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OPAP International Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
1
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρουσιάζει την έκθεσή του μαζί με τις ελεγμένες
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011.
Κύριες δραστηριότητες
2
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
αποκλειστικά και εξολοκλήρου για τη διοργάνωση του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν την παροχή συνδρομής για την οργάνωση
στοιχημάτων, την αξιολόγηση στοιχηματικών προιόντων, τη διαμόρφωση των αποδόσεων,
την διαχείριση κινδύνου, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες trading και
infocasting. Η μελλοντική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η απόκτηση όλων των επενδύσεων
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός Ελλάδος.
Ανασκόπηση των εξελίξεων, της τρέχουσας κατάστασης και της επίδοσης των
δραστηριοτήτων της Εταιρείας
3
Η ζημιά της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 ήταν
€8.628.158 (2010: ζημιά ύψους €65.996). Στις 31 Δεκεμβρίου 2011 το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €1.834.328 (2010: €10.269.529) και το
έλλειμμα στα ίδια κεφάλαια ήταν €4.364.224 (2010: €4.263.934). Η οικονομική κατάσταση,
εξέλιξη και επίδοση της Εταιρείας όπως παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις
θεωρείται ικανοποιητική.
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
4
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία
περιγράφονται στις Σημειώσεις 3, 4 και 22 των οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
5
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές
αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονομική κατάσταση και στην επίδοση της
Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.
Αποτελέσματα
6
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος παρουσιάζονται στη σελίδα 7.
Η ζημιά για το έτος μεταφέρεται στα αποθεματικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
7

Δεν υπήρχαν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας.
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OPAP International Limited
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου (συνέχεια)
Διοικητικό Συμβούλιο
8
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και την ημερομηνία
αυτής της έκθεσης παρουσιάζονται στη σελίδα 1. Όλοι τους ήταν μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου για ολόκληρο το έτος 2011.
9
Δεν υπήρχαν σημαντικές αλλαγές στην κατανομή των αρμοδιοτήτων ή στην
αποζημίωση του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού
10
Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν
σχέση με την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.
Υποκαταστήματα
11

Οι δραστηριότητες της Εταιρείας διεξάγονται μέσω υποκαταστημάτος στην Ελλάδα.

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
12
Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές, PricewaterhouseCoopers Limited, έχουν εκδηλώσει
επιθυμία να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους. Ψήφισμα που να εξουσιοδοτεί το
Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην Ετήσια Γενική
Συνέλευση.
Με Εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ιωάννης Σπανουδάκης
Πρόεδρος
Λευκωσία,
20 Μαρτίου 2012
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή
Προς τα Μέλη της OPAP International Limited
Έκθεση επί των οικονομικών καταστάσεων
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της OPAP International Limited (η
«Εταιρεία»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και τις
καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών του έτους
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις οικονομικές καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων που δίνουν
αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως
αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση
τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα
Πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας καθώς και να σχεδιάζουμε
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση λελογισμένης διασφάλισης για το εάν οι
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων σχετικά
με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες
βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή, περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους
σφάλματος των οικονομικών καταστάσεων, οφειλομένου είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνων, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων της οντότητας που δίνουν αληθινή και
δίκαιη εικόνα με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της
οντότητας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών
πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτιμήσεων που έγιναν από
το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και την αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για να
παράσχουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα της
χρηματοοικονομικής θέσης της OPAP International Limited στις 31 Δεκεμβρίου 2011, και της
χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών ροών της για το έτος που έληξε την ημερομηνία
αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιοθετήθηκαν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113.
Έμφαση θέματος
Επισύρουμε την προσοχή στη Σημείωση 22 επί των οικονομικών καταστάσεων που δείχνει οτι η
Εταιρεία υπέστει ζημιά ύψους €8.628.158 κατα τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου
2011, και κατα την ημερομηνία αυτή, οι υποχρεώσεις της υπερέβαιναν το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων της κατα €4.364.224. Οι παράγοντες αυτοί υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής
αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της
Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα χωρίς την οικονομική στήριξη της μητρικής
εταιρείας και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών. Η γνώμη μας δεν έχει επιφύλαξη σε σχέση με αυτό το
θέμα.
Έκθεση επί άλλων νομικών απαιτήσεων
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των
Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
·
·
·
·

·

Έχουμε πάρει όλες τις πληροφορίες και εξηγήσεις που θεωρήσαμε αναγκαίες για σκοπούς του
ελέγχου μας.
Κατά τη γνώμη μας, έχουν τηρηθεί από την Εταιρεία κατάλληλα λογιστικά βιβλία.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας συμφωνούν με τα λογιστικά βιβλία.
Κατά τη γνώμη μας και από όσα καλύτερα έχουμε πληροφορηθεί και σύμφωνα με τις
εξηγήσεις που μας δόθηκαν, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν τις απαιτούμενες από τον
περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου, Κεφ. 113, πληροφορίες με τον απαιτούμενο τρόπο.
Κατά τη γνώμη μας, οι πληροφορίες που δίνονται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
συνάδουν με τις οικονομικές καταστάσεις.
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Άλλα θέματα
Ευθύνη του ελεγκτή
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα
και μόνο σύμφωνα με το Άρθρο 34 του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και
των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου του 2009 και για κανένα άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτή τη
γνώμη δεν αποδεχόμαστε ή αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο στη γνώση του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.
Συγκριτικοί Αριθμοί
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2010 ελέχθηκαν
απο άλλον ελεγκτή ο οποίος εξέφρασε μη διαφοροποιημένη γνώμη επί εκείνων των
οικονομικώνκαταστάσεων στις 18 Φεβρουαρίου 2011.

Λοΐζος Α. Μαρκίδης
Εγκεκριμένος Λογιστής και Εγγεγραμμένος Ελεγκτής
εκ μέρους και για λογαριασμό της
PricewaterhouseCoopers Limited
Εγκεκριμένοι Λογιστές και Εγγεγραμμένοι Ελεγκτές
Λευκωσία, 20 Μαρτίου 2012
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OPAP International Limited
Κατάσταση συνολικών εισοδημάτων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Σημ.

2011
€

2010
€

3.303.518
(3.130.001)
6.960
(8.587.000)
(8.406.523)

1.941.541
(5.563)
(1.888.474)
14.673
62.177

Εισόδημα
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Άλλα έσοδα
Άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρές
(Ζημιά)/κέρδος εργασιών

5

Χρηματοδοτικά έξοδα
Ζημιά πριν τη φορολογία

10

(126.424)
(8.532.947)

(93.992)
(31.815)

Χρέωση φορολογίας

11

(95.211)
(8.628.158)

(34.181)
(65.996)

Ζημιά και συνολική ζημιά για το έτος

6
7

Τα στοιχεία στην πιο πάνω κατάσταση παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση της
φορολογίας. Η φορολογία που σχετίζεται με κάθε στοιχείο των άλλων συνολικών
εισοδημάτων παρουσιάζεται στη Σημείωση 11.
Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited
Ισολογισμός
στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Σημ.

2011
€

2010
€

Περιουσιακά στοιχεία
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

14

1.173.000

9.760.000

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

15
16

483.127
178.201
661.328

331.892
177.637
509.529

1.834.328

10.269.529

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων

Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Συσσωρευμένες ζημιές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

17

5.130.000
(9.494.224)
(4.364.224)

5.130.000
(866.066)
4.263.934

18

5.866.424

5.789.766

19

258.358
73.770
332.128

184.019
31.810
215.829

Σύνολο υποχρεώσεων

6.198.552

6.005.595

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

1.834.328

10.269.529

Μη βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δανεισμός
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις

Στις 20 Μαρτίου 2012 το Διοικητικό Συμβούλιο της OPAP International Limited ενέκρινε
αυτές τις οικονομικές καταστάσεις για έκδοση.

Ιωάννης Σπανουδάκης, Πρόεδρος

Βενετσάνος Ρογκάκος, Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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OPAP International Limited
Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Σημ.
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2010
Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2010/1
Ιανουαρίου 2011
Συνολικό εισόδημα
Ζημιά για το έτος
Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2011
(1)

Μετοχικό
κεφάλαιο
€

Συσσωρευμένες
ζημιές(1)
€

Σύνολο
€

5.130.000

(800.070)

4.329.930

-

(65.996)

5.130.000

(866.066)

-

(8.628.158)

(8.628.158)

5.130.000

(9.494.224)

(4.364.224)

(65.996)
4.263.934

Εταιρείες που δεν διανέμουν 70% των κερδών τους μετά τη φορολογία, όπως προσδιορίζονται από τον περί
Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο, κατά το τέλος των δύο ετών από το τέλος του
φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, θα θεωρείται πως έχουν διανέμει αυτό το ποσό σαν
μέρισμα. Έκτακτη αμυντική εισφορά προς 15% θα είναι πληρωτέα πάνω σε αυτή τη λογιζόμενη διανομή
μερίσματος στην έκταση που οι μέτοχοι, για σκοπούς λογιζόμενης διανομής μερίσματος κατά το τέλος της
περιόδου των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη αναφέρονται, είναι φορολογικοί
κάτοικοι Κύπρου. Το ποσοστό της έκτακτης εισφοράς για την άμυνα αυξήθηκε στο 17% για κέρδη για τα
φορολογικά έτη 2009, και στο 20% για κέρδη για τα φορολογικά έτη 2010 και 2011. Το ποσό της λογιζόμενης
διανομής μερίσματος μειώνεται με οποιοδήποτε πραγματικό μέρισμα που ήδη διανεμήθηκε για το έτος στο οποίο
τα κέρδη αναφέρονται μέχρι το τέλος των δύο ετών από το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο τα κέρδη
αναφέρονται. Αυτή η έκτακτη αμυντική εισφορά καταβάλλεται από την Εταιρεία για λογαριασμό των μετόχων.

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση ταμειακών ροών
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
2011
€

2010
€

(8.532.947)

(31.815)

3.470
8.587.000
(6.707)
126.424
177.240

615
(14.673)
93.992
48.119

(151.235)
74.339
100.344

(286.642)
(615.314)
(853.837)

(53.251)
47.093

(2.371)
(856.208)

(3.470)
6.707
3.237

(615)
14.673
14.058

Τόκοι που πληρώθηκαν
Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες

(49.766)
(49.766)

(87.104)
(87.104)

Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή του έτους

564
177.637
178.201

Σημ.

Ροή μετρητών από εργασίες
Ζημιά πριν τη φορολογία
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Απομείωση επενδύσεων σε συνδεδεμένες εταιρείες
Πιστωτικούς τόκους
Χρεωστικούς τόκους

14
6
10

Αλλαγές στο κεφάλαιο κίνησης:
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές
Μετρητά που προήλθαν από/(χρησιμοποιήθηκαν για) εργασίες
Φορολογία που πληρώθηκε
Καθαρά μετρητά από/(για) εργασίες

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Αγορά άυλων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι που εισπράχτηκαν
Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος του έτους

16

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 μέχρι 29 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
οικονομικών καταστάσεων.
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(929.254)
1.106.891
177.637

OPAP International Limited
Σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις
1

Γενικές πληροφορίες

Χώρα σύστασης
Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης,
σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το
εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Λυκαβητού 58, 2401 Έγκωμη, Λευκωσία.
Κύριες δραστηριότητες
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών
αποκλειστικά και εξολοκλήρου για τη διοργάνωση του παιχνιδιού «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».
Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες αφορούν την παροχή συνδρομής για την οργάνωση
στοιχημάτων, την αξιολόγηση στοιχηματικών προιόντων, τη διαμόρφωση των αποδόσεων,
την διαχείριση κινδύνου, υπηρεσίες μεταφοράς τεχνογνωσίας, υπηρεσίες trading και
infocasting. Η μελλοντική επιδίωξη της Εταιρείας είναι η απόκτηση όλων των επενδύσεων
και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. εκτός Ελλάδος.

2

Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν στην κατάρτιση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων εκτίθενται πιο κάτω. Αυτές οι πολιτικές έχουν εφαρμοστεί με
συνέπεια για όλα τα έτη που παρουσιάζονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις εκτός
από όπου δηλώνεται διαφορετικά.
Βάση ετοιμασίας
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου,
Κεφ.113.
Κατά την ημερομηνία της έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων, όλα τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και είναι εφαρμόσιμα από την 1 Ιανουαρίου 2011 έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ μέσω της διαδικασίας υιοθέτησης που καθορίστηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με εξαίρεση ορισμένων προνοιών του ΔΛΠ 39 “Χρηματοοικονομικά
Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση” σε σχέση με λογιστική αντιστάθμισης χαρτοφυλακίου.
Η μέθοδος της καθαρής θέσης δεν εφαρμόζεται, εφ'όσον η Εταιρεία είναι η ίδια θυγατρική
εταιρεία άλλου νομικού προσώπου το οποίο ετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ και βάση του ΔΛΠ28 «Επενδύσεις σε Συγγενικές
Επιχειρήσεις» εξαιρείται απο την υποχρέωση αυτή.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους.
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Βάση ετοιμασίας (συνέχεια)
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διεύθυνση
στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών της Εταιρείας. Οι τομείς που
απαιτούν μεγαλύτερου βαθμού κρίση ή είναι πιο πολύπλοκοι ή τομείς όπου οι παραδοχές
και οι υπολογισμοί έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται στη Σημείωση 4.
Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ
Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλα τα νέα και αναθεωρημένα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της και είναι
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2011. Η υιοθέτηση
αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων τα πιο κάτω
πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν είχαν τεθεί ακόμη σε εφαρμογή:
(i)

Υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα
·

ΔΛΠ 24 (Αναθεωρημένο) “Γνωστοποιήσεις Συγγενικών Μερών” (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2011).

Τροποποιήσεις

(ii)

·

Τροποποίηση στο ΕΔΔΠΧΑ 14 “Προκαταβολές μιας Ελάχιστης Απαίτησης
Χρηματοδότησης” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2011).

·

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” στη
διαγραφή χρηματοοικονομικών μέσων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

Δεν υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Νέα πρότυπα
·

ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα” (και επακόλουθες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ
9 και ΔΠΧΑ 7) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2015).

·

ΔΠΧΑ 10 “Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις” (ισχύει για ετήσιες περιόδους
που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

·

ΔΠΧΑ 11 “Από Κοινού Διευθετήσεις” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

·

ΔΠΧΑ 12 “Γνωστοποιήσεις Συμφερόντων σε Άλλες Οντότητες” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).
(12)
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Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών (συνέχεια)

Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)
·

ΔΠΧΑ 13 “Αποτίμηση Δίκαιης Αξίας” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

·

ΔΛΠ 27 “Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις” (ισχύει για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

·

ΔΛΠ 28 “Επενδύσεις σε Συνδεδεμένες και από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές
Οντότητες” (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2013).

Τροποποιήσεις
·

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 “Φόροι Εισοδήματος” για την αναβαλλόμενη
φορολογία που σχετίζεται με την ανάκτηση των υποκείμενων περιουσιακών
στοιχείων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2012).

·

Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 “Πρώτη Εφαρμογή Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς” σχετικά με σημαντική επίδραση
υπερπληθωρισμού και αφαίρεση σταθερών ημερομηνιών σε Πρώτη Εφαρμογή
(ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιουλίου 2011).

·

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους” (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

·

Τροποποίηση στο ΔΠΧA 7 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις” σχετικά
με το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2013).

·

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 “Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση” σχετικά με
το Συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων και
Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν
από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014).

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων
χρηματοοικονομικής αναφοράς σε μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση
στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, με εξαίρεση των πιο κάτω:
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Υιοθέτηση καινούργιων και αναθεωρημένων ΔΠΧΑ (συνέχεια)
(i)

Τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 “Φόροι Εισοδήματος” για την αναβαλλόμενη φορολογία.
Το ΔΛΠ 12, “Φόροι Εισοδήματος” απαιτεί επί του παρόντος μια οικονομική
οντότητα να υπολογίζει την αναβαλλόμενη φορολογία που σχετίζεται με ένα
περιουσιακό στοιχείο ανάλογα με το αν η οικονομική οντότητα αναμένει να
ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω χρήσης ή
πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσον η
ανάκτηση θα είναι μέσω χρήσης ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο
αποτιμάται σε δίκαιη αξία με βάση το μοντέλο δίκαιης αξίας του ΔΛΠ 40,
“Επενδύσεις σε Ακίνητα”. Η τροποποίηση αυτή εισάγει ως εκ τούτου εξαίρεση από
την ισχύουσα αρχή για τον υπολογισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων ή υποχρεώσεων που προκύπτουν από επενδύσεις σε ακίνητα που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. Ως αποτέλεσμα των τροποποιήσεων, η Διερμηνεία
ΜΕΔ 21, “Φόροι Εισοδήματος - ανάκτηση αναπροσαρμοσμένων μη αποσβέσιμων
περιουσιακών στοιχείων”, δεν θα ισχύει πλέον για επενδύσεις σε ακίνητα που
αποτιμούνται σε δίκαιη αξία. Οι τροποποιήσεις επίσης εισάγουν στο ΔΛΠ 12 την
υπόλοιπη οδηγία που περιείχε προηγουμένως η Διερμηνεία ΜΕΔ, η οποία
αποσύρεται. Αυτή η τροποποίηση ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2012 και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

(ii)

ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”. Το ΔΠΧΑ 9 είναι το πρώτο πρότυπο που
εκδίδεται ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου για να αντικατασταθεί το ΔΛΠ 39. Το
ΔΠΧΑ 9, διατηρεί αλλά απλοποιεί το μοντέλο της μεικτής αποτίμησης και
καθιερώνει δύο κύριες κατηγορίες αποτίμησης για χρηματοοικονομικά περιουσιακά
στοιχεία: αποσβεσμένο κόστος και δίκαιη αξία. Η βάση της ταξινόμησης εξαρτάται
από το επιχειρηματικό μοντέλο της οικονομικής οντότητας και τα χαρακτηριστικά
των συμβατικών ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.
Η οδηγία του ΔΛΠ 39 για απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων και η λογιστική αντιστάθμισης εξακολουθούν να ισχύουν. Το πρότυπο
ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2015 και
δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(iii)

ΔΠΧΑ 13 “Αποτίμηση Δίκαιης Αξίας”. Το ΔΠΧΑ 13 έχει στόχο να βελτιώσει τη
συνέπεια και να μειώσει την πολυπλοκότητα, παρέχοντας έναν ακριβή ορισμό της
δίκαιης αξίας και μια ενιαία πηγή αποτίμησης της δίκαιης αξίας και των απαιτήσεων
γνωστοποίησης για χρήση στα ΔΠΧΑ. Οι απαιτήσεις αυτές δεν επεκτείνουν τη
χρήση του λογισμού της δίκαιης αξίας αλλά και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με
το πώς θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν η χρήση του ήδη απαιτείται ή επιτρέπεται
από άλλα πρότυπα. Το πρότυπο ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν από ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2013 και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Αναγνώριση εισοδημάτων
Το εισόδημα επιμετρείται στη δίκαιη αξία της αντιπαροχής που εισπράχτηκε ή είναι
εισπρακτέα και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για την πώληση προϊόντων και
υπηρεσιών κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, μετά την αφαίρεση
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και εκπτώσεων.
(14)
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Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια)
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν το ποσό του εισοδήματος μπορεί να
υπολογιστεί αξιόπιστα, όταν είναι πιθανόν ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν
προς την οντότητα και όταν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια για κάθε μία εκ των
εργασιών της Εταιρείας όπως αναφέρεται πιο κάτω. Η Εταιρεία βασίζει την εκτίμηση της
απόδοσης σε ιστορικά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος
της συναλλαγής και των χαρακτηριστικών κάθε διευθέτησης. Τα έσοδα της Εταιρείας
αναγνωρίζονται ως εξής:
(i)

Πωλήσεις υπηρεσιών
Οι πωλήσεις υπηρεσιών αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο που προσφέρονται
οι υπηρεσίες με αναφορά στο στάδιο συμπλήρωσης της συγκεκριμένης
συναλλαγής υπολογισμένη με βάση τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν ως
αναλογία των συνολικών υπηρεσιών που θα προσφερθούν.

(ii)

Πιστωτικοί τόκοι
Οι πιστωτικοί τόκοι αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο ή εισπρακτέο έχει απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη
λογιστική του αξία στο ανακτήσιμο ποσό, το οποίο είναι οι εκτιμημένες μελλοντικές
ταμειακές ροές προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του μέσου και
συνεχίζει την αναγνώριση της έκπτωσης ως πιστωτικούς τόκους. Οι πιστωτικοί
τόκοι από απομειωμένα δάνεια και εισπρακτέα αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας
το αρχικό πραγματικό επιτόκιο.

Μετατροπή ξένου νομίσματος
(i)

Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος
μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρεία (“το νόμισμα λειτουργίας”). Οι οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας
και παρουσίασης της Εταιρείας.

(ii)

Συναλλαγές και υπόλοιπα
Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις
τιμές συναλλάγματος που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής ή της εκτίμησης
όταν τα στοιχεία επανεκτιμούνται. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που
προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει στο τέλος του έτους χρηματικών περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στις
κερδοζημιές.
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Τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία
Η χρέωση φορολογίας για την περίοδο περιλαμβάνει την τρέχουσα και αναβαλλόμενη
φορολογία. Η φορολογία αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές εκτός στην έκταση που
σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα άλλα συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας
στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, η φορολογία αναγνωρίζεται επίσης στα άλλα
συνολικά εισοδήματα ή απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα.
Η τρέχουσα χρέωση φορολογίας υπολογίζεται με βάση τη φορολογική νομοθεσία που έχει
θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού στη χώρα όπου η
Εταιρεία δραστηριοποιείται και δημιουργεί φορολογητέο εισόδημα. Η Διεύθυνση αξιολογεί
περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις
όπου η εφαρμοσθείσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Εάν η εφαρμοσθείσα
φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία, καθορίζεται πρόβλεψη όπου είναι
κατάλληλο με βάση τα ποσά που υπολογίζεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Η αναβαλλόμενη φορολογία αναγνωρίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης
πάνω στις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και της λογιστικής τους αξίας στις οικονομικές
καταστάσεις. Εντούτοις, η αναβαλλόμενη φορολογία δεν λογίζεται εάν προκύπτει από
αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή εκτός
από συνένωση επιχειρήσεων, η οποία κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε
τα λογιστικά ούτε τα φορολογητέα κέρδη ή ζημιές. Η αναβαλλόμενη φορολογία καθορίζεται
χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που έχουν θεσπιστεί ή
ουσιαστικά θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται ότι θα ισχύουν
όταν η σχετική αναβαλλόμενή φορολογική απαίτηση εκποιηθεί ή όταν η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση διακανονιστεί.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που είναι
πιθανόν ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι
προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού τρέχοντων φορολογικών απαιτήσεων με τρέχουσες
φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι σχετίζονται με φόρο
εισοδήματος που χρεώνεται από την ίδια φορολογική αρχή στην Εταιρεία όπου υπάρχει
πρόθεση για διακανονισμό των υπολοίπων σε καθαρή βάση.
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
(i)

Ταξινόμηση
Η Εταιρεία ταξινομεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της σε δάνεια και
εισπρακτέα. Η ταξινόμηση εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Η Διεύθυνση αποφασίζει την κατάλληλη
ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική
αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (συνέχεια)
·

Δάνεια και εισπρακτέα
Τα δάνεια και εισπρακτέα είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή προσδιορίσιμες πληρωμές που δεν
είναι εισηγμένα σε ενεργή αγορά και για τα οποία δεν υπάρχει πρόθεση για
εμπορία του εισπρακτέου. Περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα
περιουσιακά στοιχεία, εκτός αν έχουν λήξη που υπερβαίνει τους δώδεκα
μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Αυτά ταξινομούνται ως μη
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και εισπρακτέα της
Εταιρείας αποτελούνται από “εμπορικά και άλλα εισπρακτέα” και “ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα” στον ισολογισμό.

(ii)

Αναγνώριση και αποτίμηση
Αγορές και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση
συμβόλαιο κανονικής παράδοσης αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία που
διεξάγεται η συναλλαγή, που είναι η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία
δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία,
πλέον το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που δεν παρουσιάζονται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα να
εισπραχθούν χρηματικές ροές από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
έχει λήξει, ή έχει μεταφερθεί και η Εταιρεία έχει ουσιαστικά μεταφέρει όλα τα
σημαντικά ρίσκα και οφέλη ιδιοκτησίας.
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού κατά πόσον υπάρχουν
αντικειμενικά στοιχεία ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, έχει υποστεί απομείωση στην αξία.

Συνδεδεμένες εταιρείες
Οι συνδεδεμένες εταιρείες είναι όλες οι οντότητες στις οποίες η Εταιρεία ασκεί σημαντική
επιρροή και που γενικά συνοδεύεται από ένα μερίδιο μεταξύ 20% και 50% στα δικαιώματα
ψήφου αλλά τις οποίες δεν ελέγχει. Οι επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
αναγνωρίζονται σε κόστος μείον ζημιές απομείωσεις, οι οποίες αναγνωρίζοται ως έξοδα
της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
Εάν το μερίδιο της Εταιρείας σε συνδεδεμένη εταιρεία μειωθεί αλλά η σημαντική επιρροή
διατηρείται, μόνο το αναλογικό μερίδιο των ποσών που είχαν αναγνωριστεί προηγουμένως
στα άλλα συνολικά εισοδήματα μεταφέρεται στις κερδοζημιές, όπου είναι κατάλληλα.
Η μέθοδος της καθαρής θέσης δεν εφαρμόζεται, εφ'όσον η Εταιρεία είναι η ίδια θυγατρική
εταιρεία άλλου νομικού προσώπου το οποίο ετοιμάζει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις με βάση τα ΔΠΧΑ και βάση του ΔΛΠ28 «Επενδύσεις σε Συγγενικές
Επιχειρήσεις» εξαιρείται απο την υποχρέωση αυτή.
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Συνδεδεμένες εταιρείες (συνέχεια)
Μετά την εφαρμογή της μεθόδου καθαρής θέσης, περιλαμβανομένης της αναγνώρισης
των ζημιών των συνδεδεμένων εταιρειών, η λογιστική αξία της επένδυσης σε συνδεδεμένη
εταιρεία που περιλαμβάνει την υπεραξία που προκύπτει από την αγορά, ελέγχεται για
απομείωση, συγκρίνοντας το ανακτήσιμο ποσό με την λογιστική του αξία όποτε υπάρχει
ένδειξη απομείωσης.
Εμπορικά εισπρακτέα
Τα εμπορικά εισπρακτέα αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα
παρουσιάζονται σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου, μείον πρόνοιας για απομείωση της αξίας. Η πρόβλεψη για απομείωση
καθορίζεται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη πως η Εταιρεία δεν θα είναι σε θέση να
εισπράξει τα συνολικά εισπρακτέα ποσά σύμφωνα με τους αρχικούς όρους των
εισπρακτέων. Σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη, η πιθανότητα ότι ο
χρεώστης θα περιέλθει σε πτώχευση ή οικονομική αναδιοργάνωση, και η αθέτηση ή
παράλειψη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του σχετικά με πληρωμές θεωρούνται
ενδείξεις ότι το εμπορικό εισπρακτέο έχει υποστεί απομείωση. Το ποσό της πρόβλεψης
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του εισπρακτέου και της παρούσας αξίας των
υπολογιζόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό
επιτόκιο. Η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τη χρήση ενός
λογαριασμού πρόβλεψης, και το ποσό της ζημιάς αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές, στα
“έξοδα πωλήσεων και προώθησης”. Όταν ένα εμπορικό εισπρακτέο είναι επισφαλές,
διαγράφεται έναντι του λογαριασμού πρόβλεψης για εμπορικά εισπρακτέα. Επακόλουθες
ανακτήσεις ποσών που είχαν προηγουμένως διαγραφεί πιστώνονται έναντι των “εξόδων
πωλήσεων και προώθησης” στις κερδοζημιές.
Μετοχικό κεφάλαιο
Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαρτή
υποχρέωση που προκύπτει από γεγονότα που έχουν προηγηθεί, είναι πιθανό να υπάρξει
ροή περιουσιακών στοιχείων για εξόφληση αυτής της υποχρέωσης, και το ποσό της
υποχρέωσης έχει υπολογιστεί αξιόπιστα. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές
ζημιές.
Οι προβλέψεις υπολογίζονται ως η τρέχουσα αξία των εξόδων που αναμένεται να
απαιτηθούν για την εξόφληση της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό πριν τη
φορολογία, το οποίο αποδίδει τρέχουσες αξιολογήσεις αγοράς της αξίας του χρήματος
διαχρονικά και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Η αύξηση στην
πρόβλεψη λόγω της παρέλευσης χρόνου αναγνωρίζεται ως χρεωστικός τόκος.
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Δανεισμός
Ο δανεισμός αναγνωρίζεται αρχικά σε δίκαιη αξία μετά την αφαίρεση του κόστους
συναλλαγής. Ο δανεισμός παρουσιάζεται μετέπειτα σε αποσβεσμένο κόστος.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση του κόστους
συναλλαγής) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στις κερδοζημιές κατά τη διάρκεια
του δανείου, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, εκτός εάν είναι
άμεσα αποδοτέα στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή περιουσιακού στοιχείου που πληρεί
τα κριτήρια, στην οποία περίπτωση κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του
περιουσιακού στοιχείου.
Αμοιβές που πληρώνονται για τη δημιουργία διευκολύνσεων δανεισμού αναγνωρίζονται
ως κόστα συναλλαγής του δανείου στην έκταση όπου είναι πιθανόν ότι μέρος ή ολόκληρη
η διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η αμοιβή αναβάλλεται μέχρι την
ανάληψη του δανείου. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι πιθανό ένα
μέρος ή ολόκληρη η διευκόλυνση θα χρησιμοποιηθεί, η αμοιβή κεφαλαιοποιείται ως
προπληρωμή (για υπηρεσίες ρευστότητας) και αποσβένεται κατά τη διάρκεια της περιόδου
της διευκόλυνσης με την οποία σχετίζεται.
Τα κόστα δανεισμού αποτελούν τόκο και άλλα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται η Εταιρεία
σε σχέση με το δανεισμό κεφαλαίων, περιλαμβανομένου τόκου δανεισμού, απόσβεση
εκπτώσεων ή επιμίσθιου που σχετίζονται με δανεισμό, απόσβεση επιπλέον κόστους που
σχετίζεται με τη διευθέτηση δανεισμού, χρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων και
συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από δανεισμό σε ξένο νόμισμα σε
περίπτωση που θεωρούνται ως μια προσαρμογή στους χρεωστικούς τόκους.
Τα κόστα δανεισμού που σχετίζονται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή
περιουσιακού στοιχείου που πληρεί τα κριτήρια, που είναι ένα περιουσιακό στοιχείο που
υποχρεωτικά καταλαμβάνει σημαντικό χρονικό διάστημα για να ετοιμαστεί για την
προτιθέμενη χρήση ή πώληση του, κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του κόστους του
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου, όταν είναι πιθανόν ότι θα επιφέρουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και τα κόστα μπορούν να υπολογιστούν αξιόπιστα.
Ο δανεισμός ταξινομείται ως βραχυπρόθεσμη υποχρέωση, εκτός εάν η Εταιρεία έχει το
δικαίωμα άνευ όρων να αναβάλλει την αποπληρωμή της υποχρέωσης για τουλάχιστο
δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Εμπορικοί πιστωτές
Οι εμπορικοί πιστωτές είναι υποχρεώσεις για πληρωμή αγαθών ή υπηρεσιών που έχουν
αποκτηθεί κατά τη συνήθη διεξαγωγή των εργασιών της Εταιρείας, από προμηθευτές. Οι
εμπορικοί πιστωτές ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή
οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά το συνήθη κύκλο εργασιών της Εταιρείας
εάν είναι μεγαλύτερος). Αν όχι, θα παρουσιάζονται στις μη βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Οι εμπορικοί πιστωτές αναγνωρίζονται αρχικά σε δίκαιη αξία και μετέπειτα παρουσιάζονται
σε αποσβεσμένο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αποτελούνται από
μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην τράπεζα με αρχική ημερομηνία λήξης τρείς μήνες
ή λιγότερο.
Συγκριτικές πληροφορίες
Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά έχουν αναπροσαρμοστεί για να συνάδουν με τις
αλλαγές στην παρουσίαση στο τρέχον έτος.

3

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Οι εργασίες της Εταιρείας την εκθέτουν σε ποικίλους χρηματοοικονομικούς
κινδύνους: κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμεικές ροές και τη δίκαιη αξία,
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική για τη διαχείριση των κινδύνων. Εντούτοις, η
επιδεκτικότητα της Εταιρείας στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο
επιτοκίου και πιστωτικό κίνδυνο παρακολουθείται ως μέρος της καθημερινής
διαχείρισης της επιχείρησης.
·

Κίνδυνος αγοράς
Κίνδυνος επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές και τη δίκαιη αξία
Καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που να φέρουν
τόκο, τα έσοδα και η ροή μετρητών από εργασίες της Εταιρείας είναι
ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς.
Ο κίνδυνος επιτοκίου της Εταιρείας προέρχεται από μακροπρόθεσμο
δανεισμό. Ο δανεισμός που εκδόθηκε σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός
που εκδόθηκε σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο
επιτοκίου που αφορά τη δίκαιη αξία.
Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει οποιαδήποτε πολιτική για την αντιστάθμιση ή τη
διαχείριση του κινδύνου επιτοκίου.

·

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα,
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και από
έκθεση σε πιστώσεις προς πελάτες χονδρικής και λιανικής πώλησης,
περιλαμβανομένων εκκρεμών εισπρακτέων και δεσμευτικών συναλλαγών.
Η Εταιρεία δεν έχει επίσημη πολιτική και διαδικασίες για τη διαχείριση και
την παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου.
(20)
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Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)

(i)

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (συνέχεια)
·

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο πιο κάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της
Εταιρείας σε σχετικές κατηγορίες λήξεων, με βάση την εναπομένουσα
περίοδο κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία λήξης
του συμβολαίου. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα είναι οι
συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές. Υπόλοιπα με λήξη εντός 12
μηνών ισούνται με τις λογιστικές τους αξίες, αφού η επίδραση της
προεξόφλησης δεν είναι σημαντική.
Λιγότερο
από 1
χρόνο
€
Στις 31 Δεκεμβρίου 2010
Δανεισμός
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Πάνω
από 5
χρόνια
€

49.744 5.740.000
184.019
233.763 5.740.000

Στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Δανεισμός (εκτός από
υποχρεώσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

126.424 5.740.000
253.258
379.682 5.740.000

Η Διεύθυνση δεν παρακολουθεί τον κίνδυνο ρευστότητας.
(ii)

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Οι επιδιώξεις της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται κεφάλαια είναι η διασφάλιση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει ως δρώσα λειτουργική μονάδα με σκοπό την
παροχή αποδόσεων για τους μετόχους και ωφελήματα για άλλα πρόσωπα που
έχουν συμφέροντα στην Εταιρεία και να διατηρήσει την καταλληλότερη
κεφαλαιουχική δομή για να μειώσει το κόστος κεφαλαίου.
Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική της δομή, η Εταιρεία
μπορεί να μεταβάλει το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους,
να επιστρέψει κεφάλαιο στους μετόχους, να εκδώσει νέες μετοχές ή να πωλήσει
περιουσιακά στοιχεία για να μειώσει το δανεισμό της.
Το κεφάλαιο όπως καθορίστηκε από τη Διεύθυνση στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και
2010 αποτελείται από ίδια κεφάλαια όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό.

(iii)

Εκτίμηση δίκαιων αξιών
Η λογιστική αξία μείον πρόβλεψη για εμπορικά εισπρακτέα και πληρωτέα θεωρείται
ότι προσεγγίζει τις δίκαιες αξίες τους.

(21)
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Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις

Οι λογιστικοί υπολογισμοί και εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών
σχετικά με μελλοντικά γεγονότα που πιστεύεται ότι είναι λογικά υπό τις περιστάσεις.
(i)

Σημαντικοί λογιστικοί υπολογισμοί και παραδοχές
Η Εταιρεία κάνει υπολογισμούς και παραδοχές σε σχέση με το μέλλον. Ως
αποτέλεσμα οι λογιστικοί υπολογισμοί σπανίως ισούνται με τα πραγματικά
αποτελέσματα. Οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που πιθανό να προκαλέσουν
ουσιώδεις αναπροσαρμογές στη λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος παρουσιάζονται πιο κάτω.
·

Φορολογία
Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για εταιρικό φόρο απαιτούνται
σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς ο
προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με
βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη
φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές
επηρεάζουν τις τρέχουσες και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός.

·

Απομείωση αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία ακολουθεί τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 για να αποφασίσει πότε μια
επένδυση έχει υποστεί απομείωση στην αξία. Αυτή η απόφαση απαιτεί
άσκηση σημαντικής κρίσης. Στην άσκηση της κρίσης αυτής, η Εταιρεία
αξιολογεί, μαζί με άλλους παράγοντες, τη διάρκεια και την έκταση στην
οποία η δίκαιη αξία μιας επένδυσης είναι χαμηλότερη του κόστους, και τη
χρηματοοικονομική βιωσιμότητα και τη βραχυπρόθεσμη επιχειρηματική
προοπτική της επένδυσης συμπεριλαμβανομένων παραγόντων όπως η
επίδοση της βιομηχανίας και του επιχειρηματικού κλάδου, οι αλλαγές στην
τεχνολογία και οι λειτουργικές και χρηματοδοτικές ταμειακές ροές.

5

Εισόδημα

Πωλήσεις υπηρεσιών στη μητρική εταιρεία (Σημ. 21(i))

6

2011
€

2010
€

3.303.518

1.941.541

2011
€

2010
€

6.707
253
6.960

14.673
14.673

Άλλα έσοδα

Πιστωτικοί τόκοι:
Τραπεζικά υπόλοιπα
Διάφορα έσοδα

(22)
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Άλλες (ζημιές)/κέρδη - καθαρές

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες
Χρέωση απομείωσης (Σημ. 14)

8

-

2011
€

2010
€

284
71.527
8.931
1.914.374
16.033
29.759
1.079.433
9.660

5.006
89.466
3.500
1.000.466
5.563
4.349
18.205
759.082
8.400

3.130.001

1.894.037

2011
€

2010
€

1.551.188
363.186
1.914.374

814.657
185.809
1.000.466

2011
€

2010
€

126.424

93.992

2011
€

2010
€

73.770
306

31.810
961

21.135
95.211

1.410
34.181

Χρηματοδοτικά έξοδα

Χρεωστικοί τόκοι:
Δάνεια από συγγενικά μέρη (Σημ. 21(iv))

11

(8.587.000)

Κόστος προσωπικού

Μισθοί και ημερομίσθια
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλα ταμεία

10

2010
€

Ανάλυση εξόδων κατά είδος

Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων
Αμοιβή ελεγκτών
Κόστος προσωπικού (Σημ. 9)
Έξοδα διαφήμισης και προώθησης
Μεταφορικά
Λοιπά έξοδα
Επαγγελματικά δικαιώματα
Δικηγορικά Έξοδα
Συνολικό κόστος πωληθέντων αγαθών, πωλήσεων και προώθησης,
διοικητικής λειτουργίας και άλλων εξόδων

9

2011
€

Χρέωση φορολογίας

Τρέχουσα φορολογία:
Εταιρικός φόρος - Εξωτερικού
Αμυντική εισφορά
Φορολογία προηγούμενων ετών:
Εταιρικός φόρος - Εξωτερικού
Χρέωση φορολογίας

(23)
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Χρέωση φορολογίας (συνέχεια)

Ο φόρος επί της ζημιάς της Εταιρείας πριν τη φορολογία διαφέρει από το θεωρητικό ποσό
που θα προέκυπτε χρησιμοποιώντας το εφαρμόσιμο ποσοστό φορολογίας ως εξής:

Ζημιά πριν τη φορολογία
Φόρος υπολογιζόμενος με το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικής φορολογίας
ύψους 10%
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα
Ζημιά που μεταφέρεται
Χρέωση φορολογίας

2011
€

2010
€

(8.532.947)

(31.815)

(853.295)
306
948.200
95.211

(3.180)
961
36.400
34.181

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου για την Εταιρεία είναι 10%. Το υποκατάστημα τις
Εταιρείας στην Ελλάδα υπόκειτα σε εταιρική φορολογία στα φορολογητέα κέρδη με
συντελεστή 20%.
Από την 1 Ιανουαρίου 2009, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι μπορεί να
εξαιρούνται από εταιρικό φόρο και να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 10%;
αυξήθηκε σε 15% από την 31 Αυγούστου 2011.
Σε ορισμένες περιπτώσεις μερίσματα από εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική
εισφορά με ποσοστό 15%; αυξήθηκε σε 17% από την 31 Αυγούστου 2011; αυξήθηκε σε
20% από την 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013.
Κέρδη από τη διάθεση αξιογράφων που εμπίπτουν στον ορισμό των τίτλων για
φορολογικούς σκοπούς (περιλαμβανομένων μετοχών, χρεογράφων, ομολόγων,
δικαιωμάτων επ' αυτών, κλπ) εξαιρούνται από Κυπριακό εταιρικό φόρο.

12

Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2010
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

331.742
177.637

331.742
177.637

Σύνολο

509.379

509.379

Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο)

5.789.766

5.789.766

138.046

138.046

Σύνολο

5.927.812

5.927.812

(24)
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Χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία (συνέχεια)
Δάνεια και
εισπρακτέα
€

Σύνολο
€

31 Δεκεμβρίου 2011
Περιουσιακά στοιχεία όπως
παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα (εκτός από
προπληρωμές)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

459.608
178.201

459.608
178.201

Σύνολο

637.809

637.809

Άλλες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις
€

Σύνολο
€

Υποχρεώσεις όπως παρουσιάζονται στον ισολογισμό
Δανεισμός (εκτός από υποχρεώσεις χρηματοδοτικών
μισθώσεων)
Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές (εκτός από υποχρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόμο)

5.866.424

5.866.424

185.049

185.049

Σύνολο

6.051.473

6.051.473
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Πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν
είναι ούτε ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε
εξωτερικές πιστωτικές αξιολογήσεις (αν υπάρχουν) ή σε ιστορικές πληροφορίες σχετικά με
τα ποσοστά αθέτησης εκπλήρωσης υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη:
2011
€

2010
€

459.608

331.742

2011
€

2010
€

153.297
518
24.156
177.971

32.699
420
143.990
177.109

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση
Ομάδα 1

Μετρητά στην τράπεζα και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις(1)
Baa3
B3
Caa2

(1) Το υπόλοιπο του στοιχείου του ισολογισμού ‘ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ είναι μετρητά στο ταμείο.

Ομάδα 1 – εταιρείες εντός του ομίλου, εταιρείες υπό κοινή διεύθυνση και συνδεδεμένες εταιρείες χωρίς
αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν.

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν είναι ούτε
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα δεν έχει τύχει επαναδιαπραγμάτευσης το προηγούμενο
έτος.
Κανένα από τα δάνεια και εισπρακτέα από συγγενικά μέρη δεν είναι ληξιπρόθεσμο ή
απομειωμένο.

(25)
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Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες

Στην αρχή του έτους
Χρέωση απομείωσης
Στο τέλος του έτους

2011
€

2010
€

9.760.000
(8.587.000)
1.173.000

9.760.000
9.760.000

Το μερίδιο της Εταιρείας στα αποτελέσματα των συνδεδεμένων εταιρειών, που δεν
εισηγμένες είναι ως εξής:
Όνομα

Χώρα σύστασης

% κατοχής μετοχών

2010
Neurosoft Software Production S.A.

Ελλάδα

25,42

2011
Neurosoft Software Production S.A.

Ελλάδα

25,42

Η κύρια δραστηριότητα της Neurosoft Software Production S.A. είναι αυτή της
παραγωγής λογισμικού.

15

Εμπορικά και άλλα εισπρακτέα

Εισπρακτέα από ιθύνουσα εταιρεία (Σημ. 21(iii))
Προπληρωμές

2011
€

2010
€

459.608
23.519
483.127

331.742
150
331.892

Η λογιστική αξία των εμπορικών και άλλων εισπρακτέων είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη
αξία.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2011, εμπορικά εισπρακτέα ύψους €459.608 (2010: €331.742) δεν
ήταν ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα.

16

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις

2011
€

2010
€

78.201
100.000
178.201

147.637
30.000
177.637

Το πραγματικό επιτόκιο στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις ήταν 2,5% (2010:
3,0%) και αυτές οι καταθέσεις έχουν μέσο όρο λήξης τις 20 μέρες.
Για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιλαμβάνουν:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

2011
€

2010
€

178.201

177.637

(26)
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (συνέχεια)

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

17

2011
€

2010
€

178.201

177.637

Μετοχικό κεφάλαιο
2011
Αριθμός
μετοχών

€

2010
Αριθμός
μετοχών

€

Εγκεκριμένο
Μετοχές αξίας €1,71 η καθεμιά

3 000 000

5.130.000

3 000 000

5.130.000

3 000 000

5.130.000

3 000 000

5.130.000

Εκδόθηκε και πληρώθηκε εξολοκλήρου
Μετοχές αξίας €1,71 η καθεμιά

18

Δανεισμός
2011
€

2010
€

Μη βραχυπρόθεσμος
Δανεισμός από συγγενικά μέρη (Σημ. 21(iv))

5.866.424

5.789.766

Λήξη μη βραχυπρόθεσμου δανεισμού (εκτός από υποχρεώσεις
χρηματοδοτικών μισθώσεων)
Από 2 μέχρι 5 έτη

5.866.424

5.789.766

Ο δανεισμός απο συγγενικά μέρη είναι αποπληρωτέος στις 14 Φεβρουαρίου 2014 και
φέρει επιτόκιο Euribor πλέον 0,5%.
Η λογιστική αξία του δανεισμού είναι περίπου η ίδια με τη δίκαιη αξία.
H λογιστική αξία του δανεισμού της Εταιρείας αναλύεται ανά νόμισμα ως εξής:

Ευρώ - νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

19

2011
€

2010
€

5.866.424

5.789.766

2011
€

2010
€

18.087
166.962
73.309
258.358

13.324
124.075
46.620
184.019

Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Εμπορικοί πιστωτές
Οφειλόμενα έξοδα
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Η δίκαιη αξία των εμπορικών και άλλων πιστωτών που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι
περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.

(27)
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Δεσμεύσεις

(i)

Δεσμεύσεις για λειτουργικές μισθώσεις – όπου η Εταιρεία είναι ο μισθωτής
Η Εταιρεία ενοικιάζει ένα κατάστημα σύμφωνα με μη ακυρώσιμες λειτουργικές
μισθώσεις. Οι μισθώσεις έχουν ποικίλους όρους, πρόνοιες αναπροσαρμογής
τιμήματος και δικαιώματα ανανέωσης.
Το σύνολο των ελάχιστων μελλοντικών καταβολών μισθωμάτων σύμφωνα με τις μη
ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις είναι ως εξής:

Μέχρι 1 έτος
Από 1 μέχρι 5 έτη
Μετά από 5 έτη

21

2011
€

2010
€

39.397
39.397

52.530
39.397
91.927

Συναλλαγές με συγγενικά μέρη

Η Εταιρεία ελέγχεται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα, η οποία κατέχει το
100% των μετοχών της Εταιρείας. Οι μετοχές της ΟΠΑΠ Α.Ε. είναι εισιγμένες στο
Χρηματιστηρίο Αθηνών. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει τελικά της Εταιρεία.
Οι πιο κάτω συναλλαγές έγιναν με συγγενικά μέρη:
(i)

Πωλήσεις υπηρεσιών

Πωλήσεις υπηρεσιών:
ΟΠΑΠ Α.Ε. (μητρική εταιρεία)

2011
€

2010
€

3.303.518

1.941.541

Οι πωλήσεις στις συνδεδεμένες εταιρείες έγιναν με εμπορικούς όρους και
προϋποθέσεις.
(ii)

Αμοιβή Συμβούλων
Η συνολική αμοιβή των Συμβούλων ήταν ως ακολούθως:

Αμοιβή υπό εκτελεστική ιδιότητα

(iii)

2011
€

2010
€

86.400

72.462

Υπόλοιπα στο τέλος του έτους που προέρχονται από πωλήσεις/αγορές
αγαθών/υπηρεσιών

ΟΠΑΠ Α.Ε. (μητρική εταιρεία)

2011
€
459.608

2010
€
331.742

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί μετόχων δε φέρουν τόκο και δεν έχουν
προκαθορισμένη ημερομηνία αποπληρωμής.
Τα πιο πάνω υπόλοιπα αφορούν εμπορικές συναλλαγές.
(28)

OPAP International Limited
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Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iv)

Δανεισμός από συγγενικά μέρη

Δανεισμός από συγγενικό μέρος:
Στην αρχή του έτους
Δανεισμός που αποπληρώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους
Τόκος που χρεώθηκε (Σημ. 10)
Στο τέλος του έτους (Σημ. 18)

2011
€

2010
€

5.789.766
(49.766)
126.424
5.866.424

5.782.878
(87.104)
93.992
5.789.766

Το δάνειο που παραχωρήθηκε από την ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λιμιτεδ, εταιρεία με
κοινό μέτοχο, παραχωρήθηκε με επιτόκιο Euribor πλέον 0,5% και λήγει στις 14
Φεβρουαρίου 2014.
Το πιο πάνω υπόλοιπο αφορά χρηματοδοτικές συναλλαγές

22

Συνεχιζόμενη δραστηριότητα

Η Εταιρεία υπέστει ζημιά ύψους €8.628.158 κατα τη διάρκεια του έτους που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2011, και κατα την ημερομηνία αυτή, οι υποχρεώσεις της υπερέβαιναν το
σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της κατα €4.364.224. Οι παράγοντες αυτοί
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιαστικής αβεβαιότητας που ενδέχεται να φανερώσει
σημαντική αμφιβολία ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα χωρίς την οικονομική στήριξη της μητρικής εταιρείας και άλλων
συνδεδεμένων εταιρειών.

23

Γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού

Δεν υπήρξαν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα του ισολογισμού που να έχουν σχέση με
την κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.

Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή στις σελίδες 4 μέχρι 6.

(29)
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Πρόσθετες πληροφορίες στην κατάσταση συνολικών
εισοδημάτων
Ανάλυση εξόδων
για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011
Έξοδα πωλήσεων και προώθησης
Διαφημιστικά
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Αμοιβή συμβούλων
Μισθοί, ημερομίσθια και σχετικά έξοδα
Εισφορές και συνδρομές
Αμοιβή ελεγκτών
Δικηγορικά
Επαγγελματικά δικαιώματα
Έξοδα νομιμοποίησης εγγράφων
Ενοίκια μισθώσεων εκμετάλλευσης
Επιδιορθώσεις και συντήρηση
Γραφική ύλη και εκτυπωτικά
Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά
Ταξίδια εξωτερικού
Φόροι και άδειες
Φορολογικά προστίματα
Τραπεζικά έξοδα
Διάφορα έξοδα
Έξοδα φιλοξενίας

2011
€

2010
€

2011
€

5.563
2010
€

86.400
1.827.974
8.931
9.660
1.079.433
560
70.530
284
503
997
16.033
1.985
1.088
4.330
19.991
1.302
3.130.001

72.462
928.004
150
3.500
8.400
759.082
89.467
5.006
520
730
4.349
455
11.048
2.948
2.353
1.888.474

(30)

