό βιβλίο και υπογράωονται από τουσ Συμβοφλουσ που παρζςτθςαν κατά τθν ςυνεδρίαςθ.
Σφμβουλοσ που διαωωνεί μπορεί να ηθτιςει τθν καταχϊρθςθ τθσ γνϊμθσ του, ςε περίλθψθ ςτο ςχετικό
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πρακτικό. Αντίγραωα ι αποςπάςματα των Ρρακτικϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου επικυρϊνονται από τον
Ρρόεδρο ι τον Αντιπρόεδρο ι τον Διευκφνοντα Σφμβουλο.
Αποηθμίωςθ των μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
Σε κάκε μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να δοκεί για ζξοδα κίνθςθσ και για αμοιβι
παράςταςθσ ςε κάκε ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου ι για οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ι αποηθμίωςθ από
οποιοδιποτε λόγο πόςο που κακορίηεται κάκε χρόνο με ειδικι απόωαςθ τθσ Τακτικισ Γενικισ
Συνζλευςθσ.
4. Συνεδριάςεισ Δ.Σ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυνεδριάηει κατόπιν προςκλιςεωσ του Ρροζδρου αυτοφ ςτθν ζδρα τθσ Εταιρείασ
τουλάχιςτον μια ωορά το μινα. Εγκφρωσ δε ςυνεδριάηει και εκτόσ ζδρασ ςε άλλο τόπο είτε ςτθν θμεδαπι
είτε ςτθν αλλοδαπι εω’ όςον παρίςτανται ι εκπροςωποφνται όλα τα μζλθ του και κανζνα δεν αντιλζγει
ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυνεδριάςεωσ και τθν λιψθ αποωάςεων.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο ςυγκαλείται από τον Ρρόεδρό του, με πρόςκλθςθ που γνωςτοποιείται ςτα μζλθ
του (2) τουλάχιςτον εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθ ςυνεδρίαςθ. Στθν πρόςκλθςθ πρζπει απαραίτθτα να
αναγράωονται με ςαωινεια και τα κζματα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ, διαωορετικά θ λιψθ αποωάςεων
επιτρζπεται μόνο εωόςον παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και
κανείσ δεν αντιλζγει ςτθ λιψθ αποωάςεων.
Κατά το 2013 ζλαβαν χϊρα τζςςερισ(4) ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. Σε όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου ςυμμετείχαν όλα τα μζλθ αυτοφ.

5. Επιτροπι ανάδειξθσ υποψθφιοτιτων μελϊν Δ.Σ.
Θ Επιτροπι ανάδειξθσ υποψθωιοτιτων διαςωαλίηει τθν φπαρξθ αποτελεςματικισ και διαωανοφσ
διαδικαςίασ για τθν ανάδειξθ των υποψιωιων μελϊν του Δ.Σ.
Στισ αρμοδιότθτεσ τθσ επιτροπισ ςυγκαταλζγονται:
- ο κακοριςμόσ κριτθρίων επιλογισ και διαδικαςιϊν διοριςμοφ των μελϊν του Δ.Σ.,
- θ περιοδικι αξιολόγθςθ του μεγζκουσ και τθσ ςφνκεςθσ του Δ.Σ., κακϊσ και θ υποβολι ςε αυτό
προτάςεων προσ εξζταςθ ςχετικά με το επικυμθτό προωίλ του,
- θ αξιολόγθςθ τθσ υωιςτάμενθσ ιςορροπίασ προςόντων, γνϊςεων και εμπειρίασ ςτο Δ.Σ., και με βάςθ
αυτι τθν αξιολόγθςθ, θ ςαωισ περιγραωι του ρόλου και των ικανοτιτων που απαιτοφνται για τθν
πλιρωςθ κενϊν κζςεων,
- θ διεκπεραίωςθ τθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ και επιλογισ υποψθωίων και
- θ υποβολι προτάςεων ςτο Δ.Σ. για τθν ανάδειξθ των υποψιωιων μελϊν του.
Θ Επιτροπι ανάδειξθσ υποψθωιοτιτων ζχει τουλάχιςτον τρία (3) μζλθ, μθ εκτελεςτικά ςτθν πλειονότθτά
τουσ. Ρροεδρεφεται από ανεξάρτθτο μθ εκτελεςτικό μζλοσ.
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1. Αρμοδιότθτα Γενικισ Συνελεφςεωσ
Θ Γενικι Συνζλευςθ, ςυγκροτοφμενθ ςφμωωνα προσ το καταςτατικό και το νόμο, εκπροςωπεί όλουσ τουσ
μετόχουσ και αποτελεί το ανϊτατο όργανο ςτθν Εταιρεία, δικαιοφμενθ να λαμβάνει αποωάςεισ για κάκε
εταιρικι υπόκεςθ.
Οι νόμιμεσ αποωάςεισ τθσ αυτζσ δεςμεφουν και αυτοφσ ακόμα τουσ απόντεσ ι διαωωνοφντεσ εταίρουσ.
Θ Γενικι Συνζλευςθ είναι θ μόνθ αρμόδια να αποωαςίηει για:
α) παράταςθ τθσ διάρκειασ, ςυγχϊνευςθ, πλθν τθσ κατά το άρκρο 78 του κ.ν. 2190/1920 απορρόωθςθσ, ι
διάλυςθ τθσ Εταιρείασ, μετατροπι, διάςπαςθ, αναβίωςθ,
β)τροποποίθςθ του Καταςτατικοφ,
γ) αφξθςθ ι μείωςθ του μετοχικοφ κεωαλαίου, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του
Καταςτατικοφ,
δ) ζκδοςθ δανείου με ομολογίεσ και ομολογίεσ περί των οποίων τα άρκρα 3α, 3 β, και 3γ του κ.ν.
2190/1920, όπωσ ιςχφουν, εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ παρ. 2 του άρκρου 5 του Καταςτατικοφ,
ε) εκλογι μελϊν του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, εκτόσ από τθν περίπτωςθ του άρκρου 22 του Καταςτατικοφ,
ςτ) εκλογι ελεγκτϊν,
η) εκλογι εκκακαριςτϊν,
θ) ζγκριςθ των ετιςιων λογαριαςμϊν (ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων),
κ) διάκεςθ κακαρϊν κερδϊν,
(ι) απόκτθςθ ι διάκεςθ ςθμαντικϊν ςυμμετοχϊν ςε εταιρείεσ.
Ωσ ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ ςε εταιρείεσ κεωροφνται οι ςυμμετοχζσ ςε μετοχζσ ι ςτοιχεία ενεργθτικοφ οι
οποίεσ ςε ςφνολο εκτιμϊμενεσ για χρονικι περίοδο 12 μθνϊν πλθροφν μία από τισ παρακάτω
προχποκζςεισ:
(αα) το ςυνολικό τίμθμα τθσ απόκτθςθσ ι διάκεςθσ των εν λόγω ςυμμετοχϊν υπερβαίνει τθν αγοραία αξία
τθσ Εταιρείασ, όπωσ αυτι υπολογίηεται με βάςθ τθν χρθματιςτθριακι τιμι τθσ μετοχισ τθσ Εταιρείασ κατά
τον χρόνο τθσ απόκτθςθσ ι διάκεςθσ ι
(ββ) το ςυνολικό μζγεκοσ του ενεργθτικοφ, του κφκλου εργαςιϊν ι των κερδϊν των εταιρειϊν ςτισ οποίεσ
αωοροφν οι ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ, πολλαπλαςιαηόμενο επί τον λόγο τθσ αποκτϊμενθσ ι διατικζμενθσ
ςυμμετοχισ ςτο ςφνολο των μεγεκϊν τθσ αντίςτοιχθσ εταιρείασ, υπερβαίνει το αντίςτοιχο μζγεκοσ τθσ
Εταιρείασ.
ια) κάκε άλλο κζμα προβλζπεται από το νόμο ι το παρόν Καταςτατικό.
2. Σφγκλθςθ Γενικισ Συνελεφςεωσ
Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων, ςυγκαλείται από το Διοικθτικό Συμβοφλιο και ςυνζρχεται τακτικϊσ μία
ωόρα το χρόνο ςτθν ζδρα τθσ και μζςα ςτθν πρϊτθ εξαμθνία από το τζλοσ κάκε εταιρικισ χριςεωσ.
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο είναι δυνατό, όποτε π αυτό αναγκαίο να ςυγκαλζςει τθν Γενικι Συνζλευςθ ςε
ζκτακτθ ςυνεδρίαςθ. Εξαιρετικά επιτρζπεται να ςυνζρχεται θ Γενικι Συνζλευςθ και ςε άλλο τόπο κείμενο
ςτθν θμεδαπι μετά από ειδικι άδεια τθσ αρμόδιασ αρχισ, ςτθν οποία κα κακορίηονται και όροι υπό τουσ
οποίουσ χορθγείται θ άδεια. Άδεια δεν απαιτείται όταν παρίςτανται ι αντιπροςωπεφονται μζτοχοι
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εκπροςωποφντεσ το ςφνολο του μετοχικοφ κεωαλαίου και κανείσ δεν αντιλζγει ςτθν πραγματοποίθςθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ, και ςτθ λιψθ αποωάςεων.
Οι προςκλιςεισ για ςφγκλθςθ Τακτικισ ι Ζκτακτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ εκτόσ των εξομοιουμζνων με αυτζσ
με αυτζσ, δθμοςιεφονται είκοςι (20) τουλάχιςτον θμζρεσ πλιρεισ, πριν από τθν οριηόμενθ για τθν
ςυνεδρίαςθ. Διευκρινίηεται ότι ςυνυπολογίηονται και οι μθ εργάςιμεσ θμζρεσ. Θ θμζρα δθμοςίευςθσ τθσ
πρόςκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ κακϊσ και θ θμζρα τθσ ςυνεδρίαςθσ τθσ δεν υπολογίηονται.
3. Αντιπροςϊπευςθ μετόχων ςτθ Γενικι Συνζλευςθ
Οι μζτοχοι που ζχουν δικαίωμα ςυμµετοχισ ςτθ Γενικι Συνζλευςθ µποροφν να αντιπροςωπευτοφν ς’
αυτιν από πρόςωπο που ζχουν εξουςιοδοτιςει νόµιµα.
4. Ρροεδρείο Γενικισ Συνελεφςεωσ
Ο Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και όταν αυτόσ κωλφεται ο αναπλθρωτισ Αντιπρόεδροσ ι όταν
κωλφεται και αυτόσ ι δεν υπάρχει, ο πρεςβφτεροσ των παρόντων ςυμβοφλων, προεδρεφει προςωρινϊσ
τθσ Συνελεφςεωσ των μετόχων, αωοφ εγκρικεί ο κατάλογοσ των μετόχων που ζχουν δικαίωμα ψιωου, θ
Συνζλευςθ προχωρεί ςτθν εκλογι Ρροζδρου τθσ και ενόσ Γραμματζα που εκτελεί και χρζθ ψθωολζκτου. Θ
εκλογι αυτϊν γίνεται με ονομαςτικι κλιςθ, εκτόσ αν ομόωωνα θ Συνζλευςθ προτιμιςει τθν χωρίσ
ονομαςτικι κλιςθ εκλογι του Ρροεδρείου. Ο Ρρόεδροσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ πρζπει να είναι
υποχρεωτικά μζτοχοσ ι πλθρεξοφςιοσ μετόχου. Ο Γραμματζασ μπορεί να είναι και μθ μζτοχοσ.
5. Υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τισ διατάξεισ του ν. 3884/2010
Θ Εταιρεία κα αναρτά ςτον ιςτότοπό τθσ είκοςι (20) τουλάχιςτον θµζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ,
τόςο ςτθν ελλθνικι όςο και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, πλθροωορίεσ ςχετικά µε:
• τθν θµεροµθνία, τθν ϊρα και τον τόπο ςφγκλθςθσ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των µετόχων,
• τουσ βαςικοφσ κανόνεσ και τισ πρακτικζσ ςυµµετοχισ, ςυµπεριλαµβανοµζνου του δικαιϊµατοσ
ειςαγωγισ κεµάτων ςτθν θµεριςια διάταξθ και υποβολισ ερωτιςεων, κακϊσ και των προκεςµιϊν εντόσ
των οποίων τα δικαιϊµατα αυτά µποροφν να αςκθκοφν,
• τισ διαδικαςίεσ ψθωοωορίασ, τουσ όρουσ αντιπροςϊπευςθσ µζςω πλθρεξουςίου και τα
χρθςιµοποιοφµενα ζντυπα για ψθωοωορία µζςω πλθρεξουςίου,
• τθν προτεινόµενθ θµεριςια διάταξθ τθσ ςυνζλευςθσ, ςυµπεριλαµβανοµζνων ςχεδίων των αποωάςεων
προσ ςυηιτθςθ και ψιωιςθ, αλλά και τυχόν ςυνοδευτικϊν εγγράωων,
• τον προτεινόµενο κατάλογο υποψιωιων µελϊν του ∆.Σ. και τα βιογραωικά τουσ (εωόςον υπάρχει κζµα
εκλογισ µελϊν), και
• το ςυνολικό αρικµό των µετοχϊν και των δικαιωµάτων ψιωου κατά τθν θµεροµθνία τθσ ςφγκλθςθσ.
Ρερίλθψθ των πρακτικϊν τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των
αποτελεςμάτων τθσ ψθωοωορίασ για κάκε απόωαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ, κα πρζπει να είναι
διακζςιμθ ςτον ιςτότοπο τθσ Εταιρείασ εντόσ δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθ Γενικι Συνζλευςθ των
μετόχων, μεταωραςμζνθ ςτθν αγγλικι, εωόςον το τελευταίο επιβάλλεται από τθ μετοχικι ςφνκεςθ τθσ
Εταιρείασ και είναι οικονομικά εωικτό.
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Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ. τθσ Εταιρείασ ι κατά περίπτωςθ ο ανεξάρτθτοσ Αντιπρόεδροσ του Δ.Σ., ο Διευκφνων
Σφμβουλοσ ι ο Γενικόσ Διευκυντισ, κατά περίπτωςθ, και οι Ρρόεδροι των επιτροπϊν του Δ.Σ., κακϊσ και ο
εςωτερικόσ ελεγκτισ και ο τακτικόσ κα πρζπει να παρίςτανται ςτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων,
προκειμζνου να παρζχουν πλθροωόρθςθ και ενθμζρωςθ επί κεμάτων τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, που
τίκενται προσ ςυηιτθςθ, και επί ερωτιςεων ι διευκρινίςεων που ηθτοφν οι μζτοχοι. Ο Ρρόεδροσ τθσ
Γενικισ Συνζλευςθσ κα πρζπει να διακζτει επαρκι χρόνο για τθν υποβολι ερωτιςεων από τουσ μετόχουσ
6. Δικαίωμα Συμμετοχισ και Ψιφου
Τα μετοχικά δικαιϊματα αποδεικνφονται με ςχετικι βεβαίωςθ, τθν οποία εκδίδει θ Εταιρεία ι άλλο
πρόςωπο που κα εξουςιοδοτιςει προσ τοφτο ρθτά το Διοικθτικό τθσ Συμβοφλιο. Για τθν άςκθςθ μετοχικοφ
δικαιϊματοσ, εωόςον οι μετοχζσ είναι διαπραγματεφςιμεσ ςτθν ΑΙΜ Italia, κατατίκεται ςτθν Εταιρεία θ ωσ
άνω βεβαίωςθ, προκειμζνου δε ο μζτοχοσ να μετάςχει ςε Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ κατατίκεται
ςτθν Εταιρεία και βεβαίωςθ δζςμευςθσ των μετοχϊν του. Οι βεβαιϊςεισ του προθγοφμενου εδαωίου
μπορεί να περιζχονται ςτο ίδιο ζγγραωο. Σε κάκε περίπτωςθ ζναντι τθσ Εταιρείασ κεωρείται μζτοχοσ ο
εγγεγραμμζνοσ ςτο μθτρϊο-βιβλίο μετόχων.
7. Δικαιϊματα Μειοψθφίασ των Μετόχων
Α. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ
κεωαλαίου, το ∆ιοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να ςυγκαλεί Ζκτακτθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων,
ορίηοντασ θμζρα ςυνεδρίαςθσ αυτισ, θ οποία δεν πρζπει να απζχει περιςςότερο από ςαράντα πζντε (45)
θμζρεσ από τθν θµεροµθνία επίδοςθσ τθσ αίτθςθσ ςτον Ρρόεδρο του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου. Θ αίτθςθ
περιζχει το αντικείμενο τθσ θμεριςιασ διάταξθσ. Εάν δεν ςυγκλθκεί Γενικι Συνζλευςθ από το ∆ιοικθτικό
Συµβοφλιο εντόσ είκοςι (20) θµερϊν από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ αίτθςθσ, θ ςφγκλθςθ διενεργείται από
τουσ αιτοφντεσ µετόχουσ µε δαπάνεσ τθσ Εταιρίασ, µε απόωαςθ του Μονοµελοφσ Ρρωτοδικείου τθσ ζδρασ
τθσ Εταιρείασ, που εκδίδεται κατά τθ διαδικαςία των αςωαλιςτικϊν µζτρων. Στθν απόωαςθ αυτι ορίηονται
ο τόποσ και ο χρόνοσ τθσ ςυνεδρίαςθσ, κακϊσ και θ θµεριςια διάταξθ.
Β. Με αίτθςθ μετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ
κεωαλαίου, το ∆ιοικθτικό Συμβοφλιο υποχρεοφται να εγγράψει ςτθν θμεριςια διάταξθ Γενικισ
Συνζλευςθσ, που ζχει ιδθ ςυγκλθκεί, πρόςκετα κζματα, εάν θ ςχετικι αίτθςθ περιζλκει ςτο ∆ιοικθτικό
Συμβοφλιο δζκα πζντε (15) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Τα πρόςκετα κζματα
πρζπει να δθμοςιεφονται ι να γνωςτοποιοφνται, µε ευκφνθ του ∆ιοικθτικοφ Συμβουλίου, κατά το άρκρο
26 του κ.ν. 2190/20, επτά (7) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ.
Γ. Με αίτθςθ µετόχου ι µετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθµζνου µετοχικοφ
κεωαλαίου, ο Ρρόεδροσ τθσ Συνζλευςθσ υποχρεοφται να αναβάλει µια µόνο ωορά τθ λιψθ αποωάςεων
από τθ Γενικι Συνζλευςθ, Τακτικι ι Ζκτακτθ, για όλα ι οριςµζνα κζµατα, ορίηοντασ θµζρα ςυνζχιςθσ τθσ
ςυνεδρίαςθσ, αυτι που ορίηεται ςτθν αίτθςθ των µετόχων, θ οποία όµωσ δεν µπορεί να απζχει
περιςςότερο από τριάντα (30) θµζρεσ από τθ χρονολογία τθσ αναβολισ. Θ µετά τθν αναβολι Γενικι
Συνζλευςθ αποτελεί ςυνζχιςθ τθσ προθγοφµενθσ και δεν απαιτείται θ επανάλθψθ των διατυπϊςεων
δθµοςίευςθσ τθσ πρόςκλθςθσ των µετόχων ςε αυτιν δε, µποροφν να µετάςχουν και νζοι µζτοχοι,
τθρουµζνων των διατάξεων των άρκρων 27 παρ. 2 και 28 του κ.ν. 2190/1920.
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Δ. Μετά από αίτθςθ οποιουδιποτε µετόχου, που υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία πζντε (5) τουλάχιςτον
πλιρεισ θµζρεσ πριν από τθ Γενικι Συνζλευςθ, το ∆ιοικθτικό Συµβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ
Γενικι Συνζλευςθ τισ αιτοφµενεσ ςυγκεκριµζνεσ πλθροωορίεσ για τισ υποκζςεισ τθσ Εταιρείασ, ςτο µζτρο
που αυτζσ είναι χριςιµεσ για τθν πραγµατικι εκτίµθςθ των κεµάτων τθσ θµεριςιασ διάταξθσ.
Ε. Επίςθσ, µε αίτθςθ µετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθµζνου µετοχικοφ
κεωαλαίου, το ∆ιοικθτικό Συµβοφλιο υποχρεοφται να ανακοινϊνει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ, εωόςον είναι
Τακτικι, τα ποςά που, κατά τθν τελευταία διετία, καταβλικθκαν ςε κάκε µζλοσ του ∆ιοικθτικοφ
Συµβουλίου ι τουσ διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ, κακϊσ και κάκε παροχι προσ τα πρόςωπα αυτά από
οποιαδιποτε αιτία ι ςφµβαςθ τθσ Εταιρείασ µε αυτοφσ.
Σε όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ το ∆ιοικθτικό Συµβοφλιο µπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των
πλθροωοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο, ο οποίοσ αναγράωεται ςτα πρακτικά. Τζτοιοσ λόγοσ µπορεί
να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων µετόχων ςτο ∆ιοικθτικό Συµβοφλιο
ςφµωωνα µε τισ παρ. 3 ι 6 του άρκρου 18 του κ.ν. 2190/1920.
ΣΤ. Μετά από αίτθςθ µετόχων, που εκπροςωποφν το ζνα πζµπτο (1/5) του καταβεβλθµζνου µετοχικοφ
κεωαλαίου θ οποία υποβάλλεται ςτθν Εταιρεία εντόσ τθσ προκεςµίασ τθσ προθγοφµενθσ παραγράωου, το
∆ιοικθτικό Συµβοφλιο υποχρεοφται να παρζχει ςτθ Γενικι Συνζλευςθ πλθροωορίεσ για τθν πορεία των
εταιρικϊν υποκζςεων και τθν περιουςιακι κατάςταςθ τθσ Εταιρείασ.
Το ∆ιοικθτικό Συµβοφλιο µπορεί να αρνθκεί τθν παροχι των πλθροωοριϊν για αποχρϊντα ουςιϊδθ λόγο,
ο οποίοσ αναγράωεται ςτα πρακτικά.
Τζτοιοσ λόγοσ µπορεί να είναι, κατά τισ περιςτάςεισ, θ εκπροςϊπθςθ των αιτοφντων µετόχων ςτο
∆ιοικθτικό Συµβοφλιο ςφµωωνα µε τισ παρ. 3 ι 6 του άρκρου 18 του Κ. Ν. 2190/20, εωόςον τα αντίςτοιχα
µζλθ του ∆ιοικθτικοφ Συµβουλίου ζχουν λάβει τθ ςχετικι πλθροωόρθςθ κατά τρόπο επαρκι.
Η. Σε περίπτωςθ αίτθςθσ μετόχων που εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθµζνου
µετοχικοφ κεωαλαίου, θ λιψθ απόωαςθσ για οποιοδιποτε κζµα τθσ θµεριςιασ διάταξθσ Γενικισ
Συνζλευςθσ γίνεται µε ονοµαςτικι κλιςθ.
Θ. ∆ικαίωμα να ηθτιςουν ζλεγχο τθσ Εταιρείασ από το Μονοµελζσ Ρρωτοδικείο τθσ περιωζρειασ ςτθν
οποία εδρεφει θ Εταιρεία, που δικάηει κατά τθ διαδικαςία τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ, ζχουν:
α) µζτοχοι τθσ Εταιρείασ που αντιπροςωπεφουν τουλάχιςτον το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθµζνου
µετοχικοφ κεωαλαίου,
β) θ Επιτροπι Κεωαλαιαγοράσ και
γ) ο Υπουργόσ Ανάπτυξθσ, ι θ κατά περίπτωςθ αρµόδια εποπτεφουςα αρχι.
Ο κατά τθν παροφςα παράγραωο ζλεγχοσ διατάςςεται, εάν πικανολογοφνται πράξεισ που παραβιάηουν
διατάξεισ των νόµων ι του Καταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ι αποωάςεισ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ. Σε κάκε
περίπτωςθ, θ αίτθςθ ελζγχου πρζπει να υποβάλλεται εντόσ τριϊν (3) ετϊν από τθν ζγκριςθ των
οικονοµικϊν καταςτάςεων τθσ χριςθσ, εντόσ τθσ οποίασ τελζςτθκαν οι καταγγελλόµενεσ πράξεισ. Μζτοχοι
τθσ Εταιρείασ, που εκπροςωποφν το ζνα πζµπτο (1/5) του καταβεβλθµζνου µετοχικοφ κεωαλαίου,
δικαιοφνται να ηθτιςουν από το δικαςτιριο τθσ παρ. 9 τον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ, εωόςον από τθν όλθ
πορεία αυτισ κακίςταται πιςτευτό ότι θ διοίκθςθ των εταιρικϊν υποκζςεων δεν αςκείται όπωσ επιβάλλει
θ χρθςτι και ςυνετι διαχείριςθ.
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8. Δικαιϊματα μετόχων και τρόποσ άςκθςθσ
Θ Εταιρεία ζχει εκδϊςει κοινζσ ονομαςτικζσ μετοχζσ ειςθγμζνεσ προσ διαπραγμάτευςθ ςτο Χρθματιςτιριο
του Μιλάνου.
Θ κτιςθ μετοχϊν τθσ Εταιρίασ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ τθν αποδοχι του Καταςτατικοφ τθσ και των
νομίμων αποωάςεων των αρμόδιων οργάνων τθσ.
Κάκε μετοχι παρζχει δικαιϊματα ανάλογα προσ το εξ αυτισ αντιπροςωπευόμενο ποςοςτό του μετοχικοφ
κεωαλαίου. Θ ευκφνθ των μετόχων περιορίηεται αντίςτοιχα ςτθν ονομαςτικι αξία των μετοχϊν που
κατζχουν. Σε περίπτωςθ ςυγκυριότθτασ ςε μετοχι, τα δικαιϊματα των ςυγκυρίων αςκοφνται μόνο από
κοινό εκπρόςωπο αυτϊν. Οι ςυγκφριοι ευκφνονται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο για τθν εκπλιρωςθ των
υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν κοινι μετοχι.
Κάκε μετοχι τθσ Εταιρίασ ενςωματϊνει όλα τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ που κακορίηονται από τον
κ.ν. 2190/1920 και το Καταςτατικό τθσ, και ειδικότερα:


το δικαίωμα ςυμμετοχισ και ψιωου ςτθ Γενικι Συνζλευςθ,



το δικαίωμα επί του μερίςματοσ από τα κζρδθ τθσ Εταιρείασ,



το δικαίωμα ςτο προϊόν τθσ εκκακάριςθσ ι, αντίςτοιχα, τθσ απόςβεςθσ κεωαλαίου που αντιςτοιχεί
ςτθ μετοχι, εωόςον αυτό αποωαςιςκεί από τθ Γενικι Συνζλευςθ. Θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων
τθσ Εταιρείασ διατθρεί όλα τα δικαιϊματά τθσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκκακάριςθσ,



το δικαίωμα προτίμθςθσ ςε κάκε αφξθςθ του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ Εταιρείασ που
πραγματοποιείται με μετρθτά και ζκδοςθ νζων μετοχϊν, κακϊσ και το δικαίωμα προτίμθςθσ ςε κάκε
ζκδοςθ μετατρζψιμων ομολογιϊν, εωόςον δεν αποωαςίςει διαωορετικά θ Γενικι Συνζλευςθ που
εγκρίνει τθν αφξθςθ,



το δικαίωμα λιψθσ αντιγράωου των οικονομικϊν καταςτάςεων και των εκκζςεων των ορκωτϊν
ελεγκτϊν και του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Εταιρείασ,



τα δικαιϊματα των μετόχων τθσ μειοψθωίασ που αναωζρονται ανωτζρω.

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΜΑΥΟΕΙΔΘΣ ΑΓΓΕΛΟΡΟΥΛΟΣ
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ΕΚΘΕΣΘ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΤΘΤΟΥ ΟΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΘ ΛΟΓΙΣΤΘ
Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Εταιρείασ «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
Ζκκεςθ επί των Εταιρικϊν και Ενοποιθμζνων Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Ελζγξαμε τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ NEUROSOFT
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των κυγατρικϊν τθσ που αποτελοφνται από τθν εταιρικι και
ενοποιθμζνθ κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2013, τισ τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ
καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν ιδίων κεωαλαίων και ταμειακϊν ροϊν τθσ χριςεωσ που ζλθξε
τθν θμερομθνία αυτι, κακϊσ και περίλθψθ ςθμαντικϊν λογιςτικϊν αρχϊν και μεκόδων και λοιπζσ
επεξθγθματικζσ πλθροωορίεσ.

Ευκφνθ τθσ Διοίκθςθσ για τισ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Θ διοίκθςθ είναι υπεφκυνθ για τθν κατάρτιςθ και εφλογθ παρουςίαςθ αυτϊν των οικονομικϊν καταςτάςεων
ςφμωωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναωοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, όπωσ και για εκείνεσ τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που θ διοίκθςθ κακορίηει ωσ απαραίτθτεσ ϊςτε
να κακίςταται δυνατι θ κατάρτιςθ οικονομικϊν καταςτάςεων απαλλαγμζνων από ουςιϊδθ ανακρίβεια, που
οωείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ.

Ευκφνθ του Ελεγκτι
Θ δικι μασ ευκφνθ είναι να εκωράςουμε γνϊμθ επί αυτϊν των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων με βάςθ τον ζλεγχό μασ. Διενεργιςαμε τον ζλεγχό μασ ςφμωωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Ελζγχου.
Τα πρότυπα αυτά απαιτοφν να ςυμμορωωνόμαςτε με κανόνεσ δεοντολογίασ, κακϊσ και να ςχεδιάηουμε και
διενεργοφμε τον ζλεγχο με ςκοπό τθν απόκτθςθ εφλογθσ διαςωάλιςθσ για το εάν οι εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι απαλλαγμζνεσ από ουςιϊδθ ανακρίβεια. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει τθ διενζργεια
διαδικαςιϊν για τθν απόκτθςθ ελεγκτικϊν τεκμθρίων, ςχετικά με τα ποςά και τισ γνωςτοποιιςεισ ςτισ εταιρικζσ
και τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Οι επιλεγόμενεσ διαδικαςίεσ βαςίηονται ςτθν κρίςθ του ελεγκτι
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περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ των κινδφνων ουςιϊδουσ ανακρίβειασ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων
οικονομικϊν καταςτάςεων, που οωείλεται είτε ςε απάτθ είτε ςε λάκοσ. Κατά τθ διενζργεια αυτϊν των
εκτιμιςεων κινδφνου, ο ελεγκτισ εξετάηει τισ εςωτερικζσ δικλείδεσ που ςχετίηονται με τθν κατάρτιςθ και εφλογθ
παρουςίαςθ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ, με ςκοπό το ςχεδιαςμό
ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν κατάλλθλων για τισ περιςτάςεισ, αλλά όχι με ςκοπό τθν ζκωραςθ γνϊμθσ επί τθσ
αποτελεςματικότθτασ των εςωτερικϊν δικλείδων τθσ εταιρείασ. Ο ζλεγχοσ περιλαμβάνει επίςθσ τθν αξιολόγθςθ
τθσ καταλλθλότθτασ των λογιςτικϊν πολιτικϊν που χρθςιμοποιικθκαν και του εφλογου των εκτιμιςεων που
ζγιναν από τθ διοίκθςθ, κακϊσ και αξιολόγθςθ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςθσ των εταιρικϊν και ενοποιθμζνων
οικονομικϊν καταςτάςεων. Ριςτεφουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμιρια που ζχουμε ςυγκεντρϊςει είναι επαρκι και
κατάλλθλα για τθ κεμελίωςθ τθσ ελεγκτικισ μασ γνϊμθσ.

Βάςθ για Γνϊμθ με Επιφφλαξθ
Από τον ζλεγχο μασ προζκυψε ότι θ Μθτρικι Eταιρεία δεν ςχθμάτιςε πρόβλεψθ απομείωςθσ τθσ αξίασ κτιςθσ
κυγατρικισ εταιρειασ για τθν οποία υπάρχουν ενδείξεισ απομείωςθσ ποςοφ € 770 χιλ. περίπου.

Γνϊμθ με επιφφλαξθ
Κατά τθ γνϊμθ μασ, εκτόσ από τθν επίπτωςθ του κζματοσ που μνθμονεφεται ςτθν παράγραωο ‘Βάςθ για Γνϊμθ
με Επιωφλαξθ’, οι ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηουν εφλογα, από
κάκε ουςιϊδθ άποψθ, τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και των κυγατρικϊν αυτισ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και τθ χρθματοοικονομικι τουσ επίδοςθ
και τισ ταμειακζσ τουσ ροζσ για τθ χριςθ που ζλθξε τθν θμερομθνία αυτι ςφμωωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναωοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.

Αναφορά επί Άλλων Νομικϊν και Κανονιςτικϊν Θεμάτων
Επαλθκεφςαμε τθ ςυμωωνία και τθν αντιςτοίχθςθ του περιεχομζνου τθσ Ζκκεςθσ Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ
Συμβουλίου με τισ ςυνθμμζνεσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτα πλαίςια των οριηόμενων
από τα άρκρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
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Ακινα, 1 Απριλίου 2014
Ο ΟΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΘΣ ΛΟΓΙΣΤΘΣ
ΓΕΩΓΙΟΣ Α. ΜΡΑΤΣΟΥΛΘΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14001
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΛΕΓΚΤΙΚΘ Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΟΣ ΚΘΦΙΣΙΑΣ 22, ΜΑΟΥΣΙ
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ΕΤΘΣΙΕΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

για τθν οικονομικι χριςθ
από 1θ Ιανουαρίου ζωσ 31θ Δεκεμβρίου 2013

Σφμωωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοικονομικισ
Αναωοράσ όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
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NEUROSOFT A.E.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναωζρεται διαωορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31Θ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2013

Ο Όμιλξπ
ημείχρη

Κύκλξπ εογαριώμ
Κόρςξπ πχλήρεχμ
Μικςό κέοδξπ
Ένξδα διάθερηπ
Ένξδα διξικήρεχπ
Λξιπά έρξδα εκμεςάλλεσρηπ

4
8

Χοημαςξξικξμξμικά έρξδα
Χοημαςξξικξμξμικά ένξδα
Κέοδη ποξ τόοχμ
Φόοξπ ειρξδήμαςξπ

Ζ Δςαιοεία

01.01-

01.01-

01.01-

01.01-

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

5.842.269
(3.477.349)
2.364.921
(363.012)
(949.144)
35.015

3.522.069
(2.175.329)
1.346.740
(314.704)
(908.421)
55.026

2.177.442
(743.600)
1.433.843
(184.859)
(613.416)
1.982

1.720.739
(669.762)
1.050.977
(177.511)
(669.568)
2.809

7
7

7.570
(92.647)

2.501
(83.734)

124
(3.666)

83
(6.775)

9

1.002.702
(279.340)

97.408
(147.062)

634.007
(139.501)

200.015
(136.248)

Κέοδη (Zημίεπ) μεςά από τόοξσπ (Α)
Λξιπά ρσμξλικά έρξδα μεςά από τόοξσπ (Β)
σγκεμςοχςικά ρσμξλικά ένξδα μεςά από τόοξσπ (Α)+(Β)

723.362
-

(49.654)
-

494.506
-

63.767
-

Το ζςγκενηπωηικά ζςνολικά έξοδα σπήζηρ αποδίδονηαι ζε :

723.362

(49.654)

494.506

63.767

Ιδιξκςήςεπ μηςοικήπ
Μη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ

643.026
80.336

(25.862)
(23.792)

494.506
-

63.767
-

723.362

(49.654)

494.506

63.767

8
8

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ

Σελίδα 34 από 72
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ ΤΘΣ 31ΘΣ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2013
Ο Όμιλξπ
ημείχρη

31.12.2013

Ζ Δςαιοεία
31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟ
Μη κσκλξτξοξύμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία
Ιδιξυοηριμξπξιξύμεμα εμρώμαςα πάγια ρςξιυεία

11

128.180

151.454

71.747

90.079

Αρώμαςα πάγια ρςξιυεία

12

983.769

1.124.942

578.986

599.294
1.574.555

Σσμμεςξυέπ ρε θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ

-

-

1.574.555

Σσμμεςξυέπ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ

37.000

37.000

-

-

Άλλεπ μακοξποόθερμεπ απαιςήρειπ

37.164

35.198

24.940

26.106

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ

9

ύμξλξ μη κσκλξτξοξύμςχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ

316.511

460.925

316.511

456.012

1.502.623

1.809.519

2.566.739

2.746.046
-

Κσκλξτξοξύμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία
Απξθέμαςα

13

357.092

359.407

-

Εμπξοικέπ απαιςήρειπ

14

1.925.983

1.224.996

591.626

-

Ποξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ

14

695.447

945.764

465.558

604.724
126.000

Εμδξξμιλικά σπόλξιπα ειρποακςέα

-

-

126.000

Χοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε έσλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ

-

165

-

165

2.386.177

158.532

314.689

121.775

ύμξλξ Κσκλξτξοξύμςχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ

5.364.699

2.688.864

1.497.873

852.664

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ

6.867.322

4.498.382

4.064.612

3.598.710

8.750.000

8.750.000

8.750.000

8.750.000

600.000

600.000

600.000

600.000

196.067

163.331

180.919

156.193

Ζημιέπ ειπ μέξμ

(7.250.907)

(7.861.197)

(6.276.570)

(6.746.351)

ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ

2.295.160

1.652.134

3.254.349

2.759.842

Μη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ

263.864

183.528

-

-

ύμξλξ Ιδίχμ Κεταλαίχμ

2.559.024

1.835.662

3.254.349

2.759.842
63.957

Χοημαςικά διαθέριμα

15

ΙΔΙΑ ΚΔΥΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΔΩΔΙ
Ιδια κετάλαια
Μεςξυικό κετάλαιξ

16

Διατξοά από έκδξρη μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ
Λξιπά απξθεμαςικά

17

Μακοξποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ
Ποξβλέφειπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ

90.196

90.939

64.150

Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεώρειπ

22

22.602

-

-

-

ύμξλξ Μακοξποόθερμχμ Τπξυοεώρεχμ

112.798

90.939

64.150

63.957
205.180

Βοαυσποόθερμεπ Τπξυοεώρειπ
Ποξμηθεσςέπ

20

1.721.161

506.907

181.065

Βοαυσποόθερμα δάμεια

19

1.195.409

1.155.626

-

-

-

1.652

-

1.652

Βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ
Φόοξι ειρξδήμαςξπ πληοχςέξι

200.054

54.336

77.730

44.336

1.078.876

853.260

487.320

523.743

ύμξλξ Βοαυσποόθερμχμ Τπξυοεώρεχμ

4.195.500

2.571.781

746.115

774.911

ύμξλξ Τπξυοεώρεχμ

4.308.298

2.662.720

810.264

838.868

ΤΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΔΥΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΦΡΔΩΔΩΝ

6.867.322

4.498.382

4.064.612

3.598.710

Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ

21

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ
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NEUROSOFT A.E.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναωζρεται διαωορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ 31Θ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2013

Δικαιώμαςα
μειξφητίαπ

Ομιλξπ
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ
2012
Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά ένξδα μεςά από τόοξσπ
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ
2012
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ
2013

Μεςξυικό

Διατξοά από έκδξρη

Λξιπά

Κετάλαιξ

μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ

απξθεμαςικά

8.750.000

2013

Ζ Δςαιοεία
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ
2012

2012
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ πεοιόδξσ 1 Ιαμξσαοίξσ
2013

(7.835.335)

1.677.996

207.320

1.885.316

(25.682)

(25.682)

(23.972)

(49.654)

163.331

(7.861.018)

1.652.313

183.348

1.835.662

8.750.000

600.000

163.331

(7.861.018)

1.652.313

183.348

1.835.662

-

-

32.736
-

(32.736)
643.026

643.026

80.336

723.362

8.750.000

600.000

196.067

(7.250.728)

2.295.339

263.684

Μεςξυικό

Διατξοά από έκδξρη

Λξιπά

Κετάλαιξ

μεςξυώμ σπέο ςξ άοςιξ

απξθεμαςικά

8.750.000

600.000

156.193

Εημιέπ ειπ μέξμ
(6.810.118)

2.696.075

-

-

-

63.767

63.767

600.000

156.193

(6.746.351)

2.759.842

8.750.000

600.000

156.193

(6.746.351)

2.759.842

-

Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά ένξδα μεςά από τόοξσπ
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ

8.750.000

24.725

(24.725)

-

-

600.000

180.919

494.506
(6.276.570)

2.559.024

ύμξλξ

8.750.000

Ένξδα αύνηρηπ μεςξυικξύ κεταλαίξσ

2013

-

600.000

Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά από τόοξσπ
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ

163.331

-

ύμξλξ

8.750.000

Μεςατξοα ρςα απξθεμαςικά
Σσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά από τόοξσπ
ύμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ πεοιόδξσ 31 Δεκεμβοίξσ

600.000

-

Εημιέπ ειπ μέξμ

ύμξλξ

494.506
3.254.349

Οι ρσμξδεσςικέπ ρημειώρειπ απξςελξύμ αμαπόρπαρςξ μέοξπ ςχμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεχμ

Σελίδα 36 από 72

NEUROSOFT A.E.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναωζρεται διαωορετικά)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΘ ΜΕΘΟΔΟΣ) ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ
31Θ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2013
Ο Όμιλξπ

Ζ Δςαιοεία

01.01-

01.01-

01.01-

01.01-

31.12.2013

31.12.2012

31.12.2013

31.12.2012

1.002.702

97.408

Σαμειακέπ οξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ
Κέοδη ποό τόοχμ

634.007

200.015

Ποξραομξγέπ για:
Μείχρη (Ασνηρη) ρε υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εσλξγη ανία
Απξρβέρειπ
Λξιπέπ ποξβλέφειπ
Χοημαςξξικξμξμικά (έρξδα)/ένξδα
Απξςελερμαςα επεμδσςικήπ δοαρςηοιξςηςαπ
Λειςξσογικά κέοδη ποξ μεςαβξλώμ ςξσ κεταλαίξσ κίμηρηπ

-

165

-

275.981

240.484

252.956

41.963

-

15.000

-

3.666

74.733

3.666

6.775

387.833

-

-

(2.418)

-

-

1.436.164

445.705

893.322

459.746

(Αύνηρη)/Μείχρη:
Απξθέμαςα
Εμπξοικέπ απαιςήρειπ
Ποξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ
Ποξμηθεσςέπ

2.315

13.263

-

-

(700.987)

537.195

(591.626)

293.742

(496.293)

139.166

(437.124)

150.980

(24.115)

39.415

19.498

(161.415)
(6.775)

250.317
1.323.977

Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποόθερμεπ σπξυοεώρειπ

225.616

(128.245)

Τόκξι πληοχθέμςεπ

(92.647)

(83.283)

(3.666)

Φόοξι πληοχθέμςεπ

(25.083)

(30.514)

(25.083)

Πληοχμέπ για απξζημίχρη ποξρχπικξύ

(14.807)

(3.276)

(14.807)

Λξιπέπ μακοξποόθερμεπ απαιςήρειπ
Σαμειακέπ ειροξέπ από λειςξσογικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(3.276)

(1.966)

2.151

1.166

2.402.899

407.682

393.855

186.544

2.231

(221.119)

(476.037)

(199.577)

(202.773)

7.570

2.501

124

83

165

775

165

775

Σαμειακέπ οξέπ από επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ
Αγξοά εμρώμαςχμ και άσλχμ πάγιχμ πεοιξσριακώμ ρςξιυείχμ
Τόκξι και ρσματή έρξδα ειρποαυθέμςα
Χοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εύλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ
Σαμειακέπ εκοξέπ για επεμδσςικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

(213.384)

(472.761)

(199.288)

(201.915)

Καθαοή μεςαβξλή υοημαςξδξςικήπ μίρθχρηπ
Καθαοή μεςαβξλή βοαυσποόθερμξσ δαμειρμξύ

(1.652)
39.783

(14.202)
(26.472)

(1.652)
-

(14.202)
-

Σαμειακέπ ειροξέπ από υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιόςηςεπ

38.131

(40.674)

(1.652)

(14.202)

2.227.646

(105.783)

192.915

(29.573)

158.532

264.284

121.775

151.348

2.386.178

158.532

314.690

121.775

Καθαοή αύνηρη/(μείχρη) υοημαςικώμ διαθερίμχμ
Φοημαςικά διαθέριμα ρςημ αουή ςηπ πεοιόδξσ
Φοημαςικά διαθέριμα ρςξ ςέλξπ ςηπ πεοιόδξσ

Οι ζςνοδεςηικέρ ζημειώζειρ αποηελούν αναπόζπαζηο μέπορ ηων Οικονομικών Καηαζηάζεων
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NEUROSOFT A.E.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναωζρεται διαωορετικά)

ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΘ ΧΘΣΘ ΡΟΥ ΕΛΘΞΕ ΤΘΝ
31Θ ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2013
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΤΘΣ:
Θ NEUROSOFT Ανϊνυμθ Εταιρεία Ραραγωγισ Λογιςμικοφ (θ Εταιρεία) είναι μία Ανϊνυμθ Εταιρεία θ οποία
ιδρφκθκε και δραςτθριοποιείται ςτθν Ελλάδα από τον Δεκζμβριο του 2008.
Θ ζδρα τθσ Εταιρείασ είναι ςτoν Διμο Αμαρουςίου, Κθωιςίασ 32, Τ.Κ. 15125. Θ διάρκεια τθσ Εταιρείασ,
ςφμωωνα με το Καταςτατικό τθσ, ανζρχεται ςε 100 χρόνια από τθν θμερομθνία ίδρυςισ τθσ, με δυνατότθτα
επζκταςθσ τθσ διάρκειασ μετά από απόωαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των Μετόχων τθσ.
Θ Neurosoft είναι εταιρεία παραγωγισ λογιςμικοφ, που ειδικεφεται ςτο ςχεδιαςμό, παραγωγι, προςαρμογι
και ςυντιρθςθ ολοκλθρωμζνων πλθροωοριακϊν ςυςτθμάτων για τουσ τρεισ κφριουσ επιχειρθματικοφσ τομείσ
ςτουσ οποίουσ δραςτθριοποιείται: Sports Betting & Gaming Analytics, Business Intelligence και Core Factoring,
όπωσ και ςτθν παροχι εξελιγμζνων υπθρεςιϊν πλθροωορικισ ςτθν Ελλθνικι και τθ Διεκνι αγορά.
Οι μετοχζσ τθσ εταιρείασ διαπραγματεφονται ςτθν αγορά AIM του χρθματιςτθρίου του Μιλάνου.
Ο αρικμόσ προςωπικοφ του Ομίλου ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 ανζρχεται ςτα 49 άτομα, ενϊ τθσ Εταιρείασ ςτα
23 άτομα. Στισ 31 Δεκεμβρίου 2012 ο αντίςτοιχοσ αρικμόσ του προςωπικοφ ιταν 47 άτομα για τον Πμιλο και
23 άτομα για τθν Εταιρεία.
Ρλθροφορίεσ για τισ Θυγατρικζσ
Kestrel Πλθροφοριακά Συςτιματα Α.Ε.
Στισ 30 Νοεμβρίου 2009, θ Εταιρεία εξαγόραςε το 70% του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ Kestrel Ρλθροωοριακά
Συςτιματα Α.Ε.
Θ Kestrel Ρλθροωοριακά Συςτιματα παρζχει ολοκλθρωμζνεσ τθλεπικοινωνιακζσ λφςεισ, δραςτθριοποιοφμενθ
ςε πολλζσ χϊρεσ τθσ Νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ, περιλαμβανομζνθσ τθσ Κφπρου, ουμανίασ, Βουλγαρίασ,
Σερβίασ, Αλβανίασ και ωυςικά Ελλάδασ. Θ Kestrel Ρλθροωοριακά Συςτιματα δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτον
τομζα των πάροχων ςτακερισ και κινθτισ τθλεωωνίασ και ςυνεργάηεται με κορυωαίουσ παγκοςμίωσ
καταςκευαςτζσ εξοπλιςμοφ και software. Θ εταιρεία εςτιάηει ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υψθλισ ποιότθτασ ςτον
ςχεδιαςμό, εωαρμογι και υποςτιριξθ προσ τουσ πελάτεσ τθσ μζςω του ειδικευμζνου και πιςτοποιθμζνου
προςωπικοφ τθσ. Θ Kestrel Ρλθροωοριακά Συςτιματα παρακολουκεί ςυνεχϊσ τθν τάςθ τθσ παγκόςμιασ και
των τοπικϊν αγορϊν, επιχειρϊντασ να διευρφνει το χαρτοωυλάκιο των προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ.
Gaeknar Ventures Ltd
Στισ 7 Οκτωβρίου 2008, θ Εταιρεία εξαγόραςε το 100% του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ Gaeknar, θ οποία ζχει
ιδρυκεί ςτθν Κφπρο. Στθ ςυνζχεια, ςτισ 3 Μαιου 2011 ςυγχωνεφκθκε με τθν επίςθσ κυγατρικι εταιρεία
Rockberg Holdings Ltd.
Neurosoft Romania
Στισ 23 Ιουνίου 2008, θ Gaeknar Ventures Ltd και ο κ. Ραςχαλίδθσ (μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ
Neurosoft), ίδρυςαν από κοινοφ τθν Neurosoft Romania, μία εταιρεία λογιςμικοφ με ζδρα το Βουκουρζςτι, θ
οποία αναμζνεται να εξυπθρετεί τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ για τα προϊόντα τθσ
Neurosoft. Στισ 31 Δεκεμβρίου 2009, θ Gaeknar Ventures Ltd κατείχε το 95% του μετοχικοφ κεωαλαίου τθσ
Neurosoft Romania και ο κ. Ραςχαλίδθσ το υπόλοιπο 5%. Σθμειϊνουμε ότι θ Neurosoft Romania για τισ
χριςεισ 2013 και 2012 παρζμεινε ανενεργι και για το λόγο αυτό εξαιρζκθκε τθσ ενοποίθςθσ.
Rockberg Holdings Ltd
Στισ 2 Φεβρουαρίου 2009, θ Εταιρεία ίδρυςε τθν Rockberg Holdings Ltd, με ζδρα τθν Κφπρο. Θ Rockberg
Holdings Ltd κατζχει τα πνευματικά δικαιϊματα που ςχετίηονται με τθν χριςθ και τθν εμπορικι εκμετάλλευςθ
του δικτυακοφ τόπου www.betonews.com, ο οποίοσ παρζχει ςτατιςτικι ανάλυςθ και ιςτορικά δεδομζνα για
αγϊνεσ ποδοςωαίρου και μπάςκετ.
θ
Τθν 3 Μαιου του 2011 εκδόκθκε θ ςχετικι απόωαςθ από το Επαρχιακό Δικαςτιριο Λεμεςοφ που αωορά τθν
ζγκριςθ τθσ αίτθςθσ ςυγχϊνευςθσ των εταιριϊν Rockberg Holdings και Gaeknar Ventures Ltd.
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2.

ΒΑΣΘ ΡΑΟΥΣΙΑΣΘΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α)

Βάςθ Σφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων:

Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν καταρτιςτεί ςφμωωνα με τα Διεκνι Ρρότυπα Χρθματοοικονομικισ Αναωοράσ
(ΔΡΧΑ) όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.).
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ ζχουν ςυνταχκεί ςφμωωνα με τθν αρχι του ιςτορικοφ κόςτουσ, εκτόσ από τα
χρθματοοικονομικά ςτοιχεία διακζςιμα προσ πϊλθςθ και τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων (ςυμπεριλαμβανομζνων παραγϊγων), τα οποία αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία.
Θ προετοιμαςία των οικονομικϊν καταςτάςεων, ςφμωωνα με τα ΔΡΧΑ, απαιτεί τθ χριςθ κρίςιμων λογιςτικϊν
εκτιμιςεων. Επίςθσ απαιτείται θ κρίςθ τθσ Διοίκθςθσ ςτθν εωαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν που ζχουν
υιοκετθκεί. Οι τομείσ που απαιτοφν υψθλότερου βακμοφ κρίςθ ι είναι εξαιρετικά πολφπλοκοι ι οι τομείσ όπου
οι υποκζςεισ και οι εκτιμιςεισ είναι ςθμαντικζσ για τισ λογιςτικζσ καταςτάςεισ, αναωζρονται κατωτζρω ςτθν
ςθμείωςθ 2(γ).
Οι ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ περιζχουν τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ μθτρικισ
Εταιρείασ Neurosoft A.E. και όλων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςτισ οποίεσ θ Εταιρεία ζχει τθ δυνατότθτα
άςκθςθσ ελζγχου. Οι κυγατρικζσ (εταιρείεσ ςτισ οποίεσ ο Πμιλοσ ζμμεςα ι άμεςα ςυμμετζχει με περιςςότερο
από το 50% των ψιωων ι με άλλον τρόπο ελζγχει τθ διοίκθςι τουσ) ζχουν ενοποιθκεί. Οι κυγατρικζσ
ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ουςιαςτικόσ ζλεγχοσ μεταωζρεται ςτον Πμιλο, και παφουν
να ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία κατά τθν οποία ο ζλεγχοσ παφει να υωίςταται.
Πλεσ οι ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ και υπόλοιπα ζχουν απαλειωκεί ςτισ ςυνθμμζνεσ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ. Ππου απαιτικθκε, οι λογιςτικζσ αρχζσ των κυγατρικϊν ζχουν τροποποιθκεί ζτςι ϊςτε να
διαςωαλιςτεί θ ςυνζπεια με τισ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο. Μια μεταβολι ςε ποςοςτό
ςυμμετοχισ ςε κυγατρικι χωρίσ απϊλεια ελζγχου αποτελεί ςυναλλαγι μεταξφ των μετόχων.
Θ θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων των κυγατρικϊν εταιρειϊν ςυμπίπτει με αυτι τθσ
Εταιρείασ.
Οι ηθμιζσ κυγατρικϊν εταιρειϊν αποδίδονται ςτισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ ακόμθ κι αν αυτό δθμιουργεί
χρεωςτικό υπόλοιπο.
Σε περίπτωςθ που ο Πμιλοσ χάνει τον ζλεγχο μιασ κυγατρικισ, τότε:







διαγράωει τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υπεραξίασ) και τισ υποχρεϊςεισ τθσ
κυγατρικισ
διαγράωει τθ λογιςτικι αξία των μθ ελεγχόμενων ςυμμετοχϊν
διαγράωει τισ ςωρευμζνεσ διαωορζσ μετατροπισ, που καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ αναγνωρίηει τθν
εφλογθ αξία του ανταλλάγματοσ που ειςπράχκθκε
αναγνωρίηει τθν εφλογθ αξία τθσ εναπομείναςασ επζνδυςθσ
αναγνωρίηει οποιοδιποτε πλεόναςμα ι ζλλειμμα ςτα αποτελζςματα
ανακατατάςςει το μερίδιο τθσ μθτρικισ επί των ςτοιχείων που είχαν προθγουμζνωσ αναγνωριςτεί ςτα
λοιπά ςυνολικά ειςοδιματα ςτα αποτελζςματα.

Οι ςυμμετοχζσ ςε κυγατρικζσ επιχειριςεισ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ
κτιςθσ μείον τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ.
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Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ και γνωςτοποιιςεισ
(i) Αλλαγζσ ςτισ λογιςτικζσ αρχζσ
 ΔΛΡ 19 Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ (τροποποίθςθ)
Αυτι θ τροποποίθςθ επιωζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν αναγνϊριςθ και αποτίμθςθ των κακοριςμζνων
παροχϊν και των παροχϊν εξόδου από τθν υπθρεςία (κατάργθςθ τθσ μεκόδου του περικωρίου), κακϊσ
και ςτισ γνωςτοποιιςεισ όλων των παροχϊν ςε εργαηομζνουσ. Οι βαςικζσ αλλαγζσ αωοροφν κυρίωσ ςτθν
αναγνϊριςθ των αναλογιςτικϊν κερδϊν και ηθμιϊν, ςτθν αναγνϊριςθ του κόςτουσ προχπθρεςίασ/
περικοπϊν, ςτθν επιμζτρθςθ του εξόδου ςυντάξεων, ςτισ απαιτοφμενεσ γνωςτοποιιςεισ, ςτο χειριςμό των
εξόδων και των ωόρων που ςχετίηονται με τα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, κακϊσ και ςτθ
διάκριςθ μεταξφ «βραχυπρόκεςμων» και «λοιπϊν μακροπρόκεςμων" παροχϊν. Θ επίδραςθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ τροποποίθςθσ αναλφεται εκτενζςτερα ςτθ Σθμείωςθ 37.

(ii) Νζα πρότυπα και διερμθνείεσ που υιοκετικθκαν από τον Πμιλο και τθν Εταιρεία

 ΔΛΡ 1 Ραρουςίαςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων (τροποποίθςθ) – Ραρουςίαςθ των ςτοιχείων του
Λοιποφ Συνολικοφ Ειςοδιματοσ
Θ τροποποίθςθ αυτι αλλάηει τθν ομαδοποίθςθ των ςτοιχείων που παρουςιάηονται ςτα Λοιπά Συνολικά
Ειςοδιματα. Τα ςτοιχεία που μποροφν να αναταξινομθκοφν (ι να "ανακυκλωκοφν¨) ςτα Αποτελζςματα
Χριςθσ ςε κάποια χρονικι ςτιγμι ςτο μζλλον (για παράδειγμα, κακαρό κζρδοσ από αντιςτάκμιςθ κακαρισ
επζνδυςθσ, ςυναλλαγματικζσ διαωορζσ από τθ μετατροπι αλλοδαπϊν δραςτθριοτιτων, κακαρι μεταβολι
αντιςτακμίςεων ταμειακϊν ροϊν και κακαρι ηθμία/κζρδοσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
διακζςιμων προσ πϊλθςθ) κα παρουςιάηονται χωριςτά από άλλα ςτοιχεία τα οποία δεν κα
αναταξινομθκοφν ποτζ (για παράδειγμα, αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμιζσ ςε προγράμματα κακοριςμζνων
παροχϊν και αναπροςαρμογι οικοπζδων και κτθρίων). Θ τροποποίθςθ επθρεάηει μόνο τθν παρουςίαςθ
και δεν ζχει καμία επίδραςθ ςτθν οικονομικι κζςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ ι ςτθ δραςτθριότθτα
τουσ.
 ΔΡΧΑ
7
Χρθματοοικονομικά
μζςα:
Γνωςτοποιιςεισ
(τροποποίθςθ)
–
Συμψθφιςμόσ
Χρθματοοικονομικϊν Ρεριουςιακϊν Στοιχείων και Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων
Οι τροποποιιςεισ αυτζσ απαιτοφν από μια εταιρεία να γνωςτοποιιςει πλθροωορίεσ για τα δικαιϊματα
ςυμψθωιςμοφ και ςχετικοφσ διακανονιςμοφσ (πχ. διακανονιςμοφσ εξαςωαλίςεων). Οι γνωςτοποιιςεισ
αυτζσ παρζχουν ςτουσ χριςτεσ πλθροωόρθςθ θ οποία είναι χριςιμθ για τθν αξιολόγθςθ τθσ επίδραςθσ
των διακανονιςμϊν ςυμψθωιςμοφ ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ μιασ εταιρείασ. Οι νζεσ
γνωςτοποιιςεισ απαιτοφνται για όλα τα χρθματοοικονομικά μζςα που ζχουν αναγνωριςτεί και ζχουν
υποςτεί ςυμψθωιςμό ςφμωωνα με το ΔΛΠ 32 Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ. Οι γνωςτοποιιςεισ
εωαρμόηονται επίςθσ ςε χρθματοοικονομικά μζςα που υπόκεινται ςε εκτελεςτζουσ «κφριουσ
διακανονιςμοφσ ςυμψθωιςμοφ» (master netting arrangement) ι παρόμοιουσ διακανονιςμοφσ, ανεξάρτθτα
από το εάν ζχουν ςυμψθωιςτεί ςφμωωνα με το ΔΛΡ 32. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ εκτιμά
ότι θ ςυγκεκριμζνθ διερμθνεία δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι
τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΡΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ Αξίασ
Το ΔΡΧΑ 13 εγκακιςτά ζνα ενιαίο ςφνολο πθγϊν κακοδιγθςθσ των ΔΡΧΑ για όλεσ τισ επιμετριςεισ
εφλογθσ αξίασ. Το ΔΡΧΑ 13 δεν αλλάηει τισ απαιτιςεισ αναωορικά με το πότε θ εταιρεία απαιτείται να
χρθςιμοποιιςει τθν εφλογθ αξία αλλά παρζχει κακοδιγθςθ ςτο τρόπο επιμζτρθςθσ τθσ εφλογθσ αξίασ ςτα
ΔΡΧΑ όταν θ εφλογθ αξία απαιτείται ι επιτρζπεται. Το ΔΡΧΑ 13 απαιτεί επίςθσ ςυγκεκριμζνεσ
γνωςτοποιιςεισ εφλογθσ αξίασ, μερικζσ από τισ οποίεσ αντικακιςτοφν τισ υωιςτάμενεσ απαιτιςεισ
γνωςτοποίθςθσ άλλων προτφπων, ςυμπεριλαμβάνοντασ το ΔΡΧΑ 7 Χρθματοοικονομικά Μζςα:
Γνωςτοποιιςεισ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι θ ςυγκεκριμζνθ διερμθνεία δεν
αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 Διερμθνεία 20 Δαπάνεσ αποκάλυψθσ κατά τθν παραγωγικι φάςθ του ορυχείου
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Θ διερμθνεία αυτι εωαρμόηεται για τισ δαπάνεσ αποκάλυψθσ που πραγματοποιοφνται κατά τθν
διαδικαςία εξόρυξθσ τθσ επιωάνειασ ςτθ διάρκεια τθσ παραγωγικισ ωάςθσ του ορυχείου ('δαπάνεσ
αποκάλυψθσ κατά τθν παραγωγι'). Θ διερμθνεία αναωζρεται ςτθ λογιςτικι απεικόνιςθ τθσ ωωζλειασ από
τθ δραςτθριότθτα αποκάλυψθσ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ εκτιμά ότι θ ςυγκεκριμζνθ
διερμθνεία δεν αναμζνεται να ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 Το ΣΔΛΡ εξζδωςε ζνα κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΡΧΑ 2009 -2011, το οποίο περιζχει
τροποποιιςεισ των προτφπων και των ςχετικϊν βάςεων ςυμπεράςματοσ. Το πρόγραμμα των ετιςιων
αναβακμίςεων παρζχει ζνα μθχανιςμό εωαρμογισ απαραίτθτων αλλά όχι επειγουςϊν τροποποιιςεων
των ΔΡΧΑ. Θ επίδραςθ αυτϊν των αναβακμίςεων δεν επθρζαςε ςθμαντικά τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ ι
τθν δραςτθριότθτα του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ.
 ΔΛΠ 1 Παρουςίαςθ Οικονομικϊν Καταςτάςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει τθ διαωορά μεταξφ
εκελοντικϊν πρόςκετων ςυγκριτικϊν πλθροωοριϊν και των ςυγκριτικϊν
πλθροωοριϊν που
απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο. Γενικά, θ απαιτοφμενθ ςυγκριτικι περίοδοσ που απαιτείται κατ’ ελάχιςτο
είναι θ προθγοφμενθ περίοδοσ.
 ΔΛΠ 16 Ενςϊματα πάγια: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι τα βαςικά ανταλλακτικά και ο
εξοπλιςμόσ ςυντιρθςθσ που πλθροί τον οριςμό των ενςϊματων παγίων και εξοπλιςμοφ δεν είναι
απόκεμα.
 ΔΛΠ 32 Χρθματοοικονομικά μζςα: Παρουςίαςθ: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι οι ωόροι
ειςοδιματοσ που προκφπτουν από διανομζσ κατόχων ςυμμετοχικϊν τίτλων λογίηονται ςφμωωνα με το
ΔΛΡ 12 Φόροι Ειςοδιματοσ.
 ΔΛΠ 34 Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά: Θ αναβάκμιςθ αυτι ςυμμορωϊνει τισ απαιτιςεισ
γνωςτοποιιςεων για τα ςυνολικά περιουςιακά ςτοιχεία ανά τομζα πλθροωόρθςθσ με τισ ςυνολικζσ
υποχρεϊςεισ ανά τομζα πλθροωόρθςθσ ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Θ διευκρίνθςθ αυτι
εξαςωαλίηει επίςθσ τθ ςυμμόρωωςθ των γνωςτοποιιςεων ςτισ ενδιάμεςεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ με
τισ ετιςιεσ.

(iii) Ρρότυπα που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν εφαρμογι ςτθν παροφςα λογιςτικι περίοδο και θ Εταιρεία
δεν ζχει υιοκετιςει νωρίτερα:
 ΔΛΡ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ (ανακεϊρθςθ)
Το πρότυπο αυτό εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Ωσ ςυνζπεια των νζων προτφπων ΔΠΧΑ 11 Από κοινοφ ςυμφωνίεσ και ΔΠΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ
ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ, το ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ μετονομάςτθκε ςε
ΔΛΠ 28 Επενδφςεισ ςε Συγγενείσ επιχειριςεισ και Κοινοπραξίεσ και περιγράωει τθν εωαρμογι τθσ μεκόδου
κακαρισ κζςθσ ςτισ επενδφςεισ ςε κοινοπραξίεσ πζραν των επενδφςεων ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ. Θ
Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ
τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΛΡ 32 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Ραρουςίαςθ (τροποποίθςθ) – Συμψθφιςμόσ Χρθματοοικονομικϊν
Ρεριουςιακϊν Στοιχείων και Χρθματοοικονομικϊν Υποχρεϊςεων
Θ τροποποίθςθ αυτι εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1
Ιανουαρίου 2014. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ διευκρινίηουν τθν ζννοια “υωίςταται ςτο παρόν νομικά
επιβαλλόμενο δικαίωμα για ςυμψθωιςμό”. Οι τροποποιιςεισ επίςθσ διευκρινίηουν τθν εωαρμογι των
κριτθρίων ςυμψθωιςμοφ του ΔΛΡ 32 ςτα ςυςτιματα διακανονιςμοφ (όπωσ ςε κεντρικά ςυςτιματα οίκων
εκκακάριςθσ) τα οποία εωαρμόηουν μθχανιςμοφσ μεικτοφσ διακανονιςμοφ οι οποίοι δεν λειτουργοφν
ταυτόχρονα.
Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ
τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα - Ταξινόμθςθ και Επιμζτρθςθ και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο
ΔΡΧΑ 9 και ΔΡΧΑ 7: Υποχρεωτικι θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ και Γνωςτοποιιςεισ μετάβαςθσ, Λογιςτικι
Αντιςτάκμιςθσ και τροποποιιςεισ των ΔΡΧΑ 9, ΔΡΧA 7 και ΔΛΡ 39
Ππωσ ζχει εκδοκεί το ΔΡΧΑ 9 αντικατοπτρίηει τθν πρϊτθ ωάςθ τθσ εργαςίασ του ΣΔΛΡ για τθν
αντικατάςταςθ του ΔΛΡ 39 και εωαρμόηεται κατά τθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των
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χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται από
το ΔΛΡ 39. Θ υιοκζτθςθ τθσ πρϊτθσ ωάςθσ του ΔΡΧΑ 9 κα ζχει επίπτωςθ ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ
των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων αλλά δεν κα ζχει επίπτωςθ ςτθν ταξινόμθςθ και
επιμζτρθςθ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων. Στισ επόμενεσ ωάςεισ, το ΣΔΛΡ κα αςχολθκεί με τθ
λογιςτικι αντιςτάκμιςθσ και τθν απομείωςθ των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων. Το
μεταγενζςτερο πακζτο τροποποιιςεων που εκδόκθκε το Νοζμβριο 2013 ειςάγει επιπλζον λογιςτικζσ
απαιτιςεισ για χρθματοοικονομικά μζςα. Οι τροποποιιςεισ αυτζσ α) κζτουν ςε ιςχφ μια ουςιαςτικι
ανακεϊρθςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ που κα επιτρζψει ςτισ εταιρείεσ να αντικατοπτρίηουν καλφτερα
τισ δραςτθριότθτεσ διαχείριςθσ του κινδφνου τουσ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, β) επιτρζπουν τισ
αλλαγζσ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κζματοσ γνωςτοφ ωσ «ίδιοσ πιςτωτικόσ κίνδυνοσ», που είχε ιδθ
ςυμπεριλθωκεί ςτο ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά μζςα ϊςτε να μπορεί να εωαρμοςτεί από μόνο του, χωρίσ
να χρειάηεται να αλλάξει οποιοςδιποτε άλλοσ λογιςτικόσ χειριςμόσ των χρθματοοικονομικϊν μζςων και γ)
απομακρφνουν τθν 1 Ιανουαρίου 2015 ωσ θμερομθνία υποχρεωτικισ εωαρμογισ του ΔΡΧΑ 9 ϊςτε να
παρζχεται επαρκισ χρόνοσ για τθ μετάβαςθ ςτισ νζεσ απαιτιςεισ κατά τθν προετοιμαςία των οικονομικϊν
καταςτάςεων. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο και τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ
Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ
τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΡΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, ΔΛΡ 27 Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
Το νζο πρότυπο εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Το ΔΡΧΑ 10 αντικακιςτά το μζροσ του ΔΛΡ 27 Ενοποιθμζνεσ και Ατομικζσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ
που ςχετίηεται με τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ. Επίςθσ, αναωζρεται ςε κζματα που
αναπτφςςονται ςτθ Διερμθνεία 12 Ενοποίθςθ – Οικονομικζσ Οντότθτεσ Ειδικοφ Σκοποφ. Το ΔΡΧΑ 10
εγκακιςτά ζνα ενιαίο μοντζλο ελζγχου που ζχει εωαρμογι ςε όλεσ τισ εταιρείεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων
και των οικονομικϊν οντοτιτων ειδικοφ ςκοποφ. Οι αλλαγζσ που ειςάγονται από το ΔΡΧΑ 10 απαιτοφν
από τθ διοίκθςθ να αςκεί ςθμαντικι κρίςθ προκειμζνου να κακορίςει ποιεσ οντότθτεσ ελζγχονται και,
ςυνεπϊσ, είναι απαραίτθτο να ενοποιθκοφν από τθ μθτρικι, ςυγκρινόμενεσ με τισ απαιτιςεισ που
βρίςκονταν ςτο ΔΛΡ 27. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ
επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΡΧΑ 11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ
Το νζο πρότυπο εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Το ΔΡΧΑ 11 αντικακιςτά το ΔΛΡ 31 Συμμετοχι ςε Κοινοπραξίεσ και τθ Διερμθνεία 13 Από κοινοφ
ελεγχόμενεσ οικονομικζσ οντότθτεσ – Μθ χρθματικζσ ςυνειςφορζσ από κοινοπρακτοφντεσ. Το ΔΡΧΑ 11
καταργεί τθν επιλογι τθσ αναλογικισ ενοποίθςθσ των από κοινοφ ελεγχόμενων εταιρειϊν. Αντί αυτοφ, οι
από κοινοφ ελεγχόμενεσ εταιρείεσ οι οποίεσ πλθροφν τον οριςμό τθσ κοινοπραξίασ πρζπει να λογίηονται
χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο κακαρισ κζςθσ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε
διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΡΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ
Το νζο πρότυπο εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Το ΔΡΧΑ 12 περιλαμβάνει όλεσ τισ γνωςτοποιιςεισ που προθγουμζνωσ εμπεριζχονταν ςτο ΔΛΡ 27
και ςχετίηονταν με τισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κακϊσ επίςθσ και όλεσ τισ γνωςτοποιιςεισ
που προθγουμζνωσ εμπεριζχονταν ςτο ΔΛΡ 31 και ςτο ΔΛΡ 28. Οι γνωςτοποιιςεισ αυτζσ ςχετίηονται με τθ
ςυμμετοχι μιασ εταιρείασ ςε κυγατρικζσ εταιρείεσ, ςε από κοινοφ ςυμωωνίεσ, ςε ςυγγενείσ εταιρείεσ και
δομθμζνεσ εταιρείεσ. Απαιτοφνται επίςθσ μια ςειρά από νζεσ γνωςτοποιιςεισ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι
κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
Οδθγία μετάβαςθσ (Τροποποίθςθ του ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 11 και ΔΡΧΑ 12)
Θ οδθγία εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου. Το
ΣΔΛΡ εξζδωςε τροποποιιςεισ του ΔΡΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, του ΔΡΧΑ 11 Από
Κοινοφ Συμφωνίεσ και του ΔΡΧΑ 12 Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ. Οι τροποποιιςεισ
αλλάηουν τθν οδθγία μετάβαςθσ ζτςι ϊςτε να παρζχουν μεγαλφτερθ ελάωρυνςθ από τθν πλιρθ
αναδρομικι εωαρμογι. Θ θμερομθνία τθσ «πρϊτθσ εωαρμογισ» του ΔΡΧΑ 10 ορίηεται ωσ «θ ζναρξθ τθσ
ετιςιασ περιόδου ςτθν οποία εωαρμόηεται το ΔΡΧΑ 10 για πρϊτθ ωορά». Θ εκτίμθςθ για τθν φπαρξθ
ελζγχου πραγματοποιείται κατά τθν «θμερομθνία τθσ πρϊτθσ εωαρμογισ» αντί τθσ ζναρξθσ τθσ
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ςυγκριτικισ περιόδου. Εωόςον θ εκτίμθςθ ελζγχου είναι διαωορετικι μεταξφ ΔΡΧΑ 10 και ΔΛΡ
27/Διερμθνία 12, πρζπει να κακοριςτοφν οι αναδρομικζσ προςαρμογζσ. Ωςτόςο, εάν θ εκτίμθςθ ελζγχου
είναι όμοια, δεν απαιτείται αναδρομικι εωαρμογι. Εάν παρουςιάηονται περιςςότερεσ από μία ςυγκριτικζσ
περίοδοι, παρζχεται πρόςκετθ ελάωρυνςθ που απαιτεί τθν επαναδιατφπωςθ μόνο μιασ περιόδου. Για
τουσ ίδιουσ λόγουσ το ΣΔΛΡ τροποποίθςε το ΔΡΧΑ 11 Από Κοινοφ Συμφωνίεσ και το ΔΡΧΑ 12
Γνωςτοποιιςεισ ςυμμετοχϊν ςε άλλεσ επιχειριςεισ για να παρζχει ελάωρυνςθ κατά τθ μετάβαςθ. Θ
Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ
τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
Επενδυτικζσ επιχειριςεισ (Τροποποίθςθ του ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 27)
Θ τροποποίθςθ εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Θ τροποποίθςθ εωαρμόηεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ κατθγορία επιχειριςεων που χαρακτθρίηονται ωσ
επενδυτικζσ επιχειριςεισ. Το ΣΔΛΡ χρθςιμοποιεί τον όρο «επενδυτικι επιχείρθςθ» αναωερόμενο ςε
επιχειριςεισ με αποκλειςτικό επιχειρθματικό ςκοπό τθν επζνδυςθ κεωαλαίων προκειμζνου για απόδοςθ
από κεωαλαιακι ανατίμθςθ, ειςόδθμα από επενδφςεισ ι και τα δφο. Θ επενδυτικι επιχείρθςθ πρζπει
επίςθσ να αποτιμά τθν απόδοςθ των επενδφςεων ςτθ βάςθ τθσ εφλογθσ αξίασ. Οι επιχειριςεισ αυτζσ κα
μποροφςαν να ςυμπεριλάβουν οργανιςμοφσ ιδιωτικϊν επενδυτικϊν κεωαλαίων, οργανιςμοφσ
επιχειρθματικϊν κεωαλαίων, ςυνταξιοδοτικϊν ταμείων, κρατικϊν επενδυτικϊν κεωαλαίων και λοιπϊν
επενδυτικϊν κεωαλαίων.
Σφμωωνα με το ΔΡΧΑ 10 Ενοποιθμζνεσ Οικονομικζσ Καταςτάςεισ, οι επιχειριςεισ που ετοιμάηουν
οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι υποχρεωμζνεσ να ενοποιοφν τισ ςυμμετοχζσ ςε άλλεσ επιχειριςεισ ςτισ
οποίεσ αςκοφν ζλεγχο (δθλ. όλεσ τισ κυγατρικζσ). Θ τροποποίθςθ για τισ επενδυτικζσ επιχειριςεισ παρζχει
εξαίρεςθ ςτισ απαιτιςεισ ενοποίθςθσ του ΔΡΧΑ 10 και απαιτεί από τισ επενδυτικζσ επιχειριςεισ να
επιμετροφν τισ κυγατρικζσ αυτζσ ςε εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων χριςθσ αντί να τισ ενοποιοφν.
Επίςθσ, θ τροποποίθςθ παρακζτει απαιτιςεισ γνωςτοποιιςεων για τισ επενδυτικζσ επιχειριςεισ. Θ
Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ
τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΡΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι Λογαριαςμοί υκμιηόμενων Τιμϊν
Το πρότυπο εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2016. Το ΣΔΛΡ ζχει προγραμματίςει να εξετάςει τα ευρφτερα ηθτιματα τιμολογιακισ ρφκμιςθσ και
ςχεδιάηει να δθμοςιεφςει ζγγραωο ςυηιτθςθσ για το κζμα αυτό εντόσ του 2014. Εν αναμονι των
αποτελεςμάτων του ςυνολικοφ ζργου για δραςτθριότθτεσ με ρυκμιηόμενεσ τιμζσ, το ΣΔΛΡ αποωάςιςε να
αναπτφξει το ΔΡΧΑ 14 ωσ προςωρινό μζτρο. Το ΔΡΧΑ 14 επιτρζπει ςε εκείνουσ που εωαρμόηουν πρϊτθ
ωορά τα ΔΡΧΑ να ςυνεχίςουν να αναγνωρίηουν τα ποςά που αωοροφν ςε τιμολογιακζσ ρυκμίςεισ
ςφμωωνα με τισ απαιτιςεισ του προθγοφμενου πλαιςίου λογιςτικϊν αρχϊν όταν υιοκετιςουν τα ΔΡΧΑ.
Ωςτόςο, για να ενιςχυκεί θ ςυγκριςιμότθτα με τισ οντότθτεσ που εωαρμόηουν ιδθ τα ΔΡΧΑ και δεν
αναγνωρίηουν τζτοια ποςά, το πρότυπο απαιτεί όπωσ θ επίδραςθ τθσ τιμολογιακισ ρφκμιςθσ
παρουςιάηεται χωριςτά από άλλα ςτοιχεία. Μια οικονομικι οντότθτα που παρουςιάηει ιδθ ΔΡΧΑ
οικονομικζσ καταςτάςεισ δεν δφναται να εωαρμόςει το πρότυπο αυτό.
Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει το πρότυπο αυτό. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ
βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν
απόδοςθ τουσ.
 ΔΛΡ 36 Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων (Τροποποίθςθ) – Γνωςτοποιιςεισ ανακτιςιμου
ποςοφ μθ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων
Θ τροποποίθςθ εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Θ τροποποίθςθ αυτι απομακρφνει τισ ακοφςιεσ επιπτϊςεισ του ΔΡΧΑ 13 ςτισ γνωςτοποιιςεισ που
απαιτοφνται από το ΔΛΡ 36. Επιπρόςκετα, θ τροποποίθςθ απαιτεί γνωςτοποίθςθ του ανακτιςιμου ποςοφ
των περιουςιακϊν ςτοιχείων ι των ΜΔΤ για τα οποία ζχει αναγνωριςτεί απομείωςθ ι αναςτραωεί
απομείωςθ κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε
διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΛΡ 39 Χρθματοοικονομικά Μζςα (Τροποποίθςθ): Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ - Ανανζωςθ των
Ραραγϊγων και θ ςυνζχιςθ τθσ Λογιςτικισ Αντιςτάκμιςθσ
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Θ τροποποίθςθ αυτι εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ
Ιανουαρίου 2014. Σφμωωνα με τθν τροποποίθςθ αυτι δεν απαιτείται διακοπι τθσ λογιςτικισ
αντιςτάκμιςθσ εάν ζνα παράγωγο αντιςτάκμιςθσ ανανεωκεί, εωόςον πλθροφνται οριςμζνα κριτιρια. Το
ΣΔΛΡ προζβθ ςε περιοριςμζνθσ ζκταςθσ τροποποίθςθ του ΔΛΡ 39, ϊςτε να επιτραπεί θ ςυνζχιςθ τθσ
λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ αλλάηει ο αντιςυμβαλλόμενοσ ενόσ
αντιςτακμιςτικοφ μζςου, προκειμζνου για τθν εκκακάριςθ του μζςου αυτοφ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι
κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΛΡ 19 Ρρογράμματα κακοριςμζνων παροχϊν (Τροποποίθςθ): Ειςφορζσ των εργαηομζνων
Θ τροποποίθςθ εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου
2014. Οι τροποποιιςεισ εωαρμόηονται για ειςωορζσ από εργαηομζνουσ ι τρίτουσ ςε προγράμματα
κακοριςμζνων παροχϊν. Ο ςτόχοσ τθσ τροποποίθςθσ είναι θ απλοποίθςθ του λογιςτικοφ χειριςμοφ των
ειςωορϊν που είναι ανεξάρτθτεσ από τον αρικμό των ετϊν υπθρεςίασ των εργαηομζνων, για παράδειγμα,
για τισ ειςωορζσ των εργαηομζνων που υπολογίηονται ςφμωωνα με ζνα ςτακερό ποςοςτό του μιςκοφ. Θ
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν τροποποίθςθ αυτι. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ
Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι
κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 Διερμθνεία 21: Ειςφορζσ
Θ διερμθνεία εωαρμόηεται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Ιανουαρίου
2014. Θ Επιτροπι διερμθνειϊν κλικθκε να εξετάςει πϊσ μία οικονομικι οντότθτα κα πρζπει να
λογιςτικοποιεί ςτισ οικονομικζσ τθσ καταςτάςεισ τισ υποχρεϊςεισ για πλθρωμι ειςωορϊν που
επιβάλλονται από τισ κυβερνιςεισ, εκτόσ από ωόρουσ ειςοδιματοσ. Θ διερμθνεία αυτι είναι μία
διερμθνεία του ΔΛΡ 37 Προβλζψεισ, Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ και Ενδεχόμενα Περιουςιακά Στοιχεία. Το
ΔΛΡ 37 κακορίηει τα κριτιρια για τθν αναγνϊριςθ μίασ υποχρζωςθσ, ζνα εκ των οποίων είναι θ απαίτθςθ
να υπάρχει παροφςα υποχρζωςθ ωσ αποτζλεςμα ενόσ παρελκόντοσ γεγονότοσ (γνωςτό και ωσ δεςμευτικό
γεγονόσ). Θ διερμθνεία διευκρινίηει ότι το δεςμευτικό γεγονόσ που δθμιουργεί τθν υποχρζωςθ καταβολισ
ειςωοράσ είναι θ δραςτθριότθτα που περιγράωεται ςτθ ςχετικι νομοκεςία που ενεργοποιεί τθν πλθρωμι
τθσ ειςωοράσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει τθν οδθγία αυτι. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι
κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
Το ΣΔΛΡ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΡΧΑ 2010 -2012, το οποίο είναι μια ςυλλογι
τροποποιιςεων των ΔΡΧΑ. Οι τροποποιιςεισ εωαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2014. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει αυτζσ τισ
αναβακμίςεισ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ
τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΠΧΑ 2 Παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν: Θ αναβάκμιςθ αυτι τροποποιεί τουσ
οριςμοφσ «προχπόκεςθ κατοχφρωςθσ» και «ςυνκικεσ αγοράσ» και προςκζτει τουσ οριςμοφσ «όροσ
απόδοςθσ» και «όροσ υπθρεςίασ» (που προθγουμζνωσ ιταν μζροσ του οριςμοφ τθσ «προχπόκεςθσ
κατοχφρωςθσ»).
 ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα ςε
μία απόκτθςθ επιχείρθςθσ που δεν κατατάςςεται ςτθν κακαρι κζςθ, μεταγενζςτερα επιμετράται ςτθν
εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων ανεξάρτθτα από το εάν εμπίπτει ςτο πεδίο εωαρμογισ του
ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Μζςα.
 ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείσ: Θ αναβάκμιςθ αυτι απαιτεί από μια οικονομικι οντότθτα να
γνωςτοποιεί τισ κρίςεισ τθσ διοίκθςθσ ςχετικά με τθν εωαρμογι των κριτθρίων ςυνάκροιςθσ ςτουσ
λειτουργικοφσ τομείσ και διευκρινίηει ότι θ οντότθτα κα πρζπει να παρζχει ςυμωωνίεσ μεταξφ του
ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων των τομζων και των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ οντότθτασ
μόνο εάν πραγματοποιείται τακτικι αναωορά των περιουςιακϊν ςτοιχείων του τομζα.
 ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Αυτι θ αναβάκμιςθ ςτθν βάςθ ςυμπεράςματοσ του ΔΡΧΑ 13
διευκρινίηει ότι θ ζκδοςθ του ΔΡΧΑ 13 και θ τροποποίθςθ των ΔΡΧΑ 9 και ΔΛΡ 39 δεν απομάκρυνε τθν
δυνατότθτα επιμζτρθςθσ των βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων για τα οποία δεν
υπάρχει δθλωμζνο επιτόκιο, ςτθν τιμολογιακι τουσ αξία χωρίσ προεξόωλθςθ, εωόςον θ επίπτωςθ τθσ
μθ προεξόωλθςθσ είναι αςιμαντθ.
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 ΔΛΠ 16 Ενςϊματα Πάγια: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα ςτοιχείο ενςϊματων παγίων
αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με τθν
αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ.
 ΔΛΠ 24 Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι μία εταιρεία που
παρζχει υπθρεςίεσ βαςικϊν διοικθτικϊν ςτελεχϊν ςτθν αναωζρουςα οικονομικι οντότθτα ι ςτθ
μθτρικι εταιρεία τθσ αναωζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ, αποτελεί ςυνδεδεμζνο μζροσ τθσ
αναωζρουςασ οικονομικισ οντότθτασ.
 ΔΛΠ 38 Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία: Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι όταν ζνα άυλο περιουςιακό
ςτοιχείο αναπροςαρμόηεται, θ μικτι λογιςτικι αξία του προςαρμόηεται κατά τρόπο που να ςυνάδει με
τθν αναπροςαρμογι τθσ λογιςτικισ αξίασ.
Το ΣΔΛΡ εξζδωςε νζο κφκλο ετιςιων αναβακμίςεων των ΔΡΧΑ 2011 -2013, το οποίο είναι μια ςυλλογι
των τροποποιιςεων των ΔΡΧΑ. Οι τροποποιιςεισ εωαρμόηονται για ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Ιουλίου 2014. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δεν ζχει ακόμθ υιοκετιςει αυτζσ τισ
αναβακμίςεισ. Θ Διοίκθςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρείασ βρίςκεται ςε διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ
τθσ τροποποίθςθσ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι τθν απόδοςθ τουσ.
 ΔΠΧΑ 1 Πρϊτθ εφαρμογι των ΔΠΧΑ: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι μια οντότθτα μπορεί να
επιλζξει να εωαρμόςει είτε ζνα τρζχον πρότυπο ι ζνα νζο πρότυπο που δεν είναι ακόμθ υποχρεωτικό
αλλά επιτρζπεται θ νωρίτερθ εωαρμογι του, εωόςον το πρότυπο αυτό εωαρμόηεται με ςυνζπεια ςε
όλεσ τισ περιόδουσ που παρουςιάηονται ςτισ πρϊτεσ ΔΡΧΑ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ οικονομικισ
οντότθτασ. (ΑΦΑΙΕΣΤΕ ΣΕ ΡΕΙΡΤΩΣΘ ΡΟΥ Θ ΕΤΑΙΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ FIRST TIME ADOPTER)
 ΔΠΧΑ 3 Συνενϊςεισ επιχειριςεων: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι το ΔΡΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο
εωαρμογισ του τθ λογιςτικι αντιμετϊπιςθ για το ςχθματιςμό μιασ από κοινοφ ςυμωωνίασ ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ ίδιασ τθσ από κοινοφ ςυμωωνίασ.
 ΔΠΧΑ 13 Επιμζτρθςθ Εφλογθσ αξίασ: Θ ανακεϊρθςθ αυτι διευκρινίηει ότι το πεδίο εωαρμογισ τθσ
εξαίρεςθσ χαρτοωυλακίου που ορίηεται ςτθν παράγραωο 52 του ΔΡΧΑ 13 περιλαμβάνει όλεσ τισ
ςυμβάςεισ που λογιςτικοποιικθκαν εντόσ του πεδίου εωαρμογισ του ΔΛΡ 39 Χρθματοοικονομικά
Μζςα: Αναγνϊριςθ και Επιμζτρθςθ ι του ΔΡΧΑ 9 Χρθματοοικονομικά Μζςα, ανεξάρτθτα από το εάν
πλθροφν τον οριςμό των χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων ι χρθματοοικονομικϊν
υποχρεϊςεων όπωσ ορίηονται ςτο ΔΛΡ 32 Χρθματοοικονομικά Μζςα: Παρουςίαςθ.
 ΔΛΠ 40 Επενδφςεισ ςε ακίνθτα: Θ αναβάκμιςθ αυτι διευκρινίηει ότι ο προςδιοριςμόσ του εάν μια
ςυγκεκριμζνθ ςυναλλαγι πλθροί τον οριςμό τόςο τθσ ςυνζνωςθσ επιχειριςεων, όπωσ ορίηεται ςτο
ΔΡΧΑ 3 Συνενϊςεισ Επιχειριςεων, όςο και του επενδυτικοφ ακινιτου, όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΛΡ 40
Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα, απαιτεί τθ χωριςτι εωαρμογι και των δφο προτφπων ανεξάρτθτα του ενόσ από
το άλλο.

(β)

Ζγκριςθ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων:
Το Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ Neurosoft ενζκρινε τισ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
θ
για τθν χριςθ που ζλθξε τθν 31θ Δεκεμβρίου 2013, τθν 1 Απριλίου 2014. Οι αναωερόμενεσ οικονομικζσ
καταςτάςεισ υπόκεινται ςε οριςτικι ζγκριςθ από τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων.

(γ)

Σθμαντικζσ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ και Κρίςεισ:
Ο Πμιλοσ προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και αξιολογικζσ κρίςεισ προκειμζνου, είτε να επιλζξει τισ
καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ είτε ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων και ςυναλλαγϊν. Οι εν
λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα
τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν
προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με το επίπεδο / όγκο των ςυναωϊν ςυναλλαγϊν ι
γεγονότων. Οι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ οι οποίεσ αναωζρονται ςε δεδομζνα, θ εξζλιξθ
των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12
μινεσ, ζχουν ωσ κάτωκι:
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3.

(α)

Προβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ: Θ Διοίκθςθ του Ομίλου προβαίνει ςε περιοδικι
επανεκτίμθςθ τθσ επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςωαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ
τθσ πιςτωτικισ τθσ πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία τθσ Νομικισ Υπθρεςίασ του Ομίλου,
τα οποία προκφπτουν βάςει επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςωατων εξελίξεων των
υποκζςεων που διαχειρίηεται.

(β)

Πρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ: Θ πρόβλεψθ για ωόρο ειςοδιματοσ με βάςθ το ΔΛΡ 12
υπολογίηεται με εκτίμθςθ των ωόρων που κα καταβλθκοφν ςτισ ωορολογικζσ αρχζσ και
περιλαμβάνει τον τρζχοντα ωόρο ειςοδιματοσ για κάκε χριςθ, πρόβλεψθ για τουσ πρόςκετουσ
ωόρουσ που πικανόν να προκφψουν από μελλοντικοφσ ωορολογικοφσ ελζγχουσ και αναγνϊριςθ
μελλοντικϊν ωορολογικϊν ωωελειϊν. Θ τελικι εκκακάριςθ των ωόρων ειςοδιματοσ ενδζχεται να
αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά τα οποία ζχουν καταχωρθκεί ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.

(γ)

Συντελεςτζσ απόςβεςθσ: Τα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία του Ομίλου αποςβζνονται ςφμωωνα με
τθν υπολειπόμενθ ωωζλιμθ ηωι τουσ. Αυτζσ οι υπολειπόμενεσ ωωζλιμεσ ηωζσ επανεκτιμϊνται
περιοδικά για να κακορίςουν κατά πόςο ςυνεχίηουν να είναι κατάλλθλεσ. Οι πραγματικζσ ωωζλιμεσ
ηωζσ των πάγιων περιουςιακϊν ςτοιχείων ενδζχεται να διαωοροποιθκοφν από παράγοντεσ όπωσ θ
τεχνολογικι καινοτομία και τα προγράμματα ςυντιρθςθσ.

(δ)

Απομείωςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων: Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ελζγχονται για ςκοποφσ
απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί να
μθν είναι ανακτιςιμθ. Για τον υπολογιςμό τθσ αξίασ χριςεωσ θ Διοίκθςθ εκτιμά τισ μελλοντικζσ
ταμειακζσ ροζσ από το περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν μονάδα ταμειακισ ροισ και να επιλζξει τον
κατάλλθλο ςυντελεςτι προεξόωλθςθσ για να υπολογίςει τθν παροφςα αξία των μελλοντικϊν
ταμειακϊν ροϊν (ςθμείωςθ 3ι).

(ε)

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ: Οι αναβαλλόμενεσ ωορολογικζσ απαιτιςεισ
αναγνωρίηονται για όλεσ τισ αχρθςιμοποίθτεσ ωορολογικζσ ηθμίεσ ςτον βακμό που είναι πικανό ότι
κα υπάρξουν επαρκι ωορολογικά κζρδθ που κα ςυμψθωιςτοφν με αυτζσ τισ ωορολογικζσ ηθμίεσ.
Για τον κακοριςμό του φψουσ τθσ αναβαλλόμενθσ ωορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να
αναγνωριςτεί απαιτοφνται ςθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ του Ομίλου, οι οποίεσ
βαςίηονται ςτα μελλοντικά ωορολογικά κζρδθ ςε ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ ωορολογικζσ
ςτρατθγικζσ που κα ακολουκθκοφν.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΧΕΣ:
Οι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που ζχουν υιοκετθκεί από τον Πμιλο για τθν προετοιμαςία των ςυνθμμζνων
οικονομικϊν καταςτάςεων ζχουν ωσ εξισ:
(α)

Βάςθ ενοποίθςθσ: Κάκε ςυνζνωςθ επιχειριςεων λογιςτικοποιείται με τθν εωαρμογι τθσ μεκόδου
απόκτθςθσ. Το κόςτοσ τθσ απόκτθςθσ υπολογίηεται ωσ το ςφνολο του ανταλλάγματοσ που μεταβιβάςτθκε
υπολογιηόμενο κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ ςτθν εφλογθ αξία και του ποςοφ των τυχόν μθ
ελεγχουςϊν ςυμμετοχϊν (προθγουμζνωσ δικαιωμάτων μειοψθωίασ) ςτον αποκτϊμενο. Για κάκε
ςυνζνωςθ επιχειριςεων, ο αποκτϊν υπολογίηει τισ μθ ελζγχουςεσ ςυμμετοχζσ επί του αποκτϊμενου είτε
ςτθν εφλογθ αξία ι ςε αναλογία επί των κακαρϊν αναγνωρίςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων του
αποκτϊμενου. Τα ζξοδα κατά τθν απόκτθςθ καταχωροφνται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων.
Κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ, ο Πμιλοσ κα εκτιμιςει τα αποκτϊμενα περιουςιακά ςτοιχεία και τισ
αναλθωκείςεσ υποχρεϊςεισ προκειμζνου για τθ κατάλλθλθ ταξινόμθςι τουσ και προςδιοριςμό τουσ
ςφμωωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, τισ οικονομικζσ περιςτάςεισ και τισ ςχετικζσ ςυνκικεσ κατά τθν
θμερομθνία απόκτθςθσ.
Σε ςυνζνωςθ επιχειριςεων που επιτυγχάνεται ςταδιακά, ο Πμιλοσ κα επιμετριςει εκ νζου τα
ςυμμετοχικά δικαιϊματα που κατείχε προθγουμζνωσ ςτον αποκτϊμενο ςτθν εφλογθ αξία κατά τθν
θμερομθνία απόκτθςθσ με τθ διαωορά να μεταωζρεται ςτα αποτελζςματα.
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Τυχόν ενδεχόμενο αντάλλαγμα που μεταβιβάηεται από τον αποκτϊντα κα αναγνωρίηεται ςτθν εφλογθ
αξία κατά τθν θμερομθνία απόκτθςθσ. Οποιεςδιποτε μεταγενζςτερεσ μεταβολζσ ςτθν εφλογθ αξία του
ενδεχόμενου ανταλλάγματοσ, που κρίνεται ότι αποτελοφν ςτοιχείο του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ, κα
αναγνωρίηονται ςφμωωνα με το ΔΛΡ 39 είτε ςτα αποτελζςματα είτε ωσ μεταβολι ςτα λοιπά ςυνολικά
ειςοδιματα. Εάν το ενδεχόμενο αντάλλαγμα κατατάςςεται ωσ ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ, δεν κα
επιμετράται εκ νζου ζωσ ότου ο μεταγενζςτεροσ διακανονιςμόσ λογιςτικοποιθκεί ςτθν κακαρι κζςθ.
Θ υπεραξία αρχικά αποτιμάται ςτο κόςτοσ ωσ το υπερβάλλον του ανταλλάγματοσ που μεταβιβάηεται ςυν
το ποςό που αναγνωρίηεται ωσ μθ ελζγχουςα ςυμμετοχι επί των κακαρϊν αναγνωριςμζνων
περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτϊνται και των αναλθωκζντων υποχρεϊςεων. Εάν το αντάλλαγμα είναι
χαμθλότερο από τθν εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων που αποκτϊνται, θ διαωορά
μεταωζρεται ςτα αποτελζςματα.
Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν απόκτθςθ νζων κυγατρικϊν εταιρειϊν απεικονίηεται χωριςτά ςτθν
κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Κάκε χρόνο διενεργείται ζλεγχοσ τθσ υπεραξίασ για τυχόν απομείωςθ θ
οποία μειϊνει το αρχικό ποςό όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Κατά τον
υπολογιςμό των κερδϊν ι ηθμιϊν που προκφπτουν από τθν πϊλθςθ ςυμμετοχϊν, λαμβάνεται υπόψθ θ
τυχόν υπεραξία, τθσ προσ πϊλθςθ εταιρείασ.
Για τθν ευχερζςτερθ διεκπεραίωςθ των ελζγχων απομείωςθσ (impairment test), το ποςό τθσ υπεραξίασ
κατανζμεται ςε μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν. Κάκε μία από τισ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν
ροϊν απεικονίηει τισ επενδφςεισ του Ομίλου.
Στθν περίπτωςθ που θ εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κατά τθν θμερομθνία
απόκτθςθσ μίασ εταιρείασ είναι μεγαλφτερθ από το τίμθμα που δόκθκε για τθν απόκτθςι τθσ, τότε
προκφπτει αρνθτικι υπεραξία (ζςοδο) θ οποία καταχωρείται απευκείασ ωσ ζςοδο ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ.
(β)

Συμμετοχζσ ςε Συγγενείσ: Οι ςυμμετοχζσ του Ομίλου ςε επιχειριςεισ ςτισ οποίεσ αςκεί ςθμαντικι
επιρροι και δεν είναι κυγατρικζσ ι κοινοπραξίεσ, λογιςτικοποιοφνται ςφμωωνα με τθ μζκοδο τθσ
κακαρισ κζςθσ. Με βάςθ αυτι τθν μζκοδο, θ ςυμμετοχι ςτθν ςυνδεδεμζνθ καταχωρείται ςτο κόςτοσ
κτιςεωσ πλζον τθσ μεταβολισ ςτο ποςοςτό του Ομίλου ςτθν κακαρι τουσ κζςθ μετά τθν αρχικι
θμερομθνία κτιςεωσ, μείον τυχόν προβλζψεισ για απομείωςθ αξίασ. Θ ενοποιθμζνθ κατάςταςθ
αποτελεςμάτων απεικονίηει τθν αναλογία του Ομίλου ςτα αποτελζςματα τθσ ςυνδεδεμζνθσ επιχείρθςθσ.
Οι ςυμμετοχζσ ςε ςυγγενείσ επιχειριςεισ ςτισ εταιρικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ
κτιςθσ μείον τυχόν ςωρευμζνεσ ηθμίεσ απομείωςθσ.

(γ)

Μετατροπι Ξζνων Νομιςμάτων: Το νόμιςμα λειτουργίασ και παρουςίαςθσ τθσ Εταιρείασ είναι το Ευρϊ.
Οι ςυναλλαγζσ ςε άλλα νομίςματα μετατρζπονται ςε Ευρϊ χρθςιμοποιϊντασ τισ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ που ιταν ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία των ςυναλλαγϊν. Κατά τθν θμερομθνία ςφνταξθσ των
οικονομικϊν καταςτάςεων τα νομιςματικά ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ που είναι
εκωραςμζνα ςε άλλα νομίςματα προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ τρζχουςεσ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ.
Τα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθ αποτίμθςθ τζλουσ χριςεωσ νομιςματικϊν ςτοιχείων ςε
ξζνα νομίςματα απεικονίηονται ςτισ επιςυναπτόμενεσ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων. Τα κζρδθ ι ηθμίεσ
που προκφπτουν από ςυναλλαγζσ απεικονίηονται επίςθσ ςτισ καταςτάςεισ αποτελεςμάτων χριςεωσ.

(δ)

Ενςϊματα Ράγια Στοιχεία: Tα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, μείον τισ
ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ και τισ τυχόν προβλζψεισ απομείωςισ τουσ. Οι επιςκευζσ και οι ςυντθριςεισ
καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ χριςθσ ςτθν οποία πραγματοποιοφνται. Σθμαντικζσ βελτιϊςεισ
κεωαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των αντίςτοιχων παγίων εωόςον αυτζσ προςαυξάνουν τθν ωωζλιμθ ηωι,
αυξάνουν τθν ικανότθτα παραγωγισ ι βελτιϊνουν τθν αποδοτικότθτα των αντίςτοιχων παγίων. Τα
ςτοιχεία των παγίων διαγράωονται κατά τθν πϊλθςι ι τθν απόςυρςι τουσ ι όταν δεν αναμζνονται
περαιτζρω οικονομικά οωζλθ από τθ ςυνεχιηόμενθ χριςθ τουσ.
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Τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τθν διαγραωι ενόσ παγίου περιλαμβάνονται ςτα
αποτελζςματα χριςθσ κατά τθν οποία διαγράωεται το εν λόγω πάγιο.
(ε)

Αποςβζςεισ Ενςϊματων Παγίων Στοιχείων: Οι αποςβζςεισ υπολογίηονται με βάςθ τθ ςτακερι μζκοδο με
ςυντελεςτζσ οι οποίοι προςεγγίηουν τισ ςχετικζσ ωωζλιμεσ διάρκειεσ ηωισ των ςχετικϊν παγίων. Οι
ωωζλιμεσ ηωζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι οι εξισ:

Είδοσ Ραγίου
Εγκαταςτάςεισ κτιρίων
Μεταωορικά μζςα
Ζπιπλα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ
(ςτ)

Ωφζλιμθ ηωι
10-12 ζτθ
6-7 ζτθ
3-5 ζτθ

Υπεραξία: Θ υπεραξία αωορά το επιπλζον τίμθμα που καταβάλλεται από τον Πμιλο για τθν απόκτθςθ
νζων κυγατρικϊν εταιρειϊν, και προκφπτει από τθ ςφγκριςθ του τιμιματοσ που καταβάλλεται για τθν
απόκτθςθ μιασ νζασ εταιρείασ με τθν αναλογοφςα ςτον Πμιλο εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν
ςτοιχείων τθσ κυγατρικισ κατά τθν θμερομθνία τθσ απόκτθςθσ. Θ υπεραξία που προκφπτει από τθν
απόκτθςθ νζων κυγατρικϊν εταιρειϊν απεικονίηεται χωριςτά ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Κάκε
χρόνο διενεργείται ζλεγχοσ τθσ υπεραξίασ για τυχόν απομείωςθ θ οποία μειϊνει το αρχικό ποςό όπωσ
αυτό απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ. Κατά τον υπολογιςμό των κερδϊν ι ηθμιϊν που
προκφπτουν από τθν πϊλθςθ ςυμμετοχϊν, λαμβάνεται υπόψθ θ τυχόν υπεραξία, τθσ προσ πϊλθςθ
εταιρείασ.
Για τθν ευχερζςτερθ διεκπεραίωςθ των ελζγχων απομείωςθσ (impairment test), το ποςό τθσ υπεραξίασ
κατανζμεται ςε μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν ροϊν. Κάκε μία από τισ μονάδεσ δθμιουργίασ ταμιακϊν
ροϊν απεικονίηει τισ επενδφςεισ του Ομίλου.
Στθν περίπτωςθ που θ εφλογθ αξία των κακαρϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων κατά τθν θμερομθνία
απόκτθςθσ μίασ εταιρείασ είναι μεγαλφτερθ από το τίμθμα που δόκθκε για τθν απόκτθςι τθσ, τότε
προκφπτει αρνθτικι υπεραξία (ζςοδο) θ οποία καταχωρείται απευκείασ ωσ ζςοδο ςτθν κατάςταςθ
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ.

(η)

Αςϊματα Πάγια Στοιχεία: Τα αςϊματα πάγια αποτελοφνται από τα κόςτθ λογιςμικοφ που αγοράηεται ι
παράγεται εςωτερικά και από τθν πελατειακι βάςθ . Τα προερχόμενα από εξωτερικι αγορά αςϊματα
πάγια απεικονίηονται ςτο κόςτοσ κτιςθσ, ενϊ τα προερχόμενα από ενοποίθςθ επιχειριςεων ςτθν εφλογθ
αξία που είχαν κατά τθν απόκτθςθ. Το λογιςμικό που παράγεται εςωτερικά περιλαμβάνει ζξοδα όπωσ
μιςκοδοςία, υλικά και υπθρεςίεσ που χρθςιμοποιοφνται, κακϊσ και κάκε άλλο άμεςο ζξοδο που
απαιτείται για τθν ανάπτυξθ του και τθν προϊκθςι του προσ χριςθ.
Αςϊματα περιουςιακά ςτοιχεία με οριςμζνου χρόνου προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ,
αποςβζνονται με τθν ιςόποςθ κατανομι τουσ ςε τμιματα για όλα τθν διάρκεια του προςδόκιμου
οικονομικισ τουσ εκμετάλλευςισ τουσ. Το μεταωερόμενο ποςό κάκε άχλου περιουςιακοφ ςτοιχείου
ανακεωρείται ετθςίωσ και αναπροςαρμόηεται για απομείωςθ, όταν το μεταωερόμενο ποςό υπερβαίνει το
ανακτιςιμο ποςό. Τα προςδόκιμα οικονομικισ εκμετάλλευςθσ και οι υπολοιπόμενεσ αξίεσ των άςϊματων
περιουςιακϊν ςτοιχείων αποτιμϊνται ςε ετιςια βάςθ. Οι περίοδοι απόςβεςθσ για τα άχλα περιουςιακά
ςτοιχεία που ζχουν οριςμζνου χρόνου προςδόκιμο οικονομικισ εκμετάλλευςθσ ποικίλλουν ανάλογα με
τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν, όμωσ υπόκεινται ςτα εξισ μζγιςτα όρια:
Είδοσ Αςϊματου Ραγίου
Λογιςμικά
Ρελατειακι βάςθ

(θ)

Ζτθ
3.3
8

Κόςτοσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ: Το κόςτοσ ζρευνασ εξοδοποιείται κατά τθν πραγματοποίθςι του. Τα
ζξοδα ανάπτυξθσ πραγματοποιοφνται κυρίωσ για τθν ανάπτυξθ λογιςμικοφ. Τα κόςτθ ανάπτυξθσ ενόσ
επιμζρουσ ζργου αναγνωρίηονται ωσ αςϊματα πάγια ςτοιχεία μόνο αν πλθροφνται οι προχποκζςεισ του
ΔΛΡ 38 «Αςϊματα Ράγια». Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, τα ζξοδα ανάπτυξθσ μεταωζρονται ςτο κόςτοσ
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του παγίου, και όταν το ςτοιχείο είναι ζτοιμο προσ χριςθ ξεκινά θ απόςβεςι του με βάςθ τθν διάρκεια
τθσ ωωζλιμθσ ηωισ του.
(κ)

Απομείωςθ Αξίασ Περιουςιακϊν Στοιχείων: Με τθν εξαίρεςθ τθσ υπεραξίασ και των αςωμάτων παγίων
ςτοιχείων με απεριόριςτθ διάρκεια ηωισ, τα οποία ελζγχονται για απομείωςθ τουλάχιςτον ςε ετιςια
βάςθ, οι λογιςτικζσ αξίεσ των λοιπϊν μακροπρόκεςμων ςτοιχείων του ενεργθτικοφ ελζγχονται για
ςκοποφσ απομείωςθσ όταν γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ ςυνκικεσ υποδθλϊνουν ότι θ λογιςτικι αξία μπορεί
να μθν είναι ανακτιςιμθ. Πταν θ λογιςτικι αξία κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το
ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμία απομείωςισ του καταχωρείται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων
χριςεωσ. Θ ανακτιςιμθ αξία προςδιορίηεται ωσ θ μεγαλφτερθ αξία μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ μείον ζξοδα
πϊλθςθσ και τθσ αξίασ χριςεωσ. Εφλογθ αξία μείον ζξοδα πϊλθςθσ είναι το ποςό που μπορεί να λθωκεί
από τθ πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτα πλαίςια μιασ αμωοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία
τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά τθν αωαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου
κόςτουσ διάκεςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία χριςθσ είναι θ κακαρι παροφςα αξία των
εκτιμϊμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθ ςυνεχι χριςθ
ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και από τθν πρόςοδο που αναμζνεται να προκφψει από τθν διάκεςι του ςτο
τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωωζλιμθσ ηωισ του.
Για τουσ ςκοποφσ προςδιοριςμοφ τθσ απομείωςθσ, τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ ομαδοποιοφνται ςτο
χαμθλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακζσ ροζσ δφναται να αναγνωριςτοφν ξεχωριςτά. Αντιλογιςμόσ
ηθμίασ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςτθκε ςε προθγοφμενα ζτθ, γίνεται μόνο
όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι οι εκτιμιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν για τον υπολογιςμό τθσ
ανακτιςιμθσ αξίασ ζχουν αλλάξει. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ
ζςοδο. Ενδεχόμενθ ηθμία από απομείωςθ υπεραξίασ δεν αντιλογίηεται.

(ι)

Επενδφςεισ και Λοιπά (πρωτογενι) Χρθματοοικονομικά Περιουςιακά Στοιχεία: Τα (πρωτογενι)
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία που εμπίπτουν και ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του ΔΛΡ 39,
ταξινομοφνται ανάλογα με τθν ωφςθ και τα χαρακτθριςτικά τουσ ςε μία από τισ κάτωκι τρείσ κατθγορίεσ:
- Χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων,
- Απαιτιςεισ και δάνεια,
- Διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ.
Τα εν λόγω χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ που
αντιπροςωπεφει τθν εφλογθ αξία, πλζον ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ των άμεςων δαπανϊν
απόκτθςθσ/ςυναλλαγισ. Οι αγορζσ και οι πωλιςεισ των επενδφςεων αναγνωρίηονται κατά τθν
θμερομθνία τθσ ςυναλλαγισ που είναι και θ θμερομθνία που ο Πμιλοσ δεςμεφεται να αγοράςει ι να
πωλιςει το ςτοιχείο.
Θ κατθγοριοποίθςθ των ανωτζρω χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων γίνεται μετά τθν αρχικι
αναγνϊριςθ και όπου επιτρζπεται, επανεξετάηεται και πικανόν ανακεωρείται περιοδικά.

(i)

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ςε εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων:
Ρρόκειται για το εμπορικό χαρτοωυλάκιο του Ομίλου που περιλαμβάνει επενδφςεισ που αποκτικθκαν με
ςκοπό τθν ρευςτοποίθςι τουσ ςτο άμεςο μζλλον. Κζρδθ ι ηθμίεσ από τθν αποτίμθςθ των ςυγκεκριμζνων
ςτοιχείων καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ.

(ii)

Απαιτιςεισ και δάνεια:
Οι απαιτιςεισ και τα δάνεια που δθμιουργοφνται, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με βάςθ τθν
μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται ςτα αποτελζςματα τθσ χριςεωσ
όταν τα ςχετικά κονδφλια διαγράωονται ι απομειϊνονται, κακϊσ επίςθσ και μζςω τθσ διαδικαςίασ
απόςβεςθσ.

(iii)

Διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ:
Τα χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία (πρωτογενι) που δεν μποροφν να ταξινομθκοφν ςε καμία
από τισ ανωτζρω κατθγορίεσ χαρακτθρίηονται και ταξινομοφνται ςαν διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ
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επενδφςεισ. Μετά τθν αρχικι αναγνϊριςθ, οι διακζςιμεσ προσ πϊλθςθ επενδφςεισ αποτιμϊνται ςτθν
εφλογθ αξία και τα προκφπτοντα κζρδθ και ηθμίεσ καταχωροφνται απ’ ευκείασ ςε διακεκριμζνο κονδφλι
τθσ κακαρισ κζςθσ μζχρι τθν πϊλθςθ ι τθν διαγραωι ι τθν απομείωςθ τθσ επζνδυςθσ, χριςθ κατά τθν
οποία τα ςωρευμζνα κζρδθ ι ηθμίεσ, περιλαμβάνονται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ.
Θ τρζχουςα αξία των εν λόγω επενδφςεων που εμπορεφονται ςε οργανωμζνθ χρθματιςτθριακι αγορά
προκφπτει από τθν ςχετικι χρθματιςτθριακι αξία τθσ επζνδυςθσ κατά τθν θμερομθνία κλειςίματοσ.
Αναωορικά με τισ επενδφςεισ που δεν εμπορεφονται ςε ενεργι αγορά, θ εφλογθ αξία υπολογίηεται με
βάςθ ςχετικζσ τεχνικζσ αποτίμθςθσ. Αυτζσ οι τεχνικζσ βαςίηονται ςε πρόςωατεσ αμωοτεροβαρείσ
ςυναλλαγζσ παρόμοιων επενδφςεων, με αναωορά ςτθν χρθματιςτθριακι αξία μίασ άλλθσ επζνδυςθσ με
παρεμωερι χαρακτθριςτικά με αυτά τθσ αποτιμϊμενθσ, ι με ανάλυςθ προεξοωλθμζνων χρθματοροϊν
και μοντζλα αποτίμθςθσ επενδφςεων.
Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία για τα οποία δε μπορεί να επιμετρθκεί αξιόπιςτα θ εφλογθ αξία τουσ,
αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςθσ τουσ μείον τυχόν απομείωςθ ςφμωωνα με όςα προβλζπονται από το ΔΛΡ
39.
(κ)

Αποκζματα: Τα αποκζματα αποτιμοφνται ςτθν χαμθλότερθ τιμι μεταξφ κόςτουσ και κακαρισ
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Το κόςτοσ προςδιορίηεται με τθ μζκοδο τθσ μζςθσ ετιςιασ ςτακμικισ τιμισ για. Θ
κακαρι ρευςτοποιιςιμθ αξία είναι θ εκτιμϊμενθ τιμι πϊλθςθσ ςτθν κανονικι λειτουργία του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ μείον τα εκτιμϊμενα αναγκαία κόςτθ για τθν πϊλθςι τουσ. Ρρόβλεψθ για βραδζωσ
κινοφμενα ι απαξιωμζνα αποκζματα ςχθματίηεται εωόςον κρίνεται απαραίτθτο.

(λ)

Εμπορικζσ και Λοιπζσ Απαιτιςεισ: Οι λογαριαςμοί απαιτιςεων κατά πελατϊν, αναγνωρίηονται ςτθν
τιμολογιακι τουσ αξία και ςυνικωσ ειςπράττονται ςε χρονικό διάςτθμα μεταξφ 30 ζωσ 90 θμερϊν.
Δθμιουργείται πρόβλεψθ για επιςωαλείσ απαιτιςεισ όταν θ είςπραξι τουσ κεωρείται πλζον αβζβαια. Θ
πρόβλεψθ για επιςωαλείσ απαιτιςεισ επιβαρφνει τα αποτελζςματα τθσ χριςθσ και αναπροςαρμόηεται
κάκε ωορά που απαιτείται. Οι απαιτιςεισ οι οποίεσ ζχουν καταςτεί ανεπίδεκτεσ είςπραξθσ διαγράωονται
με μείωςθ τθσ ιδθ ςχθματιςκείςασ πρόβλεψθσ.

(μ)

Χρθματικά Διακζςιμα: Ο Πμιλοσ κεωρεί τισ προκεςμιακζσ κατακζςεισ και άλλεσ υψθλισ ρευςτότθτασ
επενδφςεισ με αρχικι λιξθ μικρότερθ των τριϊν μθνϊν ωσ χρθματικά διακζςιμα. Για τθ ςφνταξθ τθσ
κατάςταςθσ ταμειακϊν ροϊν, τα χρθματικά διακζςιμα αποτελοφνται από μετρθτά και κατακζςεισ ςε
τράπεηεσ, κακϊσ και χρθματικά διακζςιμα όπωσ προςδιορίηονται ανωτζρω.

(ν)

Κόςτοσ δανειςμοφ: Το κόςτοσ δανειςμοφ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο τθν περίοδο που πραγματοποιείται
ςφμωωνα με τθ βαςικι μζκοδο του ΔΛΡ 23 «Κόςτοσ Δανειςμοφ».

(ξ)

Δανειακζσ Υποχρεϊςεισ: Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίηονται ςτο κόςτοσ, που είναι θ εφλογθ αξία του
δανείου που λαμβάνεται, κακαρά από τα ζξοδα ζκδοςθσ που ςχετίηονται με το δανειςμό. Μετά τθν αρχικι
αναγνϊριςθ, αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθ μζκοδο του πραγματικοφ επιτοκίου. Κζρδθ ι
ηθμίεσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα χριςεωσ είτε μζςω τθσ διαδικαςίασ απόςβεςθσ είτε κατά τθ
διαγραωι των ςχετικϊν υποχρεϊςεων.

(ο) Μιςκϊςεισ: Οι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, που μεταωζρουν ςτον Πμιλο ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ
και τα οωζλθ που απορρζουν από τθν κυριότθτα του μιςκωμζνου ςτοιχείου, κεωαλαιοποιοφνται κατά τθν
ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθν εφλογθ αξία του μιςκίου ι, εάν είναι μικρότερθ, ςτθν παροφςα αξία των
ελάχιςτων μιςκωμάτων. Οι πλθρωμζσ για χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ επιμερίηονται μεταξφ των
χρθματοοικονομικϊν εξόδων και τθσ μείωςθσ τθσ χρθματοδοτικισ υποχρζωςθσ ϊςτε να επιτευχκεί ζνα
ςτακερό επιτόκιο ςτο εναπομείναν υπόλοιπο τθσ υποχρζωςθσ.
Τα χρθματοοικονομικά ζξοδα χρεϊνονται απϋ ευκείασ ςτα αποτελζςματα. Τα κεωαλαιοποιθκζντα
μιςκωμζνα πάγια αποςβζνονται με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ ωωζλιμθ ηωι του παγίου.
Οι μιςκϊςεισ όπου ο εκμιςκωτισ διατθρεί ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οωζλθ τθσ κυριότθτασ
του ςτοιχείου περιλαμβάνονται ςτισ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Τα λειτουργικά μιςκϊματα αναγνωρίηονται
ωσ ζξοδο ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων τθσ χριςθσ.
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(π) Προβλζψεισ και Ενδεχόμενεσ Υποχρεϊςεισ: Οι προβλζψεισ αναγνωρίηονται όταν ο Πμιλοσ ζχει τρζχουςα
νομικι ι κεςμικι υποχρζωςθ που απορρζει από γεγονότα του παρελκόντοσ, είναι πικανό να απαιτθκεί
εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οωζλθ για τθν εξόωλθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ, και εωόςον
μπορεί να γίνει αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ τθσ υποχρζωςθσ.
Οι προβλζψεισ ανακεωροφνται κατά τθν θμερομθνία κάκε ιςολογιςμοφ και προςαρμόηονται ϊςτε να
αντιπροςωπεφουν τθν τρζχουςα αξία του εξόδου που αναμζνεται να απαιτθκεί για τθν εξόωλθςθ τθσ
υποχρζωςθσ. Αν θ επίδραςθ τθσ χρονικισ αξίασ του χριματοσ είναι ςθμαντικι, οι προβλζψεισ
υπολογίηονται προεξοωλϊντασ τισ αναμενόμενεσ μελλοντικζσ ταμειακζσ ροζσ με ζνα ςυντελεςτι προ
ωόρων ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τισ τρζχουςεσ εκτιμιςεισ τθσ αγοράσ για τθν χρονικι αξία του χριματοσ,
και όπου κρίνεται απαραίτθτο, τουσ κινδφνουσ που ςχετίηονται ςυγκεκριμζνα με τθν υποχρζωςθ.
Οι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται
εκτόσ αν θ πικανότθτα εκροισ πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οωζλθ είναι ελάχιςτθ. Οι
ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται όταν
μία ειςροι οικονομικϊν ωωελειϊν είναι πικανι.
(ρ) Φόροι Ειςοδιματοσ (Τρζχων και Αναβαλλόμενοσ): Ο τρζχων και αναβαλλόμενοσ ωόροσ ειςοδιματοσ
υπολογίηονται με βάςθ τισ ανεξάρτθτεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ κάκε μίασ από τισ επιχειριςεισ που
περιλαμβάνονται ςτισ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςφμωωνα με τθν ιςχφουςα ωορολογικι
νομοκεςία τθσ Ελλάδασ ι άλλων ωορολογικϊν αρχϊν των χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν οι επιχειριςεισ.
Οι ωόροι ειςοδιματοσ περιλαμβάνουν τουσ ωόρουσ ειςοδιματοσ τθσ τρζχουςα χριςθσ με βάςθ τα κζρδθ
κάκε επιχείρθςθσ, όπωσ προςαρμόηονται ςτισ δθλϊςεισ ωορολογίασ ειςοδιματοσ, πρόςκετουσ ωόρουσ
ειςοδιματοσ που προκφπτουν από τουσ ωορολογικοφσ ελζγχουσ των ωορολογικϊν αρχϊν και τουσ
αναβαλλόμενουσ ωόρουσ ειςοδιματοσ βάςει των κεςμοκετθμζνων ωορολογικϊν ςυντελεςτϊν.
Ο αναβαλλόμενοσ ωόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο τθσ υποχρζωςθσ ςε όλεσ
τισ προςωρινζσ διαωορζσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ μεταξφ τθσ ωορολογικισ βάςθσ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεων, και τισ λογιςτικζσ τουσ αξίεσ για ςκοποφσ
χρθματοοικονομικισ πλθροωόρθςθσ.
Οι αναβαλλόμενεσ ωορολογικζσ υποχρεϊςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ ωορολογθτζεσ προςωρινζσ
διαωορζσ:
Εκτόσ εάν θ υποχρζωςθ για αναβαλλόμενουσ ωόρουσ ειςοδιματοσ προκφπτει από τθν απόςβεςθ τθσ
υπεραξίασ ι τθν αρχικι αναγνϊριςθ ενόσ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι πακθτικοφ ςε μία ςυναλλαγι θ
οποία δεν είναι ςυνζνωςθ εταιρειϊν και κατά τθν ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν επθρεάηει οφτε το λογιςτικό
κζρδοσ οφτε το ωορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία, και αναωορικά με τισ προςωρινζσ ωορολογικζσ διαωορζσ
που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, ςυγγενείσ εταιρείεσ και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ εκτόσ
όπου ο χρόνοσ αντιςτροωισ των προςωρινϊν διαωορϊν μπορεί να ελεγχκεί και είναι πικανό ότι οι
προςωρινζσ διαωορζσ δεν κα αντιςτραωοφν ςτο προβλεπόμενο μζλλον.
Αναβαλλόμενεσ ωορολογικζσ απαιτιςεισ αναγνωρίηονται για όλεσ τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαωορζσ
και μεταωερόμενεσ ωορολογικζσ ηθμίεσ, ςτο βακμό που είναι πικανό ότι κα υπάρχει διακζςιμο
ωορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των εκπιπτόμενων προςωρινϊν διαωορϊν και
των μεταωερόμενων αχρθςιμοποίθτων ωορολογικϊν ηθμιϊν.
Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ όπου θ απαίτθςθ για αναβαλλόμενο ωόρο ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με τισ
εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαωορζσ προκφπτει από τθν αρχικι αναγνϊριςθ ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι
του πακθτικοφ ςε μια ςυναλλαγι που δεν αποτελεί ςυνζνωςθ εταιρειϊν και τθ ςτιγμι τθσ ςυναλλαγισ δεν
επθρεάηει οφτε το λογιςτικό κζρδοσ οφτε το ωορολογθτζο κζρδοσ ι ηθμία.
Αναωορικά με τισ εκπιπτόμενεσ προςωρινζσ διαωορζσ που ςχετίηονται με επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ,
ςυγγενείσ και ςυμμετοχζσ ςε κοινοπραξίεσ, αναγνωρίηεται απαίτθςθ από αναβαλλόμενο ωόρο
ειςοδιματοσ ςτο βακμό που είναι πικανό ότι οι προςωρινζσ διαωορζσ αντιςτραωοφν ςτο προβλεπόμενο
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μζλλον και κα υπάρχει διακζςιμο ωορολογθτζο κζρδοσ το οποίο κα χρθςιμοποιθκεί ζναντι των
προςωρινϊν διαωορϊν.
Οι αναβαλλόμενεσ ωορολογικζσ απαιτιςεισ επανεκτιμϊνται ςε κάκε θμερομθνία του ιςολογιςμοφ και
μειϊνονται ςτο βακμό που δεν κεωρείται πικανό ότι κα υπάρξουν αρκετά ωορολογθτζα κζρδθ ζναντι των
οποίων μζροσ ι το ςφνολο των απαιτιςεων από αναβαλλόμενουσ ωόρουσ ειςοδιματοσ μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί.
Οι αναβαλλόμενεσ ωορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τουσ ωορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ που αναμζνεται να είναι ςε ιςχφ τθν χριςθ που θ απαίτθςθ κα πραγματοποιθκεί ι θ
υποχρζωςθ κα τακτοποιθκεί, και βαςίηονται ςτουσ ωορολογικοφσ ςυντελεςτζσ (και ωορολογικοφσ νόμουσ)
που είναι ςε ιςχφ ι ζχουν κεςμοκετθκεί ι ουςιαςτικά κεςμοκετθκεί κατά τθν θμερομθνία του
κατάςταςθσ οικονομικισ κζςθσ.
Ο ωόροσ ειςοδιματοσ που ςχετίηεται με ςτοιχεία τα οποία ζχουν αναγνωριςκεί απ’ ευκείασ ςτα ίδια
κεωάλαια καταχωρείται απ’ ευκείασ ςτα ίδια κεωάλαια και όχι ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ.
(ς) Αναγνϊριςθ Εςόδων: Τα ζςοδα αναγνωρίηονται με βάςθ τθν αρχι του δεδουλευμζνου και μόνο εωόςον
μποροφν να αποτιμθκοφν αξιόπιςτα και είναι πικανό τα οικονομικά οωζλθ να ειςρεφςουν ςτον Πμιλο.
(τ)

Κζρδθ/(Ηθμιζσ) ανά Μετοχι: Τα βαςικά κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι υπολογίηονται με τθ διαίρεςθ των
κακαρϊν κερδϊν/ (ηθμιϊν) που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ με το ςτακμιςμζνο μζςο
αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοωορία κατά τθ διάρκεια τθσ ςχετικισ χριςθσ, εξαιρϊντασ τον μζςο όρο
των μετοχϊν που αποκτικθκαν ωσ ίδιεσ μετοχζσ.
Τα απομειοφμενα κζρδθ/(ηθμίεσ) ανά μετοχι υπολογίηονται με τθ διαίρεςθ των κακαρϊν κερδϊν/
(ηθμιϊν) που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ με το ςτακμιςμζνο μζςο αρικμό κοινϊν μετοχϊν
ςε κυκλοωορία κατά τθ διάρκεια τθσ χριςθσ, όπωσ προςαρμόηεται για τθν επίδραςθ των δυνθτικϊν τίτλων
μετατρζψιμων ςε μετοχζσ (όπωσ δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν).

(υ) Προβλζψεισ για Αποηθμίωςθ Προςωπικοφ λόγω Συνταξιοδότθςθσ: Οι υποχρεϊςεισ για αποηθμίωςθ
ςυνταξιοδότθςθσ υπολογίηονται ςτθ παροφςα αξία των μελλοντικϊν παροχϊν που ζχουν ςυςςωρευτεί
κατά τθ λιξθ του ζτουσ, με βάςθ τθν αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παροχϊν των εργαηομζνων κατά τθν
διάρκεια τθσ παροχισ εργαςίασ. Οι ανωτζρω υποχρεϊςεισ υπολογίηονται με βάςθ τισ οικονομικζσ και
αναλογιςτικζσ παραδοχζσ και κακορίηονται χρθςιμοποιϊντασ τθν αναλογιςτικι μζκοδο αποτίμθςθσ των
εκτιμϊμενων μονάδων υποχρζωςθσ (Projected Unit Credit Method). Τα κακαρά κόςτθ ςυνταξιοδότθςθσ
τθσ περιόδου περιλαμβάνονται ςτο κόςτοσ μιςκοδοςίασ ςτθν επιςυναπτόμενθ κατάςταςθ αποτελεςμάτων
και αποτελοφνται από τθv παροφςα αξία των παροχϊν που ζγιναν δεδουλευμζνεσ κατά τθ διάρκεια του
ζτουσ, τουσ τόκουσ επί τθσ υποχρζωςθσ παροχϊν, τυχόν κόςτοσ προγενζςτερθσ υπθρεςίασ, τα
αναλογιςτικά κζρδθ ι ηθμίεσ που αναγνωρίςκθκαν ςτθ χριςθ και όποια άλλα πρόςκετα ςυνταξιοδοτικά
κόςτθ. Τα κόςτθ προγενζςτερθσ υπθρεςίασ αναγνωρίηονται ςε ςτακερι βάςθ κατά τθ μζςθ διάρκεια τθσ
περιόδου ζωσ ότου τα οωζλθ του προγράμματοσ κατοχυρωκοφν. Τα αναλογιςτικά κζρδθ και ηθμίεσ,
αναγνωρίηονται βάςει τθσ μεκόδου του περικωρίου (corridor approach) κατά τθ μζςθ υπολειπόμενθ
περίοδο παροχισ υπθρεςιϊν των ενεργϊν υπαλλιλων και περιλαμβάνονται ςαν μζροσ του κακαροφ
κόςτουσ ςυνταξιοδότθςθσ κάκε ζτουσ εάν, κατά τθν ζναρξθ τθσ περιόδου υπερβαίνουν το 10% τθσ
εκτιμϊμενθσ μελλοντικισ υποχρζωςθσ για παροχζσ. Οι υποχρεϊςεισ για παροχζσ ςυνταξιοδότθςθσ δεν
χρθματοδοτοφνται.
(φ) Πλθροφόρθςθ κατά Τομζα: Ο Πμιλοσ παρουςιάηει τισ απαιτοφμενεσ πλθροωορίεσ κατά τομζα
δραςτθριότθτασ κεωρϊντασ ωσ κριτιριο τομεακοφ διαχωριςμοφ τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ, διότι
οι κίνδυνοι και θ κερδοωορία του Ομίλου επθρεάηονται κυρίωσ από το είδοσ του προϊόντοσ και τισ
υπθρεςίεσ που παρζχονται. Κάκε τομζασ αντιπροςωπεφει ζναν διαωορετικό τομζα δραςτθριότθτασ: (i)
Business Intelligence, (ii) Factoring, (iii) Sports Betting & Gaming Analytics και (iv) Τθλεπικοινωνίεσ.
Business Intelligence: Ωσ Business Intelligence ορίηεται θ παροχι « μεκόδων και εργαλείων για τθν
βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ λιψθσ επιχειρθματικϊν αποωάςεων». Με ςτόχο να υποβοθκιςει τουσ πελάτεσ
τθσ να με τισ ανάγκεσ τουσ ςτο Business Intelligence, θ Neurosoft αναπτφςςει, διακζτει και υποςτθρίηει μια
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ολοκλθρωμζνθ γραμμι προϊόντων ςτατιςτικοφ λογιςμικοφ που δίνει τθ δυνατότθτα ςτουσ πελάτεσ τθσ να
ςυγκεντρϊςουν δεδομζνα τθσ αγοράσ και επιχειρθματικά δεδομζνα μαηί, για να λθωκοφν υπόψθ κατά τθ
λιψθ αποωάςεων.
Factoring: Με ςτόχο να διειςδφςει ςτθν αναπτυςςόμενθ αγορά του Factoring, θ Neurosoft ζχει αναπτφξει
και διακζτει το Proxima+, ζνα ιςχυρό και ευζλικτο λογιςμικό για business factoring, που ζχει ςκοπό να
βοθκιςει τισ εταιρείεσ factoring να πετφχουν τουσ ςτόχουσ τουσ ζγκαιρα και αποδοτικά. Θ Εταιρεία μπικε
ςτθν αγορά του factoring το 2004 με μία εωαρμογι που ονομαηόταν dynaFactor. Το Proxima+ βαςίηεται εν
μζρει ςτο dynaFactor και ζχει ενςωματϊςει πολλζσ από τισ πιο πρόςωατα διακζςιμεσ τεχνολογικζσ και
επιχειρθματικζσ βελτιϊςεισ.
Sports Betting & Gaming Analytics: Με ςτόχο να παρζχει υπθρεςίεσ ςτον τομζα του Sports Betting
Analytics, θ Neurosoft ζχει αναπτφξει μία λφςθ business intelligence, που παρζχει παρακολοφκθςθ
κινδφνων και υποχρεϊςεων ςε πράκτορεσ ςτοιχθμάτων. Βαςιηόμενο ςε ειδικά ςχεδιαςμζνθ τεχνολογικι
αρχιτεκτονικι και πολφπλοκουσ αλγόρικμουσ, το BOLT εξαςωαλίηει μζτρθςθ των υποχρεϊςεων/κινδφνων
ςε πραγματικό χρόνο και οπτικι ανάλυςθ. Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ τεχνολογίασ αυτισ είναι να
καταςτιςει δυνατό ο πράκτορασ ςτοιχθμάτων να παρακολουκεί ςυνεχϊσ και με ακρίβεια τθν υποχρζωςθ
ςε μια προςπάκεια να ελαχιςτοποιθκοφν οι πλθρωμζσ και ,εξ οριςμοφ, να μεγιςτοποιθκοφν τα ζςοδα.
Τθλεπικοινωνίεσ: Οι δραςτθριότθτεσ τθσ κυγατρικισ Kestrel Information Systems, οι οποίεσ αωοροφν ςτθν
πϊλθςθ και τθ ςυντιρθςθ/επιςκευι ολοκλθρωμζνου τθλεπικοινωνιακοφ εξοπλιςμοφ, κεωρείται
ξεχωριςτόσ επιχειρθματικόσ τομζασ για τον Πμιλο.
(χ)

Διανομι Μερίςματοσ: Θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ παρουςιάηεται ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ ωσ υποχρζωςθ κατά τθ χριςθ που εγκρίνεται θ διανομι του μερίςματοσ από τθ
Γενικι Συνζλευςθ των Μετόχων.

(ψ) Μετοχικό Κεφάλαιο: Το μετοχικό κεωάλαιο απεικονίηει τθν αξία των μετοχϊν τθσ μθτρικισ Εταιρείασ που
ζχουν εκδοκεί και είναι ςε κυκλοωορία. Το τίμθμα που καταβλικθκε πλζον τθσ ονομαςτικισ αξίασ ανά
μετοχι καταχωρείται ςτον λογαριαςμό «Υπζρ το άρτιο» ςτα Κδια Κεωάλαια. Άμεςεσ δαπάνεσ (κακαρζσ από
αναβαλλόμενο ωόρο) που διενεργοφνται ςε ςχζςθ με τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι δικαιωμάτων
καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ αωαιρετικά από τα ζςοδα τθσ ζκδοςθσ.
(ω) Από-αναγνϊριςθ Χρθματοοικονομικϊν Απαιτιςεων και Υποχρεϊςεων: Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
ενεργθτικοφ: Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία ενεργθτικοφ (ι κατά περίπτωςθ το μζροσ ενόσ
χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ενεργθτικοφ ι το μζροσ μίασ ομάδασ χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων
ενεργθτικοφ) από-αναγνωρίηονται όταν:
Τα δικαιϊματα για τθν ειςροι ταμειακϊν πόρων ζχουν εκπνεφςει.
Θ Εταιρεία διατθρεί το δικαίωμα ςτθν ειςροι ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο
ενεργθτικοφ αλλά ζχει αναλάβει ταυτόχρονα μία υποχρζωςθ προσ τρίτουσ να τα εξοωλιςει πλιρωσ χωρίσ
ςθμαντικι κακυςτζρθςθ, υπό τθν μορωι μίασ ςφμβαςθσ μεταβίβαςθσ.
Θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει το δικαίωμα ειςροισ ταμειακϊν πόρων από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο
ενεργθτικοφ ενϊ παράλλθλα είτε (α) ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οωζλθ ι (β)
δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ κινδφνουσ και τα οωζλθ, αλλά ζχει μεταβιβάςει τον ζλεγχο
του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου. Ππου θ Εταιρεία ζχει μεταβιβάςει τα δικαιϊματα ειςροισ ταμειακϊν πόρων
από το ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ενεργθτικοφ αλλά παράλλθλα δεν ζχει μεταβιβάςει ουςιαςτικά όλουσ τουσ
κινδφνουσ και τα οωζλθ ι τον ζλεγχο του ςυγκεκριμζνου ςτοιχείου, τότε το ςτοιχείο του ενεργθτικοφ
αναγνωρίηεται ςτο βακμό τθσ ςυνεχιηόμενθσ ςυμμετοχισ τθσ Εταιρείασ ςτο περιουςιακό ςτοιχείο αυτό. Θ
ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι θ οποία ζχει τθ μορωι εγγφθςθσ επί του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου αποτιμάται
ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ του αρχικοφ υπολοίπου του ςτοιχείου ενεργθτικοφ και του μζγιςτου ποςοφ
που μπορεί θ Εταιρεία να κλθκεί να καταβάλλει.
Πταν θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι είναι υπό τθν μορωι δικαιωμάτων αγοράσ και/ι πϊλθςθσ επί του
ςτοιχείου ενεργθτικοφ (ςυμπεριλαμβανομζνου και δικαιωμάτων που διακανονίηονται ταμειακά), ο βακμόσ
Σελίδα 53 από 72

NEUROSOFT A.E.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναωζρεται διαωορετικά)

ςυνεχιηόμενθσ εμπλοκισ τθσ Εταιρείασ είναι θ αξία του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου που δφναται θ
Εταιρεία να επαναγοράςει, με εξαίρεςθ τθν περίπτωςθ ενόσ δικαιϊματοσ πϊλθςθσ του ςτοιχείου το οποίο
αποτιμάται ςε εφλογεσ αξίεσ, όπου θ ςυνεχιηόμενθ ςυμμετοχι τθσ Εταιρείασ περιορίηεται ςτθν
χαμθλότερθ μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του μεταβιβαηόμενου ςτοιχείου και τθν τιμι άςκθςθσ του
δικαιϊματοσ.
(ii)

4.

Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ: Τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία πακθτικοφ από-αναγνωρίηονται
όταν θ υποχρζωςθ, ακυρϊνεται ι εκπνζει ι δεν υωίςταται πλζον. Στθν περίπτωςθ όπου μία υωιςτάμενθ
υποχρζωςθ αντικακίςταται από μία άλλθ από τον ίδιο δανειςτι αλλά με ουςιαςτικά διαωορετικοφσ
όρουσ, ι ςτθν περίπτωςθ όπου υπάρχουν ουςιαςτικζσ αλλαγζσ ςτουσ όρουσ μίασ υωιςτάμενθσ
υποχρζωςθσ, τότε από-αναγνωρίηεται θ αρχικι υποχρζωςθ και αναγνωρίηεται μία νζα υποχρζωςθ και θ
διαωορά που προκφπτει ςτα υπόλοιπα αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα χριςθσ.

ΑΝΑΛΥΣΘ ΑΝΑ ΕΡΙΧΕΙΘΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου χωρίηονται ςε 4 τομείσ, όπωσ περιγράωεται ανωτζρω ςτθ ςθμείωςθ 3(ω):
1)
2)
3)
4)

Business Intelligence
Core factoring
Sports betting & Gaming analytics
Τθλεπικοινωνίεσ

Οι ςυναλλαγζσ μεταξφ επιχειρθματικϊν τομζων διενεργοφνται ςε όρουσ αγοράσ με τρόπο όμοιο με
ςυναλλαγζσ με τρίτουσ.
Θ πλθροωόρθςθ ανά τομζα για τθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012, αναλφεται ωσ εξισ:

ΧΘΣΘ 2013

BUSINESS
INTELLIGENCE

SPORT BETTING &
GAMING ANALYTICS

ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΛΟΙΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

Ρωλιςεισ

76.398

482.563

1.630.281

3.640.993

12.034

5.842.269

(Ηθμιζσ)/Κζρδθ προ ωόρων

16.918

98.221

476.724

407.626

3.213

1.002.702

Απαιτιςεισ από πελάτεσ

12.314

180.321

423.991

1.303.957

5.400

1.925.983

FACTORING &
FINANCIALS

SPORT BETTING &
GAMING ANALYTICS

ΤΘΛΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

166.055

727.842

826.842

1.753.253

48.078

3.522.069

20.019

57.225

122.771

(68.492)

(34.115)

97.408

220

5.225

6.555

1.189.096

23.900

1.762.191

ΧΘΣΘ 2012

BUSINESS
INTELLIGENCE

Ρωλιςεισ
(Ηθμιζσ)/Κζρδθ προ ωόρων
Απαιτιςεισ από πελάτεσ

5.

FACTORING &
FINANCIALS

ΛΟΙΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ:
Το κόςτοσ μιςκοδοςίασ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφεται ωσ εξισ :
Ο ‘Ομιλοσ

Μιςκοί και θμερομίςκια
Αςωαλιςτικζσ ειςωορζσ
Ρρόβλεψθ αποηθμίωςθσ προςωπικοφ λόγω
ςυνταξιοδότθςθσ

Θ Εταιρεία

2013

2012

2013

2012

951.125
256.878

868.520
187.243

428.512
112.666

466.862
126.206

20.813

5.762

15.000

5.474
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Λοιπά ζξοδα προςωπικοφ
Σφνολο
Μείον : Κεωαλαιοποιιςεισ
Κόςτοσ Μιςκοδοςίασ (Σθμείωςθ 8)

6.

36.591
1.265.407
951.125
256.878

22.058
1.083.583
868.520
187.243

556.178
556.178

598.542
598.542

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ:
Οι αποςβζςεισ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ακολοφκωσ:
Θ Εταιρεία

Ο Πμιλοσ
2013

7.

2012

2013

2012

Αποςβζςεισ κτιρίων
Αποςβζςεισ μεταωορικϊν μζςων
Αποςβζςεισ επίπλων - λοιποφ εξοπλιςμοφ

3.268
5.730
40.044

6.506
5.442
36.348

1.946
7.143

5.184
22.318

Σφνολο Αποςβζςεων Ενςϊματων Ραγίων Στοιχείων
(Σθμείωςθ 11)

49.042

52.608

9.089

27.502

Αποςβζςεισ Λογιςμικϊν και λοιπϊν αψλων ςτοιχείων
Αποςβζςεισ αΰλων ςτοιχείων (Σθμείωςθ 12)

338.791

223.373

231.395

225.454

338.791

223.373

231.395

225.454

Σφνολο Αποςβζςεων (Σθμείωςθ 8)

387.833

275.981

240.484

252.956

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):
Τα χρθματοοικονομικά ζςοδα/ (ζξοδα) ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
2013

2013

2012

(70.989)

(68.447)

-

-

(747)
(20.911)

(15.287)

(747)
(2.919)

(489)
(6.286)

(92.647)

(83.734)

(3.666)

(6.775)

Ριςτωτικοί τόκοι κατακζςεων (Σθμείωςθ 16)
Λοιπά χρθματοοικονομικά ζςοδα

7.446
124

2.418
83

124
-

83
-

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων

7.570

2.501

124

83

(85.077)

(81.233)

(3.542)

(6.692)

Τόκοι βραχυπρόκεςμων δανείων (Σθμείωςθ 20)
Τόκοι χρθματοδοτικϊν μιςκϊςεων
Άλλα χρθματοοικονομικά ζξοδα
Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εξόδων

Σφνολο χρθματοοικονομικϊν εςόδων / (εξόδων)

8.

Θ Εταιρεία
2012

ΑΝΑΛΥΣΘ ΕΞΟΔΩΝ:

Τα ζξοδα (κόςτοσ πωλιςεων, ζξοδα διοίκθςθσ, ζξοδα διάκεςθσ, ζξοδα ζρευνασ και ανάπτυξθσ) αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
2013

2012

Θ Εταιρεία
2013
2012
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Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ (Σθμείωςθ 5)
Αμοιβζσ και παροχζσ τρίτων
Φόροι και τζλθ
Διάωορα ζξοδα
Αποςβζςεισ (Σθμείωςθ 6)
Λοιπά λειτουργικά ζξοδα
Κόςτοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων και αναλωςίμων

1.265.407
1.066.980
23.302
583.518
387.833
213.354
1.249.110

1.083.583
1.009.132
10.112
401.425
275.981
146.941
471.280

556.178
432.768
10.855
265.117
240.484
36.472
-

598.542
404.805
8.667
231.479
252.956
20.392
-

Σφνολο Εξόδων

4.789.505

3.398.454

1.541.874

1.516.841

Τα παραπάνω ζξοδα κατανζμονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
2013
Κόςτοσ πωλιςεων

2012

2013

2012

3.477.349

2.175.329

743.600

669.762

Ζξοδα διάκεςθσ

363.012

314.704

184.859

177.511

Ζξοδα διοίκθςθσ

949.144

908.421

4.789.505

3.398.454

613.416
1.541.874

669.568
1.516.841

Σφνολο

9.

Θ Εταιρεία

ΦΟΟΙ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ:
Σφμωωνα με τον νζο ελλθνικό ωορολογικό νόμο 4110/2013, ο ωορολογικόσ ςυντελεςτισ των νομικϊν προςϊπων
που εδρεφουν ςτθν Ελλάδα, αυξικθκε από 20% ςε 26% για τισ χριςεισ που αρχίηουν τθν 1 Ιανουαρίου 2013.
Θ πρόβλεψθ για τουσ ωόρουσ ειςοδιματοσ, που απεικονίηεται ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
αναλφεται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ

Θ Εταιρεία

2013

2012

112.324
167.016

10.814
136.248

139.501

136.248

279.340

147.062

139.501

136.248

Φόροσ ειςοδιματοσ - τρζχων
Φόροσ ειςοδιματοσ – προθγουμζνων χριςεων
Αναβαλλόμενοσ ωόροσ ειςοδιματοσ
Συνολικι (πίςτωςθ)/χρζωςθ για φόρουσ ειςοδιματοσ που
απεικονίηεται ςτθν κατάςταςθ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ

2013

2012

Θ ςυμωωνία του ωόρου ειςοδιματοσ που εμωανίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων και του ποςοφ των
ωόρων ειςοδιματοσ που κακορίηεται από τθν εωαρμογι του ελλθνικοφ ωορολογικοφ ςυντελεςτι ςτισ ηθμιζσ
προ ωόρων ςυνοψίηεται ςτα εξισ:
Ο Πμιλοσ
2013
2012
Κζρδθ / (Ηθμίεσ) προ φόρων ειςοδιματοσ
Φόροι ειςοδιματοσ υπολογιςμζνοι με τον ιςχφοντα ωορολογικό
ςυντελεςτι (2013: 26% and 2012: 20%)
Φορολογικι επίδραςθ μθ ωορολογθκζντων εςόδων και εξόδων που
δεν εκπίπτουν για ωορολογικοφσ ςκοποφσ
Φορολογικι επίδραςθ από τθν αλλαγι των ωορολογικϊν
ςυντελεςτϊν
Φόροι ειςοδιματοσ που εμφανίηονται ςτθν κατάςταςθ

Θ Εταιρεία
2013
2012

1.002.702

97.408

634.007

200.015

260.703

19.482

164.842

40.003

8.515

127.339

(30.462)

96.245

10.122

781

5.121

-

279.340

147.062

139.501

136.248
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Θ Ελλθνικι ωορολογικι νομοκεςία και οι ςχετικζσ διατάξεισ υπόκεινται ςε ερμθνείεσ από τισ ωορολογικζσ
αρχζσ. Οι δθλϊςεισ ωόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ αλλά τα κζρδθ ι οι ηθμίεσ που
δθλϊνονται για ωορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι ωορολογικζσ αρχζσ εξετάςουν τισ
ωορολογικζσ δθλϊςεισ και τα βιβλία του ωορολογοφμενου, ςτιγμι κατά τθν οποία κα εκκακαριςτοφν και οι
ςχετικζσ ωορολογικζσ υποχρεϊςεισ. Οι ωορολογικζσ ηθμίεσ ςτο βακμό που αναγνωρίηονται από τισ ωορολογικζσ
αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθωιςμό των κερδϊν των πζντε επόμενων χριςεων που
ακολουκοφν τθν χριςθ που αωοροφν.

Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρφωςθσ:

Για τθν χριςθ 2011 και εντεφκεν, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ και οι Εταιρείεσ Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που
οι ετιςιεσ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραωείο
ςφμωωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίςτοιχα, υποχρεοφνται να λαμβάνουν «Ετιςιο
Ριςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτθν παρ. 5 του άρκρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από
ωορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραωείο που ελζγχει τισ ετιςιεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ. Κατόπιν ολοκλιρωςθσ του ωορολογικοφ ελζγχου, ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι ελεγκτικό
γραωείο εκδίδει ςτθν εταιρεία «Ζκκεςθ Φορολογικισ Συμμόρωωςθσ» και ςτθ ςυνζχεια ο Νόμιμοσ Ελεγκτισ ι
ελεγκτικό γραωείο τθν υποβάλει θλεκτρονικά ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν εντόσ δζκα θμερϊν από τθν
καταλθκτικι θμερομθνία ζγκριςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων τθσ εταιρείασ από τθ Γενικι Συνζλευςθ των
Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικϊν κα επιλζξει δείγμα εταιρειϊν τουλάχιςτον τθσ τάξθσ του 9% για ζλεγχο
από τισ αρμόδιεσ ελεγκτικζσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου. Ο ζλεγχοσ αυτόσ κα πρζπει να ολοκλθρωκεί ςε
διάςτθμα όχι αργότερο των δεκαοκτϊ μθνϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ «Ζκκεςθσ Φορολογικισ
Συμμόρωωςθσ» ςτο Υπουργείο Οικονομικϊν.
Θ Neurosoft δεν ζχει ελεγχκεί από τισ ωορολογικζσ αρχζσ για τθ χριςθ 2010. Πςον αωορά τισ κυγατρικζσ τθσ
Neurosoft, δεν ζχουν ελεγχκεί για τισ χριςεισ όπωσ απεικονίηονται κατωτζρω:
Θυγατρικζσ εταιρείεσ

Ανζλεγκτεσ χριςεισ

Rockberg Holding Ltd

-

Neurosoft Romania Srl

23/6/2008-31/12/2013

Kestrel Ρλθρ/κά Συςτιματα Α.Ε.

01/01/2010 – 31/12/2010

Για τθν Εταιρεία, ο ωορολογικόσ ζλεγχοσ για χριςθ 2013 διενεργικθκε από τουσ Νόμιμουσ Ελεγκτζσ τθσ, όπωσ
ορίηεται από τθν παράγραωο 5 του άρκρου 82 του Ν. 2238/1994. Από τθν ολοκλιρωςθ του ωορολογικοφ
ελζγχου, δεν προζκυψαν ςθμαντικζσ ωορολογικζσ υποχρεϊςεισ πζραν από αυτζσ που καταχωρικθκαν και που
απεικονίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Σε μελλοντικό ωορολογικό ζλεγχο των ςχετικϊν ανζλεγκτων χριςεων είναι πικανό να επιβλθκοφν πρόςκετοι
ωόροι και πρόςτιμα ςτθν Neurosoft και τισ κυγατρικζσ τθσ. Ο Πμιλοσ κεωρεί ότι ζχει ςχθματίςει επαρκείσ
προβλζψεισ (€ 54.336 για τον Πμιλο και € 44.336 για τθν Εταιρεία) ζναντι των πρόςκετων ωόρων που πικανόν
να προκφψουν, βάςει τθσ ςχετικισ εμπειρίασ από παλαιότερουσ ωορολογικοφσ ελζγχουσ και ερμθνείεσ των
ωορολογικϊν νόμων.
Οι αναβαλλόμενοι ωόροι προςδιορίηονται ςτισ προςωρινζσ διαωορζσ που υπάρχουν ςτα ςτοιχεία του
ενεργθτικοφ και τισ υποχρεϊςεισ με βάςθ τισ αξίεσ των λογιςτικϊν βιβλίων και τθ ωορολογικι βάςθ και
υπολογίηονται με εωαρμογι των κεςπιςμζνων ωορολογικϊν ςυντελεςτϊν.
Θ κίνθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ ωορολογικισ απαίτθςθσ/υποχρζωςθσ ζχει ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ

Υπόλοιπο ζναρξθσ

2013

2012

(460.925)

(609.653)

Θ Εταιρεία
2013
2012
456.012

592.260
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Επιβάρυνςθ κατάςταςθσ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ χρζωςθ/(πίςτωςθ)
Φόροι που χρεϊκθκαν απευκείασ ςτθν κακαρι κζςθ (ζξοδα
ειςαγωγισ ςε Χρθματιςτιριο)
Υπόλοιπο λιξθσ

167.416

147.602

(139.501)

(136.248)

-

-

-

-

(293.509)

(460.925)

316.511

456.012

H κίνθςθ των αναβαλλόμενων ωορολογικϊν απαιτιςεων/υποχρεϊςεων του Ομίλου για τθν χριςθ που ζλθξε τθν
θ
31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 ζχει ωσ ακολοφκωσ:
1 Ιανουαρίου
2013

Χρζωςθ/ (Ρίςτωςθ) ςτα
αποτελζςματα χριςθσ

31 Δεκεμβρίου
2013

Ρρόβλεψθ για επιςωαλείσ απαιτιςεισ

31.769

1.065

32.834

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ

14.666

1.119

15.785

850

200

1.050

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ:

Ρρόβλεψθ για απαξιωμζνα αποκζματα
Συναλλαγματικζσ διαωορζσ
Μεταωερόμενεσ ωορολογικζσ ηθμίεσ
Αςϊματα πάγια
Σφνολο

(56)

(18)

(74)

435.897

(114.658)

321.239

(7.323)

(53.881)

(61.204)

475.803

(166.173)

309.630

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ:
Ζξοδα εξαγοράσ

(8.791)

-

(8.791)

Χρθματοδοτικι μίςκωςθ

(6.087)

(1.243)

(7.330)

Σφνολο

(14.878)

(1.243)

(20.761)

Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι
απαίτθςθ/(υποχρζωςθ)

460.925

(167.416)

293.509

1 Ιανουαρίου
2012

Χρζωςθ/ (Ρίςτωςθ) ςτα
αποτελζςματα χριςθσ

31 Δεκεμβρίου
2012

Ρρόβλεψθ για επιςωαλείσ απαιτιςεισ

32.225

(456)

31.769

Αποηθμιϊςεισ προςωπικοφ

13.739

927

14.666

800

50

850

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ:

Ρρόβλεψθ για απαξιωμζνα αποκζματα
Συναλλαγματικζσ διαωορζσ
Μεταωερόμενεσ ωορολογικζσ ηθμίεσ
Αςϊματα πάγια
Σφνολο

101

(45)

(56)

498.420

(62.523)

435.897

85.129

(92.452)

(7.323)

630.414

(154.499)

475.803

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ:
Ζξοδα εξαγοράσ

(8.791)

-

(8.791)

Χρθματοδοτικι μίςκωςθ

(11.970)

5.883

(6.087)

Σφνολο

(20.761)

5.883

14.878

Κακαρι αναβαλλόμενθ φορολογικι
απαίτθςθ/(υποχρζωςθ)

609.653

(148.616)

460.925
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ΘΥΓΑΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΕΙΕΣ - ΥΡΕΑΞΙΑ:
α) Οι κυγατρικζσ τθσ Neurosoft που περιλαμβάνονται ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι οι εξισ:

Θυγατρικι

Χϊρα
Κδρυςθσ

Μζκοδοσ
ενοποίθςθσ

Σχζςθ
Συμμετοχισ

Rockberg Holding Ltd

Κφπροσ

Ρλιρθσ

Άμεςθ

100%

100%

813.500

813.500

Kestrel Information
Systems S.A

Ελλάδα

Ρλιρθσ

Άμεςθ

70%

70%

700.000

700.000

1.513.500

1.513.500

Συμμετοχι
31.12.2013
31.12.2012

Υπόλοιπο
31.12.2013
31.12.2012

β) Εξαγορά τθσ Kestrel Information Systems S.A.
Στισ 30 Νοεμβρίου 2009, θ Neurosoft ολοκλιρωςε τθν εξαγορά του 70% του Μετοχικοφ Κεωαλαίου τθσ
Kestrel Information Systems S.A, ζναντι ςυνολικοφ τιμιματοσ € 761.055.
Θ υπεραξία που προζκυψε από τθν εν λόγω εξαγορά, και περιλαμβανόταν ςτθν ςυνθμμζνθ ενοποιθμζνθ
κατάςταςθ οικονομικισ κζςθσ τθσ χριςθσ 2009, βαςίςτθκε ςτισ λογιςτικζσ αξίεσ του ιςολογιςμοφ τθσ
εξαγοραςκείςασ εταιρείασ και ιταν προςωρινι.
Κατά τθν διάρκεια τθσ χριςθσ 2010 ολοκλθρϊκθκε θ διαδικαςία υπολογιςμοφ τθσ εφλογθσ αξίασ των
ςτοιχείων του ενεργθτικοφ, των υποχρεϊςεων και των ενδεχόμενων υποχρεϊςεων τθσ εξαγοραςκείςασ
εταιρείασ κακϊσ και ο επιμεριςμόσ του τιμιματοσ εξαγοράσ (Purchase Price Allocation) ςφμωωνα με τισ
διατάξεισ του ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ Επιχειριςεων».
Οι παροφςεσ εφλογεσ αξίεσ του ιςολογιςμοφ τθσ εξαγοραςκείςασ εταιρείασ, το ςυνολικό κόςτοσ τθσ
θ
εξαγοράσ και θ οριςτικι υπεραξία για τον Πμιλο, τθν 30 Νοεμβρίου 2009, θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ
εξαγοράσ, ζχουν ωσ εξισ:
ΡΕΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενςϊματα και αςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Αναβαλλόμενεσ ωορολογικζσ απαιτιςεισ
Αποκζματα
Βραχυπρόκεςμεσ απαιτιςεισ
Χρθματικά διακζςιμα
Σφνολο περιουςιακϊν ςτοιχείων
ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόκεςμα δάνεια
Λοιπζσ μακροπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο υποχρεϊςεων
Κακαρι αξία περιουςιακϊν ςτοιχείων
Δικαιϊματα μειοψθωίασ (30%)
Συνολικι κακαρι αξία εξαγοραςκζντων περιουςιακϊν
ςτοιχείων
Υπεραξία κατά τθν εξαγορά
Συνολικό κόςτοσ εξαγοράσ
Το ςυνολικό κόςτοσ εξαγοράσ αναλφεται ωσ εξισ:
Μετρθτά
Ζξοδα εξαγοράσ
Σφνολο

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ
49.064
43.324
336.249
2.273.385
18.088
2.720.110

(1.563.332)
(122.324)
(332.803)
(2.018.459)
701.651

ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΤΑ
ΤΘΝ ΕΞΑΓΟΑ
318.963
43.324
336.249
2.273.385
18.088
2.990.009

(1.563.332)
(122.324)
(332.803)
(2.018.459)
971.550
(210.495)
761.055
761.055

700.000
61.055
761.055
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Υπεραξία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν υωίςταται, λόγω τθσ αναγνϊριςθσ αςϊματων πάγιων ςτοιχείων
τα οποία αποτιμικθκαν κατά τθν θμερομθνία τθσ εξαγοράσ και καταχωρικθκαν ωσ «Ρελατειακι βάςθ».

Θ ταμειακι εκροι κατά τθν εξαγορά ιταν θ εξισ:
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα που αποκτικθκαν

11.

18.088

Κακαρζσ ταμειακζσ εκροζσ κατά τθν εξαγορά

(761.055)

Σφνολο ταμειακισ εκροισ κατά τθν εξαγορά

(742.967)

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΡΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου αναλφονται ωσ εξισ:
Κτίρια - Εγκ/ςεισ
Κτιρίων

Μεταφορικά
Μζςα

60.551

1.473

565.823

627.847

Αγορζσ

-

26.282

8.512

34.794

Ρωλιςεισ /Διαγραωζσ

-

(1.550)

(31.154)

(32.704)

60.551

26.205

543.181

629.937

Αγορζσ

-

25.366

6.230

31.596

Ρωλιςεισ /Διαγραωζσ

-

-

(8.552)

(8.552)

60.551

51.571

540.859

652.981

(21.086)

(1.398)

(407.857)

(430.341)

(6.506)

(5.442)

(36.348)

(48.296)

-

-

154

154

(27.592)

(6.840)

(444.051)

(478.483)

(3.268)

(8.409)

(43.137)

(54.814)

-

-

8.496

8.496

(30.860)

(15.249)

(478.692)

(524.801)

Αναπόςβεςτθ Αξία 31 Δεκεμβρίου 2012

32.959

19.365

99.130

151.454

Αναπόςβεςτθ Αξία 31 Δεκεμβρίου 2013

29.691

36.322

62.167

128.180

Ο Πμιλοσ

Ζπιπλα & Λοιπόσ
Εξοπλιςμόσ

Σφνολο Ενςϊματων
Ραγίων

ΑΞΙΑ ΚΤΘΣΘΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποςβζςεισ
Ρωλιςεισ /Διαγραωζσ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012
Αποςβζςεισ
Ρωλιςεισ /Διαγραωζσ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

ΑΝΑΡΟΣΒΕΣΤΘ ΑΞΙΑ

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρθ επί των ενςϊματων παγίων ςτοιχείων. Για τα πάγια που ζχουν αγοραςτεί με
χρθματοδοτικι μίςκωςθ θ κυριότθτα ζχει παρακρατθκεί από τουσ εκμιςκωτζσ.

Σελίδα 60 από 72

NEUROSOFT A.E.
Ετιςια Οικονομικι Ζκκεςθ χριςεωσ από 1 Ιανουαρίου ζωσ 31 Δεκεμβρίου 2013
(ποςά ςε Ευρϊ, εκτόσ εάν αναωζρεται διαωορετικά)

12.

ΑΣΩΜΑΤΑ ΡΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τα αςϊματα πάγια ςτοιχεία ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ του Ομίλου αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ

Λογιςμικό

Ανάπτυξθ
Λογιςμικοφ
(Εφαρμογζσ
τθλεφϊνου)

Άδειεσ &
Λοιπά
Αςϊματα

Ρελατειακι
βάςθ

Λογιςμικά
υπό
εκτζλεςθ

Σφνολο
Αςϊματων
Ραγίων

ΑΞΙΑ ΚΤΘΣΘΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αγορζσ
Ρωλιςεισ /Διαγραωζσ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

154.299

150.000

269.899

901.020

1.475.218

(6.100)
148.199

202.773
202.773

150.000

269.899

259.486
1.160.506

462.259
(6.100)
1.931.377

Αγορζσ
Ρωλιςεισ / Διαγραωζσ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013

(4.731)
143.468

196.577
399.350

150.000

269.899

1.160.506

196.577
(4.731)
2.123.223

ΑΡΟΣΒΕΣΕΙΣ
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2012
Αποςβζςεισ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

(71.715)
(5.606)
(77.321)

(35.668)
(35.668)

(90.000)
(30.000)
(120.000)

(67.474)
(33.737)
(101.211)

(353.873)
(118.362)
(472.235)

(583.062)
(223.373)
(806.435)

Αποςβζςεισ
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου
2012
Αναπόςβεςτθ αξία 31 Δεκεμβρίου
2013

13.

25.222

41.776

30.000

55.644

180.377

333.019

102.543

77.444

150.000

156.855

652.612

1.139.454

70.878

167.105

30.000

168.688

688.271

1.124.942

40.925

321.906

-

113.044

507.894

983.769

ΑΡΟΘΕΜΑΤΑ:
Τα αποκζματα ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου
Θ Εταιρεία

Ο Πμιλοσ

Εμπορεφματα
Ρρόβλεψθ για απαξίωςθ αποκεμάτων
Σφνολο

2013

2012

360.425
(3.333)
357.092

362.740
(3.333)
359.407

2013

2012
-
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14.

ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ:
Οι εμπορικζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου
Ο Πμιλοσ
2013
Ρελάτεσ
Επιταγζσ και γραμμάτια
Μθ τιμολογθκζντα ζςοδα
Ρελάτεσ επιςωαλείσ
Δεςμευμζνεσ κατακζςεισ
Απαιτιςεισ κατά ςυνδεμζνων επιχειριςεων
Ρροκαταβολι ωόρου ειςοδιματοσ
Ζξοδα επόμενων χριςεων
Ρροκαταβολζσ ςε υπαλλιλουσ και τρίτουσ
Λοιποί χρεϊςτεσ
Μειον Ρρόβλεψθ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ
Σφνολο προκαταβολϊν και λοιπϊν απαιτιςεων

1.972.899
94.774
462.225
420.882
8.963
184.846
25.262
25.271
(573.692)
2.621.430

Θ Εταιρεία
2012

1.234.429
127.824
604.724
420.882
213.788
862
83.874
6.966
29.863
(552.542)
2.170.760

2013

2012

611.029
462.224
420.882
126.000
3.333
(440.285)
1.183.184

13.577
604.724
420.882
126.000
5.826
(440.285)
730.724

Θ κίνθςθ τθσ πρόβλεψθσ για επιςωαλείσ απαιτιςεισ αναλφεται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου
Ο Πμιλοσ
2013
Υπόλοιπο ζναρξθσ χριςθσ
Επιβάρυνςθ αποτελεςμάτων χριςθσ
Μείον: Χρθςιμοποιθκείςα πρόβλεψθ
Υπόλοιπο τζλουσ χριςθσ

552.542
21.240
573.692

Θ Εταιρεία
2012
500.285
52.257
552.542

2013
440.285
440.285

2012
440.285
440.285

Οι απαιτιςεισ από πελάτεσ δεν είναι τοκοωόρεσ και ςυνικωσ διακανονίηονται ςε Πμιλο και Εταιρεία από 30-90
θμζρεσ.

15.

ΧΘΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ:
Τα χρθματικά διακζςιμα ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
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Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Ταμείο
Κατακζςεισ όψεωσ
Σφνολο

185.226
2.200.951
2.386.177

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012

137.326
21.206
158.532

157.882
156.807
314.689

113.310
8.465
121.775

Οι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια τραπεηϊν.
Τα ζςοδα από τόκουσ από κατακζςεισ όψεωσ και προκεςμίασ ςε τράπεηεσ λογιςτικοποιικθκαν με τθν μζκοδο
θ
του δεδουλευμζνου και ανιλκαν για τον Πμιλο και τθν Εταιρεία κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 ςε € 124 και € 0
θ
(31 Δεκεμβρίου 2012 € 83 και € 83) και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζςοδα ςτισ ςυνθμμζνεσ
καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ.

16.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το μετοχικό κεωάλαιο τθσ Εταιρείασ ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2008 ανερχόταν ςε € 700.000, διαιροφμενο ςε
2.000.000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,35 ζκαςτθ.
θσ
Σφμωωνα με απόωαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ των μετόχων τθσ 1 Απριλίου 2009, το μετοχικό κεωάλαιο τθσ
Εταιρείασ αυξικθκε ςε € 2.100.000 διαιροφμενο ςε 6,000,000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,35 ζκαςτθ.
Αφξθςθ του Μετοχικοφ Κεωαλαίου ποςοφ € 6.650.000 αποωαςίςκθκε από τθ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων
θσ
τθσ Εταιρείασ τθσ 28 Σεπτεμβρίου 2009, με κεωαλαιοποίθςθ μζρουσ του αποκεματικοφ αξίασ μετοχϊν υπζρ το
άρτιο, το οποίο προιλκε από τθν αφξθςθ του Μετοχικοφ κεωαλαίου που πραγματοποιικθκε κατόπιν τθσ
θσ
Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 1 Απριλίου 2009, με τθν ζκδοςθ 19.000.000 νζων κοινϊν μετοχϊν με δικαίωμα
ψιωου, ονομαςτικισ αξίασ € 0,35 ζκαςτθ και τθν δωρεάν διάκεςθ μετοχϊν ςε αναλογία 19 νζων μετοχϊν για
κάκε 6 παλαιζσ.
θ

Φςτερα από τθν ωσ άνω αφξθςθ, το Μετοχικό Κεωάλαιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012
ανζρχεται ςε € 8.750.000, διαιροφμενο ςε 25.000.000 κοινζσ μετοχζσ ονομαςτικισ αξίασ € 0,35 ζκαςτθ.
Οι κφριοι μζτοχοι τθσ εταιρείασ κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 αναλφονται ωσ κατωτζρω:
Κφριοι Μζτοχοι
Μαυροειδισ Αγγελόπουλοσ
Ο.Ρ.Α.Ρ. Α.Ε.
GTECH S.P.A
Ελζυκερθ Αγορά
Νικόλαοσ Βαςιλονικολιδάκθσ
Centric Holdings SA
Ο.Ρ.Α.Ρ. Κφπρου
Γεϊργιοσ Μανιουδάκθσ
Σφνολο

17.

Αρικμόσ μετοχϊν
6.758.327
6.354.173
4.145.827
7.161.354
1.322.819
1.260.000
1.145.827
997.500
25.000.000

% ςυμμετοχισ
27,03%
25,42%
16,58%
12,07%
5,29%
5,04%
4,58%
3,99%
100,00%

ΛΟΙΡΑ ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΑ:
Τα λοιπά αποκεματικά αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Τακτικό αποκεματικό
Ειδικά αποκεματικά

191.221
4.846

158.486
4.845

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
176.074
4.845

151.348
4.845
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Σφνολο Αποκεματικϊν

196.067

163.331

180.919

156.193

Τακτικό Αποκεματικό: Σφμωωνα με τθν ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι επιχειριςεισ υποχρεοφνται να
μεταωζρουν τουλάχιςτον το 5% του ετιςιου κακαροφ κζρδουσ τουσ, όπωσ αυτό απεικονίηεται ςτα βιβλία τουσ,
ςε τακτικό αποκεματικό, μζχρι το αποκεματικό αυτό να ανζλκει ςτο ζνα τρίτο του καταβεβλθμζνου μετοχικοφ
κεωαλαίου. Το αποκεματικό αυτό δεν δφναται να διανεμθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ τθσ Εταιρείασ.
Ειδικά Αποκεματικά: Σφμωωνα με τθν Ελλθνικι Εταιρικι Νομοκεςία, οι επιχειριςεισ μποροφν να διατθροφν
ειδικά αποκεματικά δίχωσ ιδιαίτερο ςκοπό, ζπειτα από απόωαςθ των μετόχων τουσ ςτθν ετιςια γενικι
ςυνζλευςθ, ι εάν απαιτείται από το Καταςτατικό. Το ειδικό αποκεματικό ζχει δθμιουργθκεί από μθ
διανεμθμζνα κζρδθ μετά ωόρων των προθγουμζνων χριςεων.

18.

ΜΕΙΣΜΑΤΑ:
Σφμωωνα με τθν Ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία, οι εταιρίεσ υποχρεοφνται κάκε χριςθ να διανζμουν ςε μετρθτά,
κάκε ζτοσ ςτουσ μετόχουσ ποςοςτό τουλάχιςτον 35% επί των κακαρϊν κερδϊν, μετά τθν αωαίρεςθ του τακτικοφ
αποκεματικοφ και οριςμζνων κερδϊν από τθν εκποίθςθ μετοχϊν που περιγράωονται ςτθν παρ. 1, του άρκρου 3,
του Α.Ν. 148/1967. Οι άνω διατάξεισ δεν εωαρμόηονται, αν θ Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων με πλειοψθωία
τουλάχιςτον 65% αποωαςίςει ςχετικά. Στθν περίπτωςθ αυτι, το μθ διανεμόμενο μζριςμα μεταωζρεται ςτα
βιβλία τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ ςε ειδικό λογαριαςμό αποκεματικοφ προσ κεωαλαιοποίθςθ. Το αποκεματικό
αυτό υποχρεοφται θ ανϊνυμθ εταιρεία, εντόσ τετραετίασ από το χρόνο ςχθματιςμοφ του να το κεωαλαιοποιιςει,
με ζκδοςθ νζων μετοχϊν που παραδίδει δωρεάν ςτουσ δικαιοφχουσ. (παρ. 2 άρκρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω
διατάξεισ των παρ. 1 και 2 δεν εωαρμόηονται, εωόςον το αποωαςίςει θ Γενικι Συνζλευςθ με πλειοψθωία 70%
τουλάχιςτον του καταβλθμζνου μετοχικοφ κεωαλαίου. Θ Ελλθνικι εταιρικι νομοκεςία επίςθσ απαιτεί να
πλθροφνται ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ για τθν διανομι μερίςματοσ, οι οποίεσ ζχουν ωσ εξισ:
(α) Απαγορεφεται θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ εάν θ κακαρι κζςθ τθσ εταιρείασ, όπωσ εμωανίηεται
ςτον ιςολογιςμό μετά από αυτι τθν διανομι είναι μικρότερθ από τα ίδια κεωάλαια πλζον των μθ
διανεμομζνων αποκεματικϊν.
(β) Απαγορεφεται θ διανομι μερίςματοσ ςτουσ μετόχουσ εάν το αναπόςβεςτο υπόλοιπο των εξόδων πρϊτθσ
εγκατάςταςθσ είναι μεγαλφτερο από τα ζκτακτα αποκεματικά ςυν το υπόλοιπο κερδϊν εισ νζο.
Δεν προτάκθκε για ζγκριςθ προσ τθ Γενικι Συνζλευςθ καταβολι μερίςματοσ για τισ χριςεισ 2013 και 2012.

19.

ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ:
Θ εξαγοραςκείςα εταιρεία Kestrel Ρλθροωοριακά Συςτιματα Α.Ε. διατθρεί βραχυπρόκεςμο δανειςμό το
ςυνολικό ετιςιο κυμαινόμενο επιτόκιο του οποίου ιςοφται με το Euribor 3 μθνϊν ςυν περικϊριο 1,5% 2,5%. Στον παρακάτω πίνακα ωαίνονται τα εγκεκριμζνα όρια βραχυπρόκεςμου δανειςμοφ του Ομίλου και
τθσ Εταιρείασ κακϊσ επίςθσ και το χρθςιμοποιθκζν ποςό.
Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Πριο χρθματοδότθςθσ
Μθ χρθςιμοποιθκζν όριο
Χρθςιμοποιθκζν όριο

2.200.000
(1.004.591)
1.195.409

2.200.000
(1.044.374)
1.155.626

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
-

θ

Τα ςυνολικά ζξοδα τόκων επί των βραχυπροκζςμων δανείων για τισ χριςεισ που ζλθξαν τθν 31 Δεκεμβρίου
2013 και 2012 ανιλκαν για τον Πμιλο ςε € 70.989 και € 68.447 αντίςτοιχα και για τθν Εταιρεία ςε € 0 και € 0
αντίςτοιχα και περιλαμβάνονται ςτα χρθματοοικονομικά ζξοδα, (Σθμείωςθ 7) ςτισ ςυνθμμζνεσ καταςτάςεισ
ςυνολικοφ ειςοδιματοσ.
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20.

ΡΟΜΘΘΕΥΤΕΣ:
Οι προμθκευτζσ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Ρρομθκευτζσ
Γραμμάτια πλθρωτζα
Μεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ πλθρωτζεσ
Σφνολο

21.

1.721.161
1.721.161

443.752
7.935
55.220
506.907

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
156.065
25.000
181.065

149.960
55.220
205.180

ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΡΕΣ ΒΑΧΥΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ:
Οι δεδουλευμζνεσ και λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ ςτισ ςυνθμμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ
αναλφονται ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Αςωαλιςτικοί οργανιςμοί
Φόροσ προςτικζμενθσ αξίασ και λοιποί
παρακρατοφμενοι ωόροι
Αμοιβζσ τρίτων πλθρωτζεσ
Ρροκαταβολζσ πελατϊν
Δεδουλευμζνα ζξοδα
Λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

22.

210.498

300.739

211.516
127.423
45.557
171.614
312.628
1.078.876

175.307
179.948
10.304
175.491
11.471
853.260

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
127.729

243.899

179.219

110.411

90.781
18.304
71.287
487.320

101.277
8.100
60.056
523.743

ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΡΑΟΧΩΝ ΑΡΟΧΩΘΣΕΩΝ ΕΓΑΗΟΜΕΝΩΝ:
α)

Σφνταξθ: Οι υπάλλθλοι τθσ επιχείρθςθσ καλφπτονται με ζνα από τα διάωορα υποςτθριγμζνα από το
ελλθνικό κράτοσ ςυνταξιοδοτικά ταμεία. Κάκε υπάλλθλοσ απαιτείται να καταβάλει ζνα ποςό του
μθνιαίου μιςκοφ του ςτο ταμείο, μαηί με τθν επιχείρθςθ που καταβάλει επίςθσ ζνα ποςό. Κατά τθν
ςυνταξιοδότθςθ, το ταμείο είναι αρμόδιο για τθν πλθρωμι των ςυντάξεων των υπαλλιλων. Ζτςι, θ
επιχείρθςθ δεν ζχει καμία νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ να πλθρϊςει μελλοντικζσ παροχζσ ςτο
πλαίςιο αυτοφ του ςχεδίου.

β)

Αποηθμιϊςεισ Αποχϊρθςθσ Ρροςωπικοφ: Βάςει του Ελλθνικοφ εργατικοφ δικαίου, οι υπάλλθλοι και οι
εργαηόμενοι ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ απόλυςθσ ι αποχϊρθςθσ με ποςό πλθρωμισ
που υπολογίηεται βάςει τθν αμοιβι του υπαλλιλου ι του εργαηομζνου, τθν προχπθρεςία και τον
τρόπο τθσ λφςθσ τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ). Οι υπάλλθλοι ι οι εργαηόμενοι
που παραιτοφνται ι απολφονται με αιτία δεν ζχουν δικαίωμα αποηθμίωςθσ. Θ πλθρωτζα αποηθμίωςθ
ςε περίπτωςθ ςυνταξιοδότθςθσ είναι ίςθ με το 40% του ποςοφ που κα ιταν πλθρωτζο για απόλυςθ
χωρίσ αιτία. Στθν Ελλάδα ςφμωωνα με τθν τοπικι πρακτικι, αυτά τα προγράμματα δεν
χρθματοδοτοφνται. Ο Πμιλοσ χρεϊνει ςτα αποτελζςματα για δεδουλευμζνεσ παροχζσ ςε κάκε περίοδο
με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ ςυνταξιοδοτικισ υποχρζωςθσ. Οι πλθρωμζσ παροχϊν που διενεργοφνται
ςτουσ ςυνταξιοδοτοφμενουσ κάκε περίοδο χρεϊνονται ζναντι αυτισ τθσ υποχρζωςθσ.
Ανεξάρτθτοσ αναλογιςτισ πραγματοποίθςε εκτίμθςθ για τισ υποχρεϊςεισ του Ομίλου που απορρζουν
από τθν υποχρζωςι του να καταβάλει αποηθμιϊςεισ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ. Οι λεπτομζρειεσ και οι
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θ

βαςικζσ υποκζςεισ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 για τον Πμιλο και τθν
Εταιρεία ζχουν ωσ εξισ:

Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Ραροφςα αξία μθ χρθματοδοτοφμενων
υποχρεϊςεων
Κακαρι υποχρζωςθ ςτον Ιςολογιςμό
Συςτατικά του κακαροφ περιοδικοφ κόςτουσ
ςυνταξιοδότθςθσ
Κόςτοσ υπθρεςίασ
Χρθματοοικονομικό κόςτοσ
Απόςβεςθ μθ αναγνωριςμζνθσ αναλογιςτικισ
ηθμίασ
Συνολικι χρζωςθ ςτα αποτελζςματα
Συμφωνία υποχρεϊςεων παροχϊν
Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ζναρξθσ περιόδου
Από εξαγορά κυγατρικισ
Κόςτοσ υπθρεςίασ
Χρθματοοικονομικό κόςτοσ
Ρλθρωκείςεσ παροχζσ
Αναλογιςτικά κζρδθ/(ηθμίεσ)
Ραροφςα αξία υποχρζωςθσ ςτο τζλοσ τθσ
περιόδου

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012

90.196

90.939

64.150

63.957

90.196

90.939

64.150

63.957

7.749
1.064

7.882
422

13.672
1.328

7.882
422

8.813

(1.469)
6.835

(14.807)

(6.106)

193

2.198

103.067
7.749
23.657
(38.464)
(5.813)

101.914
7.882
422
(17.298)
(1.981)

63.957
13.672
1.328
(14.807)
-

61.759
7.882
422
(6.106)
-

90.196

90.939

64.150

63.957

4,0%
1,0%
3,0%

4,0%
1,0%
3,0%

4,0%
1,0%
3,0%

4,0%
1,0%
3,0%

Βαςικζσ Υποκζςεισ :
Ρροεξοωλθτικό επιτόκιο
Ροςοςτό αφξθςθσ αμοιβϊν
Αφξθςθ του δείκτθ τιμϊν καταναλωτι

23.

(ΗΘΜΙΕΣ)/ΚΕΔΘ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΘ:
Οι βαςικζσ (ηθμίεσ) / κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ τθ (ηθμία) / κζρδοσ που αναλογεί ςτουσ
μετόχουσ κοινϊν μετοχϊν του Ομίλου με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό κοινϊν μετοχϊν ςε κυκλοωορία κατά
τθ διάρκεια τθσ χριςεωσ.
Οι απομειωμζνεσ (ηθμίεσ)/κζρδθ ανά μετοχι υπολογίηονται διαιρϊντασ τθ ηθμία που αναλογεί ςτουσ
κατόχουσ κοινϊν μετοχϊν τθσ μθτρικισ οικονομικισ οντότθτασ με το μζςο ςτακμιςμζνο αρικμό μετοχϊν ςε
κυκλοωορία, προςαρμοςμζνεσ με τθν επίδραςθ των δυνθτικϊν τίτλων μετατρζψιμων ςε μετοχζσ (όπωσ
δικαιωμάτων προαίρεςθσ αγοράσ μετοχϊν).
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Ραρακάτω απεικονίηεται θ κακαρι (ηθμιά)/ κζρδοσ και ο αρικμόσ μετοχϊν που χρθςιμοποιικθκε για τον
θ
υπολογιςμό των βαςικϊν και απομειϊμενων (ηθμιϊν) / κερδϊν ανά μετοχι κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και
2012:
31 Δεκεμβρίου
2013
Κζρδθ (Ηθμίεσ) αποδιδόμενα ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ
Σφνολο μζςου ςτακμικοφ αρικμοφ μετοχϊν ςε κυκλοφορία
Ηθμιζσ ανά μετοχι

24.

2012
723.362

(49.654)

25.000.000
0,028

25.000.000
(0,002)

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΘ:
Θ Εταιρεία και ο Πμιλοσ αγοράηουν προϊόντα και υπθρεςίεσ και παρζχουν υπθρεςίεσ κατά τθν ςυνικθ
δραςτθριότθτα τουσ ςε ςυνδεδεμζνα μζρθ. Τα ςυνδεδεμζνα μζρθ είναι εταιρείεσ με ςθμαντικι επιρροι ςτον
Πμιλο (μζτοχοι), κυγατρικζσ ι ςυγγενείσ εταιρείεσ του Ομίλου.
Οι αμοιβζσ των μελϊν των Διοικθτικϊν Συμβουλίων κακϊσ επίςθσ των Διευκυντικϊν Στελεχϊν του Ομίλου για
τισ χριςεισ 2013 και 2012 αναλφονται ωσ εξισ:
31 Δεκεμβρίου
2013
Αμοιβζσ για εκτελεςτικά μζλθ του Δ.Σ.
Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν
Σφνολο

25.

2012

180.769
134.516
315.285

272.650
65.148
337.798

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ:
Δικαςτικζσ διαφορζσ – Διαιτθςίεσ: Ο Πμιλοσ εμπλζκεται ςε διάωορεσ νομικζσ υποκζςεισ και νομικζσ
διαδικαςίεσ ςτα πλαίςια τθσ κανονικισ λειτουργίασ τθσ. Θ διοίκθςθ κακϊσ και οι νομικοί ςφμβουλοι του
Ομίλου και τθσ Εταιρίασ εκτιμοφν ότι όλεσ οι εκκρεμείσ υποκζςεισ αναμζνονται να διευκετθκοφν χωρίσ
ςθμαντικζσ αρνθτικζσ επιδράςεισ ςτθν χρθματοοικονομικι κζςθ του Ομίλου και τθσ Εταιρίασ.

Μιςκϊςεισ: Ο Πμιλοσ ζχει ςυνάψει ςυμωωνίεσ λειτουργικισ μίςκωςθσ για τα γραωεία τθσ ζδρασ και για
οχιματα. Οι ςυμωωνίεσ αυτζσ ζχουν μζςθ διάρκεια 5 ζωσ 10 ετϊν με δυνατότθτεσ ανανζωςθσ ςε οριςμζνα
από τα ςυμβόλαια. Οι μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ με βάςθ τισ ιδθ υπογεγραμμζνεσ ςυμβάςεισ ενοικίαςθσ ςτισ
31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αναλφονται ωσ εξισ:

Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Εντόσ ενόσ ζτουσ
2-5 ζτθ
Άνω των 5 ετϊν
Σφνολο

45.376
45.376

66.329
66.329

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
45.376
45.376

66.329
66.329
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Εγγυιςεισ: Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ που ο Πμιλοσ και θ Εταιρεία εκδίδουν προσ διάωορουσ τρίτουσ, αναλφονται
ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
Καλι εκτζλεςθ ςυμβάςεων
Συμμετοχι ςε διαγωνιςμοφσ
Σφνολο

26.

291.334
108.250
399.584

118.456
134.997
253.453

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012
79.000
79.000

187.987
187.987

ΧΘΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ:
Εφλογθ αξία: Τα ποςά που περιζχονται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ιςολογιςμοφσ για τα διακζςιμα, τουσ πελάτεσ και
τισ λοιπζσ απαιτιςεισ, τισ προκαταβολζσ, τουσ προμθκευτζσ, και τισ λοιπζσ βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
προςεγγίηουν τισ αντίςτοιχεσ εφλογεσ αξίεσ λόγω τθσ βραχυπρόκεςμθσ λιξθσ των χρθματοοικονομικϊν αυτϊν
μζςων.
Θ εφλογθ αξία των δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου προςεγγίηουν τα ποςά που εμωανίηονται ςτον
ιςολογιςμό.
Ριςτωτικόσ Κίνδυνοσ: Θ μζγιςτθ ζκκεςθ του Ομίλου ςε πιςτωτικό κίνδυνο, λόγω τθσ μθ εκτζλεςθσ των
υποχρεϊςεων από τουσ αντιςυμβαλλόμενουσ κατά τθν τρζχουςα χριςθ, είναι θ καταχωρθμζνθ αξία των
ςτοιχείων αυτϊν όπωσ αναωζρεται ςτουσ ςυνθμμζνουσ ιςολογιςμοφσ. Ο Πμιλοσ δεν ζχει ςθμαντικζσ
ςυγκεντρϊςεισ πιςτωτικοφ κινδφνου ςε μεμονωμζνουσ αντιςυμβαλλόμενουσ.
Συναλλαγματικόσ Κίνδυνοσ: Π Πμιλοσ δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςτθν Ελλάδα και δεν είναι εκτεκειμζνοσ ςε
κίνδυνο ςυναλλαγματικϊν ιςοτιμιϊν.
Κίνδυνοσ Επιτοκίου: Πςον αωορά τισ βραχυπρόκεςμεσ δανειακζσ υποχρεϊςεισ, θ Διοίκθςθ παρακολουκεί, ςε
ςυνεχι βάςθ, τισ διακυμάνςεισ των επιτοκίων και αξιολογεί τθν ανάγκθ λιψθσ ςχετικϊν κζςεων για τθν
αντιςτάκμιςθ των κινδφνων που απορρζουν από αυτζσ.
Ο παρακάτω πίνακασ δείχνει τισ μεταβολζσ ςτα κζρδθ του Ομίλου προ ωόρων (μζςω των επιπτϊςεων που
ζχουν τα υπόλοιπα των δανείων ςτο τζλοσ χριςθσ με κυμαινόμενο επιτόκιο ςτα κζρδθ) ςε πικανζσ αλλαγζσ
επιτοκίων, κρατϊντασ τισ άλλεσ μεταβλθτζσ ςτακερζσ.
Ανάλυςθ ευαιςκθςίασ των δανείων του Ομίλου ςε μεταβολζσ επιτοκίων:
31 Δεκεμβρίου 2013
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα
Eυρϊ

1,0%
-1,0%

(10.992)
10.992

31 Δεκεμβρίου 2012
Μεταβλθτότθτα επιτοκίων
Επίδραςθ ςτα αποτελζςματα
Eυρϊ

1,0%
-1,0%

(12.653)
12.653
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Σθμείωςθ: Ο παραπάνω πίνακασ δεν περιλαμβάνει τθν κετικι επίπτωςθ των ειςπραχκζντων τόκων από τισ
κατακζςεισ.
Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ: Ο Πμιλοσ διαχειρίηεται τον κίνδυνο ρευςτότθτασ παρακολουκϊντασ τισ
προβλεπόμενεσ ταμειακζσ ροζσ και ωροντίηοντασ να υπάρχουν πάντα εξαςωαλιςμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ
προσ χριςθ. Οι υπάρχουςεσ διακζςιμεσ αχρθςιμοποίθτεσ εγκεκριμζνεσ τραπεηικζσ πιςτϊςεισ προσ τον Πμιλο,
είναι επαρκείσ ϊςτε να αντιμετωπιςτεί οποιαδιποτε πικανι ζλλειψθ ταμειακϊν διακεςίμων.
Θ ςυνετι διαχείριςθ τθσ ρευςτότθτασ επιτυγχάνεται με τθν φπαρξθ διακζςιμων πιςτϊςεων μζςω
εγκεκριμζνων τραπεηικϊν πιςτϊςεων και ρευςτϊν διακεςίμων.
θ

Ο παρακάτω πίνακασ ςυνοψίηει τισ θμερομθνίεσ λιξεωσ των χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων τθν 31
Δεκεμβρίου 2013 και 2012 αντίςτοιχα που απορρζουν από τισ ςχετικζσ ςυμβάςεισ ςε μθ προεξοωλθμζνεσ
τιμζσ.

Πμιλοσ
Ροςά χριςθσ 2013

Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από 6
μινεσ

6-12 μινεσ

1 με 5 ζτθ

>5 ζτθ

Σφνολο

Δανειςμόσ

-

597.705

597.704

-

-

1.195.409

Χρθματοδοτικι
μίςκωςθ

-

-

-

-

-

-

Ρρομθκευτζσ και
λοιπζσ υποχρεϊςεισ

1.384.331

889.156

526.550

-

-

2.800.037

Σφνολο

1.384.331

1.486.861

1.124.254

-

-

3.995.446

Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από 6
μινεσ

-

577.813

-

1.652

Ρρομθκευτζσ και
λοιπζσ υποχρεϊςεισ

222.987

568.590

Σφνολο

222.987

1.148.055

Ροςά χριςθσ 2012
Δανειςμόσ
Χρθματοδοτικι
μίςκωςθ

6-12 μινεσ

1 με 5 ζτθ

577.813

>5 ζτθ

Σφνολο

-

-

1.155.626

-

-

1.652

568.590

-

-

1.360.167

1.146.403

-

-

2.517.445

Θ Εταιρεία
Ροςά χριςθσ 2013

Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από 6
μινεσ

6-12 μινεσ

1 με 5 ζτθ

>5 ζτθ

Σφνολο

Δανειςμόσ

-

-

-

-

-

-

Χρθματοδοτικι
μίςκωςθ

-

-

-

-

-

-

Ρρομθκευτζσ και
λοιπζσ υποχρεϊςεισ

234.991

355.778

77.616

-

-

668.385

Σφνολο

234.991

355.778

77.616

-

-

668.385
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Άμεςα
καταβλθτζα

Λιγότερο από 6
μινεσ

-

-

-

-

Ρρομθκευτζσ και
λοιπζσ υποχρεϊςεισ

272.587

418.594

Σφνολο

272.587

418.594

Ροςά χριςθσ 2012
Δανειςμόσ
Χρθματοδοτικι
μίςκωςθ

6-12 μινεσ

1 με 5 ζτθ
-

>5 ζτθ

Σφνολο

-

-

-

-

-

-

37.742

-

-

728.923

37.742

-

-

728.923

Διαχείριςθ Κεφαλαίου
Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ τθσ διαχείριςθσ κεωαλαίου του Ομίλου είναι να εξαςωαλιςτεί θ διατιρθςθ τθσ υψθλισ
πιςτολθπτικισ του διαβάκμιςθσ κακϊσ και των υγιϊν δεικτϊν κεωαλαίου, ϊςτε να υποςτθρίηονται και να
επεκτείνονται οι δραςτθριότθτεσ του Ομίλου και να μεγιςτοποιείται θ αξία των μετόχων.
Θ πολιτικι του Ομίλου είναι να διατθριςει τουσ ςτόχουσ μόχλευςθσ ςφμωωνα με ζνα προωίλ υψθλοφ
επιπζδου ωερεγγυότθτασ. Θ χρθματοοικονομικι μόχλευςθ του Ομίλου κατά τθν 31 Δεκεμβρίου 2013 και 2012
ζχει ωσ εξισ:
Ο Πμιλοσ
31 Δεκεμβρίου

Βραχυπρόκεςμεσ τραπεηικζσ
υποχρεϊςεισ
Σφνολο Δανειςμοφ
Μείον : Διακζςιμα και ταμειακά
ιςοδφναμα
Κακαρόσ δανειςμόσ

27.

Θ Εταιρεία
31 Δεκεμβρίου
2013
2012

2013

2012

1.195.409

1.155.626

-

-

1.195.409

1.155.626

-

-

2.386.177

158.532

314.689

121.775

(1.190.768)

997.094

314.689

121.775

ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ:
Δεν υωίςτανται μεταγενζςτερα γεγονότα τα οποία κα ζπρεπε αν λθωκοφν υπόψθ για τθν προετοιμαςία των
οικονομικϊν καταςτάςεων για τθ χριςθ που ζλθξε ςτισ 31 Δεκεμβρίου 2013.

Ακινα, 1 Απριλίου 2014

Ο Ρρόεδροσ του Δ.Σ.
Μαυροειδισ Αγγελόπουλοσ

Ο Διευκφνων Σφμβουλοσ
Νικόλαοσ Βαςιλονικολιδάκθσ

Ο Υπεφκυνοσ Λογιςτθρίου
Μιχάλθσ Αμανίτθσ
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ, θ Ζκκεςθ Ελζγχου Ορκωτοφ Ελεγκτι και θ Ζκκεςθ Διαχείριςθσ του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου προσ τθν Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ ζχουν αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Εταιρείασ
www.neurosoft.gr.
Οι οικονομικζσ καταςτάςεισ των ενοποιθμζνων εταιρειϊν είναι καταχωρθμζνεσ ςτο διαδίκτυο ςτθ διεφκυνςθ
www.neurosoft.gr.
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