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1. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική
Συνέλευση των Μετόχων του «Συνεδριακού & Εκπαιδευτικού Κέντρου
Αγροτικής Τραπέζης της Ελλάδος Α.Ε. - ATExcelixi»

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε προς έγκριση τις Οικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας μας για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, οι οποίες έχουν συνταχθεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς .

1.1.Ετήσια ανασκόπηση:
Η χρήση έτους 2012 αποτελεί την έκτη εταιρική χρήση της ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ αλλά και
κρίσιμο έτος αναφοράς για την εν γένει πορεία της εταιρίας, που σηματοδοτήθηκε από
την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος 46/27-07-2012 ΦΕΚ Β 2208/27-07-12. Με την απόφαση αυτή, ανακλήθηκε η
άδεια λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος», στο οποίο ανήκε η εταιρεία και

τέθηκε υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Μέρος

μεταβιβάστηκε

του

ενεργητικού

και

παθητικού

στην

Τράπεζα

Πειραιώς,

συμπεριλαμβανομένου του κτιριακού συγκροτήματος του συνεδριακού και εκπαιδευτικού
κέντρου στη Νέα Ερυθραία, το οποίο είχε μισθώσει η εταιρεία από την πρώην ΑΤΕ και
αποτελούσε τις εγκαταστάσεις άσκησης των δραστηριοτήτων της και παροχής των
υπηρεσιών της..
Η εταιρεία ΑΤΕξέλιξη ΑΕ μετά την παραπάνω απόφαση και έως το τέλος της χρήσης 2012
παρέμεινε στη δικαιοδοσία του εκκαθαριστή.
Υπό το πρίσμα των παραπάνω εξελίξεων, την αρνητική οικονομική συγκυρία και την
καθολική πτώση της ζήτησης στους τομείς των υπηρεσιών, που προσφέρει η εταιρεία, σε
συνδυασμό με τη διακοπή λειτουργίας της ATEbank, η οποία αποτελούσε το «βασικό
πελάτη» της, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε, παρά τη μείωση των εσόδων, να διατηρηθεί
η βιωσιμότητα της εταιρείας.
Συγκεκριμένα κατά το 2012, πραγματοποιήθηκαν έσοδα τα οποία ανήλθαν σε 2.264 χιλ.
€ έναντι 3.273 χιλ. € το 2011, δηλαδή μειωμένα κατά -1.009χιλ. € (-30,8%) έναντι της
προηγούμενης χρήσης του 2011.
Η συνοπτική μορφή του λογαριασμού αποτελεσμάτων το 2012 (ποσά σε χιλιάδες €) έχει
ως εξής:

Το σύνολο των δαπανών (εκτός των αποσβέσεων) κινήθηκαν πτωτικά στο επίπεδο των
2.343 χιλ. € έναντι 3.260 χιλ. € της χρήσης 2011, παρουσιάζοντας μείωση κατά 917 χιλ.
€, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,0%. Η μείωση των δαπανών οφείλεται, αφενός μεν στη
μείωση των μεταβλητών δαπανών, κατά περίπου 529χιλ.€, λόγω του χαμηλότερου
επιπέδου εσόδων, αφετέρου δε, στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών κατά
388χιλ€. Οι κυριότερες κατηγορίες δαπανών που μεταβλήθηκαν έναντι του 2011 είναι:
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Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σημαντική μείωση επί των ενοικίων επήλθε διότι από την 1η
Αυγούστου 2012 κι εφεξής, βάση του από 15-03-2013 Ιδιωτικού Συμφωνητικού
Σύμβασης Χρησιδανείου, κατόπιν προφορικής συμφωνίας με το Χρήστη του ακινήτου,
Τράπεζα Πειραιώς, η εταιρεία ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ, ως Χρησάμενος, κάνει χρήση χωρίς
αντάλλαγμα

τμήματος

του

κτιριακού

συγκροτήματος

(εκπαιδευτικού

κέντρου

και

ξενοδοχείου-ξενώνα) με όλο τον εξοπλισμό του, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών
αδειών και πιστοποιήσεων λειτουργίας ως ΚΕΚ και ξενοδοχείου.
Οι αποσβέσεις για το 2012 κυμάνθηκαν στις 76 χιλ. € έναντι 95 χιλ. € το 2011.
Ο λογαριασμός «Άλλα έξοδα & Προβλέψεις» έχει επιβαρυνθεί με το ποσό των 25 χιλ. €,
που αφορούν το μη εκπιπτόμενο ποσοστό του ΦΠΑ, λόγω εφαρμογής του συντελεστή
Prorata που καταβάλλεται στην χρήση του 2012 με την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ. Στο
επίπεδο των προβλέψεων, εκτός από την πρόβλεψη των ενδεχόμενων επισφαλειών η
οποία ανήλθε στό ποσό των 7 χιλ €, έναντι 8 χιλ € αντίστοιχα στην χρήση 2011,
πραγματοποιήθηκαν επίσης προβλέψεις για ενδεχόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου
αξίας 10 χιλ έναντι 15 χιλ€ στην χρήση 2011 και λοιπών κινδύνων της τάξης των 9 χιλ€.
Η πρόβλεψη των 9χιλ€ για λοιπούς κινδύνους αφορά ενδεχόμενο πρόστιμο λόγω
εκπρόθεσμής υποβολής, κατά την χρήση 2008 & 2009, της κατάστασης Ενδοομιλικών
συναλλαγών στο Υπουργείο Εμπορίου.

H μείωση των εσόδων κατά 1.009 χιλ. € (-30.8%) οφείλεται κυρίως στην πτώση των
εργασιών της εταιρείας κατά το 2012 σε σχέση με το 2011 από τις εξής δραστηριότητες: :
 «Εκπαίδευση ΑΤΕ »
(-1.169 χιλ. €).
 «Ευρωπαϊκά Προγράμματα» ( -96 χιλ. €).
 «Οργάνωση Εκδηλώσεων» ( -72 χιλ. €).
Αντίθετα, αύξηση εσόδων έναντι του 2011, παρά τη συνεχιζόμενη ύφεση, παρουσίασαν οι
ακόλουθες δραστηριότητες:
 «Εκπαίδευση τρίτων»

(+ 299 χιλ. €).

 «Ξενοδοχείο-ελεύθερη αγορά »

(

+34 χιλ. €).

Η ζημία προ φόρων ανέρχεται σε 187 χιλ. € έναντι ζημίας 132 χιλ € της χρήσης 2011. Τα
καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε αρνητικά επίπεδα (ζημίες 202
χιλ. € έναντι ζημιών148 χιλ. € ευρώ για τη χρήση 2011).
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ζημιών τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας διαμορφώθηκαν κατά
την 31.12.2012 σε 356 χιλ. € έναντι 558 χιλ. € το 2011.
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1.3. Δραστηριότητες
Για λογαριασμό της ΑΤΕbank, μέχρι και τον Ιούλιο του 2012, οργανώθηκε εκπαίδευση
στην αίθουσα, καθώς και εκπαίδευση μέσω e-learning. Για εκπαίδευση στην αίθουσα
πραγματοποιήθηκαν 86 σεμινάρια και ημερίδες, στην Αθήνα και την περιφέρεια, με
συμμετοχή 2.002 εκπαιδευομένων, έναντι αντιστοίχως 162 σεμιναρίων και 4.302
εκπαιδευομένων το 2011. Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση μέσω e-learning, υλοποιήθηκαν
9 εκπαιδευτικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε 5 θεματικές ενότητες και
εκπαιδεύτηκαν 1.072 στελέχη, έναντι 7 εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε 4 θεματικές
ενότητες και 1.124 στελέχη τo 2011.

Στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών εκπαίδευσης σε τρίτους, δηλαδή προς το
προσωπικό επιχειρήσεων και οργανισμών εκτός ΑΤΕbank, υλοποιήθηκαν κατά το 2012
από το ΚΕΚ ATExcelixi τα ακόλουθα:
Α) Εκπαίδευση που εντάσσονταν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-25 ύψους 118 χιλ. €.
Β) Σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) και την εταιρεία τοπικής
αυτοδιοίκησης Εύξεινη Πόλη, που ανελήφθη μετά από Προκήρυξη του Υπουργείου
Εσωτερικών και στο πλαίσιο «Δράσεις Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων
Χωρών δράση 3.2/10», την υλοποίηση του προγράμματος «Διαπολιτισμική εκπαίδευση
υπαλλήλων Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που συναλλάσσονται με υπηκόους
τρίτων χωρών», συνολικού προϋπολογισμού 174 χιλ€. Διοργανώθηκαν στην Αθήνα και
σε 6 πόλεις της περιφέρειας, 10 προγράμματα με συμμετοχή 250 υπαλλήλων του Υπ.
Προστασίας του Πολίτη.
Γ) Σε συνεργασία με την εταιρεία TUV Rheinand Hellas,

6 προγράμματα εκπαίδευσης

μηχανικών συνολικών εσόδων 54 χιλ€, με στόχο την προετοιμασία τους για συμμετοχή σε
σχετικές εξετάσεις απόκτησης άδειας ενεργειακού επιθεωρητή κτιρίων, εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού. Συμμετείχαν 130 εκπαιδευόμενοι.
Δ) Η ακαδημία Cisco κατά το 2012 πραγματοποίησε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πιστοποίησης CCNA & CCNA security συνολικών εσόδων 11 χιλ€ .

Στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων από τρίτους κατά το 2012 η πτώση των
εσόδων οφείλεται κυρίως στην αρνητική οικονομική συγκυρία, αλλά και στην εν τοις
πράγμασιν αναστολή των δραστηριοτήτων της εταιρείας κατά το δεύτερο ήμισυ του
έτους, εξαιτίας των αβεβαιοτήτων που συνεπάγονταν η υπαγωγή της πρώην μητρικής της
εταιρείας σε καθεστώς εκκαθάρισης.
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1.4.Μέρισμα έτους 2012
Με βάση τα αποτελέσματα της κλειόμενης Χρήσης, το Διοικητικό συμβούλιο θα εισηγηθεί
στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων είται τη μη καταβολή μερίσματος, με σκοπό
την ενδυνάμωση της καθαρής θέσης και της ρευστότητας της εταιρείας.
1.5.Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της Χρήσης
Με την απόφαση 8/24-01-2013 (ΦΕΚ Β 112/24-01-13) της Επιτροπής Μέτρων
Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, περί «μεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών
στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς», οι
μετοχές της εταιρείας μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς. Στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, την 05-03-2013, εκλέχθηκε νέο Διοικητικό
Συμβούλιο. Αποφασίστηκε επίσης, η αλλαγή της επωνυμίας της εταιρείας σε «Κέντρο
Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη Α.Ε.» και ο εμπλουτισμός του σκοπού της με
επέκταση στους τομείς της έρευνας, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και
πιστοποιήσεων, τη λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Οι σκοποί
της εταιρείας εξειδικεύονται στον Αγροτικό Τομέα και τον Τομέα των Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων, με πρωταρχικούς άξονες την ενίσχυση της καινοτομίας, της βιώσιμης
ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας.

1.6.Στόχοι 2013
Με βάση το Επιχειρηματικό Σχέδιο που έχει εκπονηθεί από τη νέα Διοίκηση της εταιρείας,
ο κύριος στόχος για το 2013 είναι η εξασφάλιση έστω και οριακά θετικού αποτελέσματος,
μέσα από την εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών και την δραστηριοποίηση στους
νέους άξονες, όπως η παροχή εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς
τρίτους καθώς επίσης και η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.
Παράλληλα, στόχος της εταιρείας είναι ο εξορθολογισμός του κόστους λειτουργίας, μέσα
από την ενδελεχή ανάλυση και μελέτη των στοιχείων κόστους και η προσαρμογή της
τιμολογιακής πολιτικής, ώστε οι τιμές να είναι, αφενός μεν, ανταγωνιστικές, αφετέρου δε,
να καλύπτουν επαρκώς το κόστος λειτουργίας.
Σημαντική παράμετρος στη διαμόρφωση του κόστους, αλλά και της τιμολογιακής
πολιτικής

της

εταιρείας

θα

διαδραματίσει

η

ριζική

ανακαίνιση

του

κτιριακού

συγκροτήματος, καθώς και ο εξορθολογισμός της κατανομής του λειτουργικού κόστους
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της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη την παροχή υποστήριξης για την υλοποίηση του
εκπαιδευτικού προγράμματος και των συναντήσεων και εκδηλώσεων του Ομίλου.
Τέλος, σημαντικός στόχος για το 2013 είναι η αποτελεσματική εισαγωγή και οικοδόμηση
της εταιρικής ταυτότητας της εταιρείας, ώστε να καθιερωθεί στο αγοραστικό κοινό, στο
οποίο απευθύνεται.

1.7. Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

H οικονομική κατάσταση της Ελλάδας, παρότι βελτιούμενη σε δημοσιονομικό επίπεδο,
παραμένει ο βασικός παράγοντας κινδύνου για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο εν γένει,
αλλά και ειδικότερα για τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, στον οποίο έχει ενταχθεί η
εταιρεία από το τέλος του 2012. Οι αρνητικές εξελίξεις στον τομέα αυτό επηρεάζουν
σημαντικά τη ρευστότητα της Τράπεζας, την ποιότητα του δανειακού της χαρτοφυλακίου,
τα αποτελέσματα και την κεφαλαιακή της βάση.

Η ζητούμενη ανάκαμψη που αναμένεται να προέλθει μετά την επίτευξη πρωτογενούς
πλεονάσματος από το 2013 και την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών για την
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μπορεί να οδηγήσει μεσοπρόθεσμα και σε
αύξηση της ζήτησης για επενδυτικά έργα στην ελληνική οικονομία κυρίως στον ιδιωτικό
τομέα.

Μεγαλύτερος και αμεσότερος αντίκτυπος μπορεί να υπάρξει ακόμη και εντός του
τρέχοντος έτους για την έξοδο από την βαθιά υφεσιακή πορεία της χώρας, αν
υλοποιηθούν οι αναληφθείσες δεσμεύσεις για αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων χρεών
του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα, χρέη τα οποία υπερβαίνουν τα 8 δις ευρώ και τα
οποία εντείνουν την έλλειψη ρευστότητος στο σύστημα. Από την άλλη, η βιωσιμότητα του
δημοσίου χρέους αποτελεί

ακόμη το ζητούμενο και συνεχίζει να είναι ένας πρόσθετος

παράγοντας κινδύνου για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Παράλληλα, στους εξωτερικούς παράγοντες αβεβαιότητας προστίθενται ο κίνδυνος
επιβράδυνσης

της

παγκόσμιας

ανάπτυξης,

αλλά

και

της

κρίσης

χρέους

άλλων

περιφερειακών χωρών της Ευρώπης.

Μέσα στους επόμενους μήνες το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα μετέλθει μιας
διαδικασίας σημαντικών εξελίξεων, που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα και θα θέσουν
τις βάσεις για την ομαλή συνέχειά του. Η υλοποίηση του σχεδίου ανακεφαλαιοποίησης
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των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να ολοκληρωθεί με την στήριξη του Τ.Χ.Σ εντός του
δεύτερου τριμήνου 2013 και ως εκ τούτου η κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας Πειραιώς
αναμένεται να διασφαλιστεί και μέσω αυτής και των θυγατρικών της εταιρειών και
κατ΄επέκταση και της εταιρείας μας, η οποία έχει πλέον καταστεί θυγατρική εταιρεία της
Τράπεζας Πειραιώς.

Η εταιρεία δεν εκτίθεται σε πιστωτικούς και λοιπούς κινδύνους κατά την δραστηριοποίησή
της, η ρευστότητά της όμως επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τα έσοδα, που
σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών προς τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς.

Πιστεύοντας ότι καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια από μέρους μας, καθώς και των
διοικητικών και λοιπών υπηρεσιών μας, με στόχο να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα, υποβάλλουμε την παρούσα έκθεση προς έγκριση.

Αθήνα 30.04.2013
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Κωνσταντίνος-Γεωργίου
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Στις 31 Δεκεμβρίου
Σημειώσεις

2012

2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ενσώματα πάγια
Αυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού

11
12
24
13

168.042,91
2.875,87
12.517,82
30.000,00
213.436,60

230.111,40
6.640,05
17.044,17
30.000,00
283.795,62

Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού

14
15
16
17

630,83
825.325,91
200.179,53
218.769,99
1.244.906,26

750,79
865.011,88
100.555,67
114.587,25
1.080.905,59

1.458.342,86

1.364.701,21

300.000,00
26.308,51
29.703,50

300.000,00
26.308,51
231.888,01

356.012,01

558.196,52

51.231,78
49.000,00

51.231,78
30.000,00

100.231,78

81.231,78

0,00
751.444,87
250.654,20

14.677,06
487.866,19
222.729,66

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων

1.002.099,07

725.272,91

Σύνολο Υποχρεώσεων

1.102.330,85

806.504,69

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων

1.458.342,86

1.364.701,21

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά κεφάλαια
Αποτελέσματα εις νέον

18

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών
Προβλέψεις

19
20

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από συμβάσεις Χρημ.Μίσθωσης
Προμηθευτές & λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

21
22
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Στις 31 Δεκεμβρίου
Σημειώσεις
Πωλήσεις

5

Κόστος Πωλήσεων

6

Μικτά κέρδη
Λοιπά Έσοδα
Έξοδα Διοικήσεως
Έξοδα Διαθέσεως
Λοιπά Έξοδα & Προβλέψεις
Κέρδη
προ
φόρων,
χρημ/κων
επενδυτικών αποτελεσμάτων

7
6
6
8

2012

2011

2.264.285,87
-1.230.212,65

3.272.971,15
-1.759.242,69

1.034.073,22

1.513.728,46

11.961,21
-1.122.303,48
-67.656,50
-41.877,31

34.160,56
-1.472.209,00
-124.107,00
-81.802,99

-185.802,86

-130.229,97

-1.855,30

-1.854,15

-187.658,16

-132.084,12

-14.526,35

-16.446,20

-202.184,51

13.039,63

0

0

-202.184,51

-148.530,32

&

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

9

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

10

Κέρδη μετά από φόρους
Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα

9

Κατάσταση μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2011

Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικά
κεφάλαια

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο
Ιδίων
κεφαλαίων

300.000,00

26.308,51

380.418,33

706.726,84

(148.530,32)

(148.530,32)

Συγκεν/κά συνολικά έσοδα χρήσης 2011
Υπόλοιπα 31.12.2011
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου
2012

300.000,00

26.308,51

231.888,01

558.196,52

300.000,00

26.308,51

231.888,01

558.196,52

(202.184,51)

(202.184,51)

29.703,50

356.012,01

Συγκεν/κά συνολικά έσοδα χρήσης 2012
Υπόλοιπα 31.12.2012

300.000,00

26.308,51
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
31.12.2012

31.12.2011

(187.658,16)

(132.084,120)

Αποσβέσεις

76.223,40

95.156,350

Προβλέψεις

19.000,00

20.055,310

Λειτουργικές Δραστηριότητες
Κέρδη χρήσης
Προσαρμογές για:

Έσοδα τόκων

(189,44)

(589,720)

Έξοδα τόκων

2.044,74

2.443,870

(90.579,46)

(15.018,31)

Μεταβολές κεφαλάιου κίνησης
Αύξηση / μέιωση αποθεμάτων

119,96

324,95

Αύξηση / μέιωση απαιτήσεων

(55.411,54)

165.881,95

Αύξηση / μέιωση υποχρεώσεων

288.104,04

(132.213,13)

232.812,46

33.993,77

(2.044,74)

(2.443,87)

(14.526,35)

(15.446,20)

125.661,91

1.085,39

Αγορές ενσώματων παγίων

(8.083,73)

(11.592,92)

Αγορές άυλων περουσιακών στοιχείων

(2.307,00)

0,00

189,44

589,72

(10.201,29)

(11.003,20)

0,00

0,00

(11.277,88)

(11.103,75)

(11.277,88)

(11.103,75)

Καθαρή μεταβολή (+/-) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ)

104.182,74

(21.021,56)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης

114.587,25

135.608,81

218.769,99

114.587,25

Μείον:
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες(α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες

Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες(β)
Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισφορά μετοχικού κεφαλαίαου
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες(γ)

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην λήξη της χρήσης
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
1. Πληροφορίες για την Εταιρεία
Η ΑΤΕΞΕΛΙΞΗ ΑΕ είναι ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στην Ελλάδα με Α.Μ.Α.Ε.
60893/01 ΑΤ/Β/06/241 και έχει την έδρα της στην Αθήνα, επί της Ελευθερίου Βενιζέλου
154. Ιδρύθηκε το 2006 στην Αθήνα και ασχολείται με την παροχή εκπαίδευσης και τη
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων, συνεδρίων και ημερίδων.
Το Εκπαιδευτικό και Συνεδριακό Κέντρο είναι ένα σύγχρονο συγκρότημα, το οποίο
προσφέρει

υψηλού

επιπέδου

υπηρεσίες

εκπαίδευσης,

επαγγελματικής

κατάρτισης,

διοργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων, εκθέσεων, διαμονής και διατροφής.
Η Εταιρεία

έως την 27/07/2012 ήταν μέλος του Ομίλου Εταιρειών της ΑΓΡΟΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που κατείχε το 100% των μετοχών της.
Με την απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδος 46/27-07-2012 (ΦΕΚ Β 2208/27-07-12), ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας του
πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος» και αυτή τέθηκε
υπό καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, ενώ η εταιρεία ΑΤΕξέλιξη ΑΕ παρέμεινε στη
δικαιοδοσία του εκκαθαριστή.
Στις 24-01-2013 με απόφαση (ΦΕΚ Β 112/24-01-13) της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης
της Τράπεζας της Ελλάδος, περί «μεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών στοιχείων του
υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική Τράπεζα της
Ελλάδος στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς», οι μετοχές της
εταιρείας μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.

Συνεπώς λόγω του παραπάνω γεγονότος οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την
χρήση 2012 δεν περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ.

2. Βάση παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων
2.1

Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2012,
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής
«Δ.Π.Χ.Α»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονομικές
καταστάσεις, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 30.4.2013 .
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2.2. Αρχή συνέχισης της δραστηριότητας
Οι Οικονομικές Καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας. Η Διοίκηση αξιολογώντας τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητα της τουλάχιστον για τους επόμενους δώδεκα μήνες, έλαβε υπ’ όψιν,
μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
1.

Τον προϋπολογισμό και επιχειρηματικό σχεδιασμό της Εταιρείας για το 2013,

2.

Την υφιστάμενη θέση της Εταιρείας, όσον αφορά σε κεφαλαιακή επάρκεια και
ρευστότητα,

3.

Τη δέσμευση του Μετόχου της για παροχή κεφαλαιακής και χρηματοδοτικής
στήριξης στο βαθμό που κάτι τέτοιο απαιτηθεί κατά την επόμενη περίοδο, και

4.

Τις αβεβαιότητες που υφίστανται αναφορικά με τη δυνατότητα του Μετόχου να
συνεχίσει απρόσκοπτα τη δραστηριότητα του στο προσεχές μέλλον.

Προϋπολογισμός και επιχειρηματικός σχεδιασμός
Η δραστηριότητα της Εταιρείας δεν εξαρτώνται πλέον από τον Όμιλο της ΑΤΕbank αλλά
από τον όμιλο της Τραπέζης Πειραιώς,. η οποία συγκάλεσε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
των μετόχων της εταιρείας την 05-03-2013, εξέλεξε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και
αποφάσισε

την

αλλαγή

της

επωνυμίας

σε

«ΕΞΕΛΙΞΗ

Α.Ε.

Κέντρο

Βιώσιμης

Επιχειρηματικότητας». Επίσης εμπλούτισε το σκοπό της εταιρείας με επέκταση στους
τομείς της έρευνας, της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και πιστοποιήσεων και την
λειτουργία Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Οι σκοποί της εταιρείας
εξειδικεύονται

στον

Αγροτικό

Τομέα

και

τον

Τομέα

των

Μικρών

και

Μεσαίων

Επιχειρήσεων, με πρωταρχικούς άξονες την ενίσχυση της καινοτομίας, της βιώσιμης
ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας και της εταιρικής υπευθυνότητας

Κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας υπερκαλύπτει το ελάχιστο όριο που
καθορίζει ο Ν.2190/1920. Παρόλο που τα εκτιμώμενα αποτελέσματα της χρήσης που θα
ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2013 αναμένεται να επηρεαστούν αρνητικά από τη
συνεχιζόμενη ύφεση, η Διοίκηση εκτιμά ότι τα υφιστάμενα Ίδια Κεφάλαια επαρκούν για
να απορροφήσουν τυχόν ζημιές. Η Εταιρεία δεν βασίζεται σε τραπεζικό δανεισμό για την
εξασφάλιση ρευστότητας, ενώ το σύνολο του κυκλοφορούντος

ενεργητικού της

υπερβαίνει κατά την 31.12.2012 το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και ως
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εκ τούτου δεν αναμένεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των πιστωτών
της.

2.3

Βάση επιμέτρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους.
2.4

Λειτουργικό νόμισμα

Το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας είναι το Ευρώ. Οι οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους
σημειώσεις.

2.5

Χρήση εκτιμήσεων και παραδοχών

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη διενέργεια
εκτιμήσεων και υιοθέτηση παραδοχών από τη Διοίκηση, οι οποίες δύνανται να
επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα λογιστικά υπόλοιπα των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, καθώς επίσης και τα ποσά των εσόδων και
εξόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω
εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές υποθέσεις επανεξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Αποκλίσεις των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται την περίοδο κατά την οποία
επανεξετάζονται εφόσον αφορούν μόνο την τρέχουσα περίοδο ή αν αφορούν και τις
μελλοντικές περιόδους, οι αποκλίσεις επηρεάζουν την τρέχουσα και μελλοντικές
περιόδους.

3. Σημαντικές λογιστικές αρχές
Οι σημαντικότερες λογιστικές αρχές που αναφέρονται παρακάτω, έχουν εφαρμοσθεί με
συνέπεια για όλες τις χρήσεις, που αναφέρονται σε αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
3.1 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας,
που είναι το Ευρώ, με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν την ημερομηνία
διενέργειας των εκάστοτε συναλλαγών. Τα εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα νομισματικά
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία του κλεισίματος του
ισολογισμού μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες που ισχύουν την ημερομηνία αυτή. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και
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υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που εκφράζονται στο ιστορικό τους κόστος, μετατρέπονται
στο λειτουργικό νόμισμα με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, οι οποίες ίσχυαν κατά
την ημερομηνία του προσδιορισμού της εύλογης αξίας αυτών. Οι προκύπτουσες
συναλλαγματικές

διαφορές

των

νομισματικών

στοιχείων

καταχωρούνται

στα

αποτελέσματα χρήσεως.

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ακίνητα (κτίρια) χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία για τη λειτουργική της
δραστηριότητα και για διοικητικούς σκοπούς. Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στην αξία κτήσης μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Η αξία κτήσης
περιλαμβάνει δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτησή τους.

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με βάση τη μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής:

Μικρότερη περίοδος μεταξύ της
διάρκειας της μίσθωσης και της
ωφέλιμης ζωής τους

Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Μηχανήματα

&

1-8 έτη

Εγκαταστάσεις

5-14 έτη

Μηχανημάτων
Μεταφορικά μέσα

7-9 έτη

Η ωφέλιμη ζωή των περιουσιακών στοιχείων επανεξετάζεται και αναπροσαρμόζεται,
εφόσον

κρίνεται

αναγκαίο,

κατά

την

ημερομηνία

σύνταξης

των

οικονομικών

καταστάσεων.
Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται, όποτε αυτό απαιτείται, για τυχόν
απομείωση της αξίας τους. Η λογιστική αξία του ενσώματου στοιχείου μειώνεται στο
ανακτήσιμο ποσό, εφόσον η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη από αυτό. Το ανακτήσιμο
ποσό νοείται ως το μεγαλύτερο μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα έξοδα της πώλησης)
του περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των μελλοντικών καθαρών ταμιακών
ροών, που προβλέπεται ότι θα αποφέρει το περιουσιακό στοιχείο κατά τη χρήση του.
Τα κέρδη ή ζημίες κατά την πώληση υπολογίζονται συγκρίνοντας το τίμημα πώλησης με
την αναπόσβεστη λογιστική αξία και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως.
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3.3 Άυλα πάγια
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κυρίως λογισμικά προγράμματα. Τα
λογισμικά προγράμματα που αποκτώνται μεμονωμένα, κεφαλαιοποιούνται στην αξία
κτήσης. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και συσσωρευμένες απομειώσεις. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σε
3 χρόνια. Η Διοίκηση της Εταιρείας, σε ετήσια βάση, εξετάζει την αξία των άυλων
περιουσιακών στοιχείων, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν υφίσταται απομείωση της αξίας
τους ή αν έχει μεταβληθεί η αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Όταν η λογιστική αξία ενός
άυλου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, τότε διενεργείται
ανάλογη πρόβλεψη για απομείωση, με ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων.

3.4 Αποθέματα
Τα αποθέματα επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει
χρηματοοικονομικά έξοδα και προσδιορίζεται, με τη μέθοδο του σταθμισμένου μέσου
όρου.
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού
κινδύνου.
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει
της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη
αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους πλέον (μείον) τα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της
συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή
εισροή από την έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη
δημιουργία της υποχρέωσης.
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Τα έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση,
κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των
στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή
να είναι έτοιμα για πώληση. Έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή
επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν
αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται.

Όλα

τα

λοιπά

έξοδα

δανεισμού

(τόκοι

και

συναφή

έξοδα)

μεταφέρονται

στα

αποτελέσματα της περιόδου που αυτά πραγματοποιούνται.
3.6 Μισθώσεις
Η Εταιρεία συμμετέχει σε λειτουργικές μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί σημαντικό
μέρος από τους κινδύνους και τα οφέλη που απορρέουν από τα εκμισθωμένα περιουσιακά
στοιχεία. Τα έξοδα των λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης, με τη σταθερή μέθοδο, καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Η

Εταιρεία

συμμετέχει

σε

χρηματοδοτικές

μισθώσεις,

σύμφωνα

με

τις

οποίες

μεταβιβάζονται στην Εταιρεία ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν
από τα εκμισθωμένα περιουσιακά στοιχεία.
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης
αξίας των μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων και της παρούσας αξίας των ελάχιστα
καταβαλλομένων μισθωμάτων.
Τα μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται στο μικρότερο διάστημα μεταξύ της
διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής.
Τα

μισθώματα

διαχωρίζονται

στο

ποσό

που

αφορά

την

αποπληρωμή

εξόδων

χρηματοδότησης, και την αποπληρωμή του κεφαλαίου. Ο διαχωρισμός γίνεται ώστε να
επιτυγχάνεται ένας σταθερός συντελεστής αποπληρωμής. Η αποπληρωμή εξόδων
χρηματοδότησης μεταφέρεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

3.7 Παροχές προς το προσωπικό
(α)

Παροχές καθορισμένων εισφορών

Οι υποχρεώσεις για εισφορές σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών καταχωρούνται
ως έξοδα στο λογαριασμό των αποτελεσμάτων κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους.
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(β)

Προγράμματα καθορισμένων παροχών

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αφορούν στη νομική υποχρέωση της Εταιρείας
για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε
εργαζόμενου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα
αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα
των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί.

Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method). Για την προεξόφληση των μελλοντικών καταβολών χρησιμοποιείται ως επιτόκιο
το

μέσο

σταθμικό

της

καμπύλης

απόδοσης

ομολόγων

υψηλής

διαβάθμισης,

προσαρμοσμένο στην εναπομένουσα διάρκεια του προγράμματος.

3.8 Φόρος εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος στα αποτελέσματα χρήσης αποτελείται από το φόρο της τρέχουσας
χρήσης και από τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης εκτός και αν σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται απευθείας
στην καθαρή θέση οπότε και αναγνωρίζεται στην καθαρή θέση.

Ο φόρος της τρέχουσας χρήσης είναι η αναμενόμενη φορολογική υποχρέωση επί του
φορολογητέου εισοδήματος, χρησιμοποιώντας τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές
και οποιαδήποτε αναπροσαρμογή που αφορά φορολογική υποχρέωση παρελθουσών
χρήσεων.

Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται με τη μέθοδο του ισολογισμού, βάσει των
προσωρινών διαφορών οι οποίες

προκύπτουν μεταξύ

της

λογιστικής αξίας των

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τη
φορολογική νομοθεσία. Για τις ακόλουθες προσωρινές διαφορές δεν υπολογίζεται
αναβαλλόμενος φόρος: υπεραξία που προκύπτει από εξαγορές που δεν εκπίπτει για
φορολογικούς σκοπούς, η αρχική αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων
που δεν επηρεάζουν είτε τα λογιστικά είτε τα φορολογικά κέρδη και διαφορές
σχετιζόμενες με επενδύσεις σε θυγατρικές, στην έκταση που αυτές δεν θα αναστραφούν
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στο

άμεσο

μέλλον.

Για

τον

προσδιορισμό

της

αναβαλλόμενης

φορολογίας

χρησιμοποιούνται οι θεσπισμένοι φορολογικοί συντελεστές ή οι φορολογικοί συντελεστές
που έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού και έχουν εφαρμογή
σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται μόνο στη περίπτωση που είναι
πιθανόν τα μελλοντικά φορολογητέα κέρδη να είναι επαρκή για το συμψηφισμό των
προσωρινών διαφορών.

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση μειώνεται σε περίπτωση που είναι πιθανόν να μην
πραγματοποιηθεί το φορολογικό όφελος.

3.9 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν:



Υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων
γεγονότων.



Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης.



Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή
κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων
συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με
οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να
είναι μικρή.

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάσει της
καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση
την ημερομηνία του ισολογισμού. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον
προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για
την χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση.

3.10 Αναγνώριση των Εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή θα
εισπραχθεί και αντιπροσωπεύει ποσά εισπρακτέα για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται
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κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις,
επιστροφές, Φ.Π.Α και άλλους φόρους, που σχετίζονται με πωλήσεις.



Πωλήσεις αγαθών στη λιανική αγορά

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μια εταιρεία έχει παραδώσει προϊόντα στον
πελάτη, ο πελάτης τα έχει αποδεχθεί και η δυνατότητα είσπραξης της οφειλής έχει
σχετικά εξασφαλιστεί.



Πωλήσεις Υπηρεσιών

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της
υπηρεσίας σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.



Έσοδα από τόκους

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση το ποσό των τόκων που αντιστοιχεί στην
χρήση.
3.11 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις
σε τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις που λήγουν εντός τριών μηνών από την
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων.

3.12 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από κοινές ονομαστικές μετοχές και εμφανίζεται στην
καθαρή θέση. Τα άμεσα σχετιζόμενα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της
Εταιρείας έξοδα, αφαιρούνται από το προϊόν της έκδοσης και μειώνουν ισόποσα τα Ίδια
κεφάλαια.

Τα μερίσματα που αναλογούν σε κοινές μετοχές αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην
περίοδο που έχουν εγκριθεί από τους μετόχους.

Το κόστος κτήσης ιδίων μετοχών συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων εξόδων,
εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, έως ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή
ακυρωθούν. Στην περίπτωση που οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή επανεκδοθούν, το τίμημα
θα καταχωρηθεί απευθείας στη καθαρή θέση.

3.13 Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
A) Οι ακόλουθες τροποποιήσεις των Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. και η εφαρμογή τους είναι
υποχρεωτική από 1.1.2012:
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-

Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις – Μεταφορές
Χρηματοοικονομικών Στοιχείων Ενεργητικού» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιουλίου 2011 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 7
αναβαθμίζει
τις
απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις
για
τα
μεταβιβασμένα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν αποαναγνωρίζονται εξ’ ολοκλήρου
και
καθορίζει
επιπρόσθετες
γνωστοποιήσεις
για
τα
αποαναγνωρισμένα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού για τα οποία όμως υπάρχει συνεχιζόμενη
ανάμειξη (continuing involvement).

-

Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Υψηλός Υπερπληθωρισμός για τις Επιχειρήσεις που
Εφαρμόζουν για Πρώτη Φορά τα Δ.Π.Χ.Α.» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιουλίου 2011 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει τη δυνατότητα
σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν για πρώτη φορά τα Δ.Π.Χ.Α. και υπό την
προϋπόθεση ότι οι συνθήκες πληθωρισμού έχουν ομαλοποιηθεί, να αποτιμήσουν τα
στοιχεία ενεργητικού και παθητικού στην εύλογη αξία κατά την ημερομηνία
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. και να χρησιμοποιήσουν την εν λόγω αξία ως το τεκμαρτό
κόστος μετάβασης των στοιχείων αυτών στον ισολογισμό μετάβασης. Η εν λόγω
τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Β) Τα ακόλουθα νέα Δ.Π.Χ.Α., διερμηνείες και τροποποιήσεις έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. εντός του
2012. Η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική κατά το 2012 και δεν έχουν υιοθετηθεί
πρόωρα από την Εταιρία:
-

Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση), «Φόροι Εισοδήματος» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 12
παρέχει καθοδήγηση για την επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου σε: α)
επενδυτικά ακίνητα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία και β) ενσώματες
ακινητοποιήσεις που αποτιμώνται με βάση τη μέθοδο αναπροσαρμογής που προβλέπει
το Δ.Λ.Π 16. Και στις δύο περιπτώσεις, η επιμέτρηση του αναβαλλόμενου φόρου
πρέπει να γίνεται με βάση την υπόθεση ότι η λογιστική αξία του υποκείμενου
στοιχείου ενεργητικού θα ανακτηθεί με την πώλησή του.

-

Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση), «Παροχές σε Εργαζομένους» (σε ισχύ για χρήσεις µε
έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση
καταργεί τον κανόνα περιθωρίου και την έννοια της αναμενόμενης απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες θα αναγνωρίζονται στο
Συγκεντρωτικό Συνολικό Εισόδημα κατά τον χρόνο που πραγματοποιούνται. Τα
περιουσιακά στοιχεία θα παράγουν έσοδο με βάση την απόδοση των επιχειρηματικών
ομολόγων ανεξάρτητα από την πραγματική σύνθεση των εν λόγω περιουσιακών
στοιχείων.

-

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για
χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιουλίου 2012 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση
απαιτεί την ομαδοποίηση των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Κατάσταση
Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος με βάση την πιθανότητα ανακύκλωσής τους
στα αποτελέσματα. Εάν τα στοιχεία παρουσιάζονται σε προ φόρων βάση, τότε ο φόρος
που αντιστοιχεί στις δύο κατηγορίες στοιχείων της Κατάστασης Συγκεντρωτικού
Συνολικού Εισοδήματος (εκείνα που πιθανόν να ανακυκλωθούν στα αποτελέσματα και
εκείνα που δεν θα ανακυκλωθούν) πρέπει να παρουσιασθεί διακριτά.
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-

Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση), «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (σε ισχύ για χρήσεις
µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Σε συνέχεια της
έκδοσης του Δ.Π.Χ.Α. 10 που αντικατέστησε τις διατάξεις του Δ.Λ.Π. 27 αναφορικά με
τον έλεγχο και την ενοποίηση, το Δ.Λ.Π. 27 μετονομάστηκε σε "Ατομικές Οικονομικές
Καταστάσεις" και πλέον περιλαμβάνει τον απαιτούμενο λογιστικό χειρισμό και τις
γνωστοποιήσεις για επενδύσεις σε θυγατρικές, σε κοινοπραξίες και σε συγγενείς
εταιρείες όταν η επιχείρηση συντάσσει ατομικές οικονομικές καταστάσεις.

-

Δ.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση), «Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες» (σε
ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το
Δ.Λ.Π. 28 περιγράφει το λογιστικό χειρισμό για τις επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
και παραθέτει τις απαιτήσεις για την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης των
επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες.

-

Δ.Π.Χ.Α. 10, «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη
την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 10 θέτει τις αρχές
για την κατάρτιση και παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων όταν
η επιχείρηση ελέγχει μία ή περισσότερες εταιρείες.

-

Δ.Π.Χ.Α. 11, «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 11 θέτει τις αρχές για τις
χρηματοοικονομικές αναφορές των μερών σε ένα σχήμα υπό κοινό έλεγχο. Οι
συμφωνίες μεταξύ μερών κατηγοριοποιούνται είτε ως από κοινού ελεγχόμενες
δραστηριότητες ή ως κοινοπραξίες. Η ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης
είναι υποχρεωτική για τα μέρη σε μία κοινοπραξία.

-

Δ.Π.Χ.Α. 12, «Γνωστοποίηση των Επενδύσεων σε Άλλες Εταιρείες» (σε ισχύ για
χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α.
12 έχει εφαρμογή στις επιχειρήσεις που έχουν επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες, σε
σχήματα υπό κοινό έλεγχο, σε συγγενείς εταιρείες ή σε μη ενοποιούμενες εταιρείες.
Το Δ.Π.Χ.Α. 12 απαιτεί από τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν πληροφόρηση που δίνει
τη δυνατότητα στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη
φύση και τους κινδύνους που σχετίζονται με την επένδυση σε άλλες εταιρείες, καθώς
και την επίδραση αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης.

-

Δ.Π.Χ.Α. 13, «Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 13 ορίζει την εύλογη
αξία και παραθέτει το πλαίσιο επιμέτρησης της εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες
γνωστοποιήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας.

-

Διερμηνεία 20, «Δαπάνες Απογύμνωσης Υπαίθριων Ορυχείων κατά το Στάδιο της
Παραγωγής» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη
ημερομηνία). Η εν λόγω διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για τη λογιστικοποίηση των
δαπανών απομάκρυνσης των υπερκείμενων («απογύμνωση») που πραγματοποιούνται
κατά το στάδιο της παραγωγής ενός ορυχείου.

-

Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση), «Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών
Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη
την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση εκδόθηκε τον
Δεκέμβριο 2011 για την παροχή καθοδήγησης στην εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 32
αναφορικά με την έννοια του δικαιώματος συμψηφισμού. Η τροποποίηση θα πρέπει να
εφαρμοσθεί αναδρομικά.
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-

Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση), «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικών
Περιουσιακών Στοιχείων και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων» (σε ισχύ για χρήσεις
µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο
Δ.Π.Χ.Α. 7 εκδόθηκε τον Δεκέμβριο 2011 και απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις
που θα βοηθήσουν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στην αξιολόγηση της
επίδρασης των συμφωνιών συμψηφισμού.

Γ) Τα ακόλουθα νέα Δ.Π.Χ.Α. και τροποποιήσεις έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. έως το 2012 και δεν
εφαρμόζονται από την Εταιρία:
-

Δ.Π.Χ.Α. 9, «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Το Δ.Π.Χ.Α. 9 δημοσιεύτηκε το
Νοέμβριο του 2009 και αντικατέστησε το μέρος του Δ.Λ.Π. 39 που αφορά την
ταξινόμηση και την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού.

-

Δ.Π.Χ.Α. 9 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (σε ισχύ για χρήσεις µε
έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο
Δ.Π.Χ.Α. 9 αφορά στο λογιστικό χειρισμό των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.

-

Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποιήσεις), «Υποχρεωτική Ημερομηνία Εφαρμογής και
Γνωστοποιήσεις Μετάβασης» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2015 ή
μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 9 απαιτεί την εφαρμογή του
Δ.Π.Χ.Α. 9 για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2015 ή μεταγενέστερη
ημερομηνία. Η τροποποίηση στο Δ.Π.Χ.Α. 7 απαιτεί επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις
κατά την μετάβαση από το Δ.Λ.Π. 39 στο Δ.Π.Χ.Α. 9.

-

Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Κρατικές χρηματοδοτήσεις» (σε ισχύ για χρήσεις µε
έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση
εκδόθηκε τον Μάρτιο 2012 και παρέχει στις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α.
για πρώτη φορά τη δυνατότητα εξαίρεσης από την αναδρομική εφαρμογή των
διατάξεων των Δ.Π.Χ.Α. 9 και Δ.Λ.Π. 20 σχετικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις.
Επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτηση της τροποποίησης.

-

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12 (Τροποποίηση), «Ενοποιημένες Οικονομικές
Καταστάσεις, Από Κοινού Συμφωνίες και Γνωστοποίηση των Επενδύσεων σε Άλλες
Εταιρείες: Οδηγίες Μετάβασης» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου
2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση των Δ.Π.Χ.Α. 10, 11 και 12
παρέχει διευκρινίσεις για τις οδηγίες μετάβασης στο Δ.Π.Χ.Α. 10 και απαλλάσσει από
την υποχρέωση παρουσίασης ή αναπροσαρμογής της συγκριτικής πληροφόρησης για
περιόδους πέραν της αμέσως προηγούμενης περιόδου.

-

Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27 (Τροποποιήσεις), «Επενδυτικές εταιρείες» (σε
ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Οι
τροποποιήσεις αφορούν στον ορισμό της επενδυτικής εταιρείας και επιτρέπουν στις
επενδυτικές εταιρείες την εξαίρεση από την ενοποίηση συγκεκριμένων θυγατρικών.
Επίσης, εισάγουν νέες γνωστοποιήσεις για τις επενδυτικές εταιρείες όσον αφορά στα
Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27.

Βελτιώσεις στα Δ.Π.Χ.Α. (Μάιος 2012)
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-

Δ.Π.Χ.Α. 1 (Τροποποίηση), «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου
2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις για τη
λογιστική αντιμετώπιση της εκ νέου εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α. από επιχειρήσεις που
έχουν σταματήσει να εφαρμόζουν τα Δ.Π.Χ.Α. στο παρελθόν και επιλέγουν ή
απαιτείται να τα εφαρμόσουν ξανά.

-

Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση), «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (σε ισχύ για
χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η
τροποποίηση απαιτεί γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις όταν η εταιρεία
παρουσιάζει εθελοντικά επιπρόσθετες συγκριτικές περιόδους.

-

Δ.Λ.Π. 16 (Τροποποίηση), «Ενσώματα πάγια» (σε ισχύ για χρήσεις µε έναρξη την 1
Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει καθοδήγηση
για την κατηγοριοποίηση των κύριων ανταλλακτικών και του εξοπλισμού συντήρησης
ως ενσώματα πάγια.

-

Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση), «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» (σε ισχύ για
χρήσεις µε έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η
τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι φόροι που προκύπτουν από διανομή μερισμάτων σε
μετόχους λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 12 "Φόροι Εισοδήματος".
- Δ.Λ.Π. 34 (Τροποποίηση), «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» (σε ισχύ για χρήσεις µε
έναρξη την 1 Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερη ημερομηνία). Η τροποποίηση παρέχει
διευκρινίσεις για τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις του Δ.Λ.Π. 34 αναφορικά με το
συνολικό ενεργητικό και τις συνολικές υποχρεώσεις των τομέων, με σκοπό να
ενισχύσει τη συνέπεια των γνωστοποιήσεων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί
Τομείς» και να ευθυγραμμίσει τις ενδιάμεσες με τις ετήσιες γνωστοποιήσεις.
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4. Εκτιμήσεις της Διοίκησης
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε
ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην
καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και
ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους
υπολογισμούς.Οι

εκτιμήσεις

και

παραδοχές

που

ενέχουν

σημαντικό

κίνδυνο

να

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής:

(α) Απομείωση Αξίας Απαιτήσεων
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν
υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μία απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση
της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της
απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας
των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού
εισοδήματος

(β) Φόρος εισοδήματος
Απαιτείται κρίση από τη Διοίκηση της Εταιρείας για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για
φόρο εισοδήματος, καθώς υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους
οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει

υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το εάν
θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι.

Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι

διαφορετικό από το αρχικά αναγνωρισθέν, η διαφορά θα

επηρεάσει τον φόρο

εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
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5. Πωλήσεις
31.12.2012
77.226,01
2.187.059,86
2.264.285,87

Πωλήσεις υπηρεσιών-Λιανικής
Πωλήσεις υπηρεσιών-Χονδρικής
ΣΥΝΟΛΟ

31.12.2011
91.706,63
3.181.264,52
3.888.653,17

5.1 Ανάλυση Πωλήσεων ανά πηγή εσόδου
(ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

31.12.2012
1.581
364
0
216
13
90
2.264

Εκπαίδευση ΑΤΕ
Εκπαίδευση Τρίτων
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Οργάνωση εκδηλώσεων
Κυλικεία
Ξενοδοχείο (ελεύθερη αγορά)
ΣΥΝΟΛΟ
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31.12.2011
2.750
65
96
288
18
56
3.273

6. Δαπάνες (Διοίκησης-Διάθεσης-Παραγωγής)

Σύνολο
Δαπανών
Αμοιβές & έξοδα Προσωπικού
Αμοιβές εργαζομένων (μισθοί)
Παροχές Προσωπικού
Αμοιβές Τρίτων
Μισθοδοσία αποσπασμένων υπαλλήλων
ΑΤΕ
Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου
Υπηρεσίες συντήρησης περιβαλοντος
χώρου
Υπηρεσίες φύλαξης
Υπηρεσίες καθαριότητας
Αμοιβές εισηγητών
Λοιπές αμοιβές
Παροχές τρίτων
Τηλεπiκοινωνίες
Δεή
Ενοίκα κτιρίων
Ενοίκα εξοπλισμού
Ασφάλιστρα
Επισκευές συντηρήσεις
Φόροι-Τέλη
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος
Λοιπές δαπάνες
Αγορές εμπορευμάτων
Υπηρεσίες catering
Υλικά αναλώσημα
Εντυπα γραφική ύλη
Καύσιμα
Μταφορικά-Ταξίδια
Εξοδα προβολής και διαφήμισης
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Ιδιοπαραγωγή παγίων-τεκμαρτά έσοδα από
αυτοπαρ. ή καταστρ.αποθ.

592.950,20
10.491,67

31.12.2012
Κόστος
Δαπάνες
πωληθέντων
Διοίκησης
131.645,00

415.170,20
10.491,67

Δαπάνες
Διάθεσης
46.135,00
0,00

31.12.2011
Σύνολο
Δαπανών
746.166,50
6.466,73

74.381,24
39.105,83

74.381,24
39.105,83

193.245,73
46.132,82

14.090,95
78.491,94
36.292,31
136.918,00
236.337,35

14.090,95
78.491,94
937,31
0,00
38.363,35
0,00
31.826,41
94.061,00
53.682,00
45.753,64
3.153,43
28.415,62

25.296,43
152.518,08
36.778,46
240.181,00
291.354,13

31.952,41
145.951,00
394.864,00
47.105,74
3.153,43
28.415,62

35.355,00
136.918,00
196.344,00

45.136,00
338.339,00
0,10

100.920,95

7.630,00
130.043,25
3.521,49
12.368,94
136.039,47
60.954,41
13.927,63
8.224,10
76.223,40

7.630,00
130.043,25

-182,70

-182,70

2.420.172,63

1.230.212,65

5.650,00
134.795,00
60.812,00
7.728,00
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1.630,00
126,00
6.754,00
2.843,00
1.352,00

36.407,16
136.049,77
740.744,13
47.338,84
3.602,39
33.446,37

100.920,95

118.454,39

3.521,49
6.602,94
450,47
142,41
1,63
6.515,60
76.223,40

-750,79
241.993,28
6.784,43
14.184,63
118.199,25
2.476,95
19.362,29
4.384,23
95.156,35

116,00
794,00
0,00
6.198,00
1.708,50

-414,86
1.122.303,48

67.656,50

3.355.558,69

7. Λοιπά Έσοδα

Λοιπά Εκτακτα & Ανόργανα έσοδα
Εσοδα προηγούμενων χρήσεων
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις
επενδύσεων
Έσοδα
από
αχρησιμοποίητες
προβλέψεις
Εσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων
Εσοδα από τακτοποίηση προκ/βολών
πελατών
Ειδικές επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις

31.12.2012
7.425,68
3.811,23

31.12.2011
1.870,57
1.712,84

0,00

10.181,29

0,00
0,00

6.772,50
3.000,00

0,00
724,30

5.438,73
5.184,63

11.961,21

34.160,56

πάγιων

8. Λοιπά Έξοδα & Προβλέψεις

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Πρόβλεψη για έκτακτους κινδύνους
Εκτακτα & Ανόργανα έξοδα
Εξοδα προηγούμενων χρήσεων

31.12.2012
(7.000,00)
0,00
(9.000,00)
(635,43)
(25.241,88)

31.12.2011
(8.000,00)
(11.827,81)
0,00
(39.158,96)
(22.816,22)

(41.877,31)

(81.802,99)

31.12.2012
189,44

31.12.2011
589,72

(2.044,74)
(1.855,30)

(2.443,87)
(1.854,15)

9. Χρηματοοικονομικά
αποτελέσματα

Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
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10. Φόρος Εισοδήματος
31.12.2012
10.000,00
4.526,35
14.526,35

Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Αναβαλλόμενος φόρος

31.12.2011
15.000,00
1.446,20
16.446,20

Περισσότερες πληροφορίες για τον αναβαλλόμενο φόρο υπάρχει στη σημείωση 24.
Η συμφωνία του πραγματικού φορολογικού συντελεστή έχει ως εξής:

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Φορολογικός συντελεστής
Φόρος εισοδήματος ( επί κερδών )
Αύξηση/ μείωση προερχόμενη από:
Πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις
Λοιπές προσαρμογές

187.658,16
20,00%
0,00

132.084,12
20,00%
0,00

10.000,00
4.526,35
14.526,35

15.000,00
1.446,20
16.446,20

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται σε ετήσια βάση αλλά τα αποτελέσματα
που δηλώνονται θεωρούνται προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τα
βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας και εκδοθεί η τελική έκθεση ελέγχου. Εντός της χρήσεως
2010, η Εταιρεία εφάρμοσε το Ν. 3888/2010 και περαίωσε τις ανέλεγκτες φορολογικά
χρήσεις 2007, 2008 και 2009 πληρώνοντας πρόσθετους φόρους συνολικού ποσού Ευρώ
77.969,34 που καλύφτηκε κατά ποσό Ευρώ 50.000,00 από τη σχηματισμένη σε
προηγούμενες χρήσεις πρόβλεψη για ανέλεγκτες χρήσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις και
τα βιβλία της Εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση
2010, και η Εταιρεία παραμένει ενδεχομένως υπόχρεη για επιπρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις που μπορεί να επιβληθούν για την ανέλεγκτη χρήση. Η Εταιρεία έναντι της
ενδεχόμενης

υποχρέωσης,

βάση

των ιστορικών

δεδομένων,

από

προηγούμενους

φορολογικούς ελέγχους, σχημάτισε σχετική πρόβλεψη ύψους Ευρώ 40.000,00.

Σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα κατά την ημέρα έγκρισης
αυτών των οικονομικών καταστάσεων, οι ανώνυμες εταιρείες φορολογούνται στα
συνολικά τους κέρδη με συντελεστή 20%.
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11. Ενσώματα πάγια
Οικόπεδα
Κτίρια

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

122.441,01
870,00
123.311,01

215,00
0,00
215,00

426.271,48
10.722,92
436.994,40

548.927,49
11.592,92
560.520,41

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

123.311,01
2.000,00
0,00
125.311,01

215,00
0,00
0,00
215,00

436.994,40
6.083,73
0,00
443.078,13

560.520,41
8.083,73
0,00
568.604,14

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

(29.324,59)
(17.832,89)
(47.157,48)

(215,00)
0,00
(215,00)

(221.099,96)
(61.936,57)
(283.036,53)

(250.639,55)
(79.769,46)
(330.409,01)

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

(47.157,48)
(18.145,56)
(65.303,04)

(215,00)
(215,00)

(283.036,53)
(52.006,66)
(335.043,19)

(330.409,01)
(70.152,22)
(400.561,23)

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

93.116,42
76.153,53

0,00
0,00

205.171,52
153.957,87

298.287,94
230.111,40

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

76.153,53
60.007,97

0,00
0,00

153.957,87
108.034,94

230.111,40
168.042,91
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12. Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Λογισμικό
Αξία κτήσης
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Προσθήκες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2010

63.778,55
0,00
63.778,55

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
Προσθήκες
Μειώσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

63.778,55
2.307,00
0,00
66.085,55

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

(41.751,61)
(15.386,89)
(57.138,50)

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
αποσβέσεις χρήσης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

(57.138,50)
(6.071,18)
(63.209,68)

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2011
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2011

22.026,94
6.640,05

Υπόλοιπο 1η Ιανουαρίου 2012
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012

6.640,05
2.875,87

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισμικά προγράμματα.

13. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δοσμένες εγγυήσεις (ενοικίου)

31

31.12.2012

31.12.2011

30.000,00
30.000,00

30.000,00
30.000,00

14. Αποθέματα

Απογραφή αποθεμάτων τέλους Χρήσης

31.12.2012

31.12.2011

630,83

750,79

15. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
31.12.2012
945.032,59
(119.706,68)
825.325,91

Πελάτες (ανοικτά υπόλοιπα)
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

31.12.2011
977.718,56
(112.706,68)
865.011,88

Η κίνηση της πρόβλεψης έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Διαγραφές χρήσης

31.12.2011

31.12.2011

(112.706,68)

(108.123,68)

0,00

Απομείωση χρήσης

(7.000,00)

ΣΥΝΟΛΟ

3.417,00
(8.000,00)

(119.706,68)

(112.706,68)

31.12.2012

31.12.2011

0,00
1.034,40
77,91
1.482,80

46.535,10
34.565,58
58,97
7.735,85

20.708,71
825,45
695,05
1.024,38
174.330,83

3.668,50
0,00
0,00
0,00
7.991,67

200.179,53

100.555,67

16. Λοιπές απαιτήσεις

Πλήρωμη έκτακτης εισφοράς/τέλους ακινήτων για λογ/σμό
της ATEbank
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Παρακράτηση φόρου τόκων
ΦΠΑ συμψηφιστέος στην επόμενη χρήση
Δεσμευμένα ποσα εγγυητικών
συμμετοχής
Επιταγές εισπρακτέες
Προκαταβολές προμηθευτών
Λοιποί Χρεώστες
Εσοδα χρήσης εισπρακτέα
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17. Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

31.12.2012
194,93
218.575,06

31.12.2011
411,86
114.175,39

218.769,99

114.587,25

18. Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 30.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με
ονομαστική αξία Ευρώ 10,00 ανά μετοχή.

19. Παροχές προς το προσωπικό
Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά ταμεία των
εργαζομένων σε αυτή, διαχωρίζονται σε προγράμματα καθορισμένων εισφορών (defined
contribution) και σε προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit).
Βάσει του εργατικού δικαίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περίπτωση
απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις αποδοχές των
εργαζομένων, τη διάρκεια της υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης (απόλυση ή
συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία, δε δικαιούνται
αποζημίωση. Η οφειλόμενη αποζημίωση, σε περίπτωση συνταξιοδότησης, είναι ίση με 40%
του ποσού που θα καταβαλλόταν σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας. Το ποσό της
αποζημίωσης που καταβάλλεται τελικά από την Εταιρεία καθορίζεται αφού ληφθεί υπόψη η
προϋπηρεσία των εργαζομένων και η αμοιβής τους.
Μια υποχρέωση θεωρείται ότι αφορά πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών (defined
contribution) όταν λογίζεται σε τακτική βάση το δεδουλευμένο μέρος αυτής. Η πρακτική
αυτή είναι παρόμοια με την πρακτική που προβλέπεται από την ισχύουσα Ελληνική
νομοθεσία , δηλαδή την καταβολή προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία των εργοδοτικών εισφορών
για την προσφερθείσα υπηρεσία των υπαλλήλων.
Για τα προγράμματα που κατατάσσονται στην κατηγορία των καθορισμένων παροχών τα
Δ.Π.Χ.Α. έχουν θεσπίσει ορισμένες απαιτήσεις σε σχέση με την αποτίμηση της υπάρχουσας
υποχρέωσης καθώς επίσης και τις αρχές και τις αναλογιστικές υποθέσεις που πρέπει να
ακολουθούνται κατά την εκτίμηση της υποχρέωσης που απορρέει από αυτά τα
προγράμματα. Η υποχρέωση που καταχωρείται βασίζεται στη μέθοδο της προβλεπόμενης
μονάδας πίστωσης (projected unit credit method), η οποία υπολογίζει την παρούσα αξία
της δεδουλευμένης υποχρέωσης.
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης
μέχρι και την χρήση του 2011.Για την χρήση του 2012 δεν πραγματοποιήθηκε
αναλογιστική μελέτη λόγω της διάσπασης της μητρικής εταιρίας ATEbank σε καλή και κακή
τράπεζα και εν συνεχεία την απορρόφηση της κακής τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς.
Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν τη σύνθεση της καθαρής δαπάνης για τη σχετική
πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των χρήσεων 1 Ιανουαρίου – 31
Δεκεμβρίου2012και 31 Δεκεμβρίου 2011, αντίστοιχα.
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Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης έχει ως εξής:
31.12.2012
Υποχρέωση προκαθορισμένης παροχής
1η Ιανουαρίου
Εισφορές πληρωθείσες εργοδότη
Πρόβλεψη χρήσης

31.12.2011

51.231,78

46.176,47

0,00
0,00
51.231,78

(6.772,50)
11.827,81
51.231,78

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012
ήταν 19,3 άτομα (2011: 21).

20. Προβλέψεις

Προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους &
Φορολογικές Διαφορές (Σημείωση 9)

31.12.2011

31.12.2010

49.000,00
49.000,00

30.000,00
30.000,00

21. Προμηθευτές & λοιπές εμπορικές
υποχρεώσεις

Προμηθευτές εσωτερικού

31.12.2012
751.444,87

31.12.2011
487.866,19

31.12.2012
99.355,29
9.035,92
2.266,17
652,41
26.517,08
30.609,97
57.729,03
24.488,33
0,00
250.654,20

31.12.2011
7.567,36
9.732,15
10.836,45
17.780,34
30.534,89
42.992,41
57.191,81
17.506,52
28.588,73
222.730,66

22. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προκαταβολές πελατών
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων
Λοιποί φόροι πληρωτέοι
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Επιταγές πληρωτέες
Εξοδα χρήσης δεδουλευμένα
Περαίωση Χρήσεων 2007,2008 & 2009
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23. Συναλλαγές με συνδεδεμένα
μέρη
(α)

Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου της ΑΤΕbank
και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
(ποσά σε χιλιάδες Ευρώ)
31.12.2012

31.12.2011

9

710

Υποχρεώσεις

340

205

Έσοδα

999

2.763

Έξοδα

496

960

Απαιτήσεις

(β)

Αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα της
κλειόμενης περιόδου ανέρχονται σε € 38 χιλ (31 Δεκεμβρίου 2011: € 39 χιλ).
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24. Αναβαλλόμενες Φορολογικές υποχρεώσεις /
απαιτήσεις

Κατά την 31.12.2012 οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις / απαιτήσεις για την
εταιρεία διαμορφώνονται με βάση τους παρακάτω πίνακες:

1 Ιαν. Καταχώρηση στα
2012 αποτελέσματα

31 Δεκ.
2012

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
Επίδραση από σχηματισμό προβλέψεων
Επίδραση από λοιπά έξοδα εγκατάστασης

6.569,66
11.913,08
12.664,75

1.356,21
0,00
0

7.925,87
11.913,08
12.664,75

Σύνολο

31.147,49

1.356,21

32.503,70

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση
Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών
μισθώσεις
Επίδραση από λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Επίδραση από λογισμό τόκων χρηματοδοτικών
μισθώσεις

(9.402,87)
(4.700,45)

(2.178,64)
(2.947,15)

(11.581,51)
(7.647,60)

(756,77)

(756,77)

(14.103,32)

(5.882,56)

(19.985,88)

17.044,17

(4.526,35)

12.517,82

Σύνολο
Καθαρές απαιτήσεις από αναβαλλόμενη
φορολογία

1 Ιαν.
2011

Καταχώρηση
στα
αποτελέσματα

31 Δεκ.
2011

5.213,45

1.356,21

6.569,66

9.547,52

2.365,56

11.913,08

12.664,75

0,00

12.664,75

27.425,72

3.721,77

31.147,49

Επίδραση από λογισμό χρηματοδοτικών
μισθώσεις

(7.182,12)

(2.220,75)

(9.420,87)

Επίδραση από λοιπά έξοδα εγκατάστασης

(1.753,23)

(2.947,22)

(4.700,45)

(8.935,35)

(5.167,97)

(14.103,32)

18.490,37

(1.446,20)

17.044,17

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Επίδραση από λογισμό αποσβέσεων
Επίδραση από σχηματισμό
προβλέψεων
Επίδραση από λοιπά έξοδα
Σύνολο
Αναβαλλόμενη φορολογική
υποχρέωση

Σύνολο
Καθαρές απαιτήσεις από
αναβαλλόμενη φορολογία
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25. Διαχείριση κινδύνων
Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της
αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας που προκύπτει
από την διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. Η Εταιρεία δεν
χρησιμοποιεί παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα για να αντισταθμίσει την έκθεσή της σε
συγκεκριμένες κατηγορίες κινδύνων.
Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών. Η διαδικασία
που ακολουθείται είναι η παρακάτω:


Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις
λειτουργίες της Εταιρείας,



σχεδιασμός της μεθοδολογίας και επιλογή των κατάλληλων λύσεων για την
μείωση των κινδύνων και



εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση,
της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων.

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις στη
μητρική Τράπεζα, δικαιώματα υπερανάληψης, εμπορικούς χρεώστες και πιστωτές,
μερίσματα πληρωτέα και υποχρεώσεις από μισθώσεις.
25.1

Συναλλαγματικός κίνδυνος

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το σύνολο των εμπορικών
της συναλλαγών διενεργείται στο εσωτερικό της χώρας και σε εγχώριο νόμισμα (ευρώ).

25.2 Ανάλυση ευαισθησίας κίνδυνου επιτοκίου
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίου, καθώς δεν έχει λάβει δάνεια και οι μόνες
υποχρεώσεις της συνδεμένες με επιτόκιο έχουν να κάνουν με συμβάσεις Leasing, όπου ο
κίνδυνος είναι αμελητέος. Κίνδυνος επιτοκίου ενυπάρχει ενδεχόμενα, σε ό,τι αφορά τη
συμφωνία τακτοποίησης της οφειλής της εταιρείας στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕbank, η
οποία προκύπτει από τα οφειλόμενα μισθώματα έτους 2012 ύψους 310.049€ και η οποία
πρόκειται να διευθετηθεί εντός του έτους 2013.
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25.3 Πιστωτικός κίνδυνος
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους. Ο πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες, καθώς και
για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία, θεωρείται αμελητέος, δεδομένου
ότι πελάτες είναι αφενός η μητρική Τράπεζα, αφετέρου πελάτες οι οποίοι έχουν
προηγουμένως αξιολογηθεί από την Διοίκηση της Εταιρείας.
25.4 Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των
χρεών των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των
πληρωμών

που

πραγματοποιούνται

καθημερινά.

Οι

ανάγκες

ρευστότητας

παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση,
καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες
ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται μηνιαία.

26. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και
Δεσμεύσεις
26.1

Δικαστικές υποθέσεις

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση της εταιρείας .
26.2

Φορολογικά θέματα

Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2007 – 2008 – 2009 και 2010. Η
Διοίκηση της εταιρείας απεδέχθη την περαίωση που προσδιορίστηκε για την εταιρεία και
αφορούσε τις χρήσεις 2007, 2008 & 2009, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των
77.969,34 ευρώ. Από την ανωτέρω αιτία, η χρήση του 2010 επιβαρύνθηκε με το ποσό
των 27.969,34, ενώ το υπόλοιπο ποσό συμψηφίστηκε με πρόβλεψη που είχε σχηματισθεί
για το σκοπό αυτό σε προηγούμενες χρήσεις. Από την χρήση του 2011 η εταιρία
εντάσσεται στην διαδικασία έκδοσης Φορολογικού Πιστοποιητικού με βάση το άρθρο 82
παρ.5 Ν2238/94. Επίσης η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη ποσού Ευρώ 40.000 για τις
ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
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27. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού
Για

την

απεικόνιση των

χρηματοοικονομικών περιουσιακών

στοιχείων και υποχρεώσεων

(Απαιτήσεις, Αποθέματα, Διαθέσιμα, Υποχρεώσεις) σε εύλογες αξίες χρησιμοποιήθηκαν οι
τρέχουσες τιμές αγοράς για κάθε ένα στοιχείο. Οι τρέχουσες τιμές δεν διαφέρουν από τις αξίες
που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.

28. Μεταγενέστερα Γεγονότα

Στις

24-01-2013

με

απόφαση (ΦΕΚ Β

112/24-01-13)

της

Επιτροπής Μέτρων

Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος, περί «μεταβίβασης περαιτέρω περιουσιακών
στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία Αγροτική
Τράπεζα της Ελλάδος στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς», οι
μετοχές της εταιρείας μεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς.

Νέα Ερυθραία-Αττικής
31 Μαΐου 2013

Πρόεδρος Δ.Σ

Γενικός Διευθυντής

Οικονομικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Γεωργίου

Γεώργιος Κατσουράνης

Αργύρης Διβριώτης
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