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Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(ΔΠΧΑ)

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το
Διοικητικό Συμβούλιο της «ATCOM A.E.» την 15/3/2009. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιηθέντα
στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα
γενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και
των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης,
επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία
έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων.
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ»

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ» (η «Εταιρεία»), που αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2008, και τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή καθώς και περίληψη των σημαντικών
λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές σημειώσεις.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη

παρουσίαση αυτών των

Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την εφαρμογή και
τη διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση
οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδεις ανακρίβειες, που οφείλονται σε απάτη ή λάθος. Η
ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την
διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις.
Ευθύνη Ελεγκτή
Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό
μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με
τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες
δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης
για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με
τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται
κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των
οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής
λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των
οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για
την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που
εφαρμόσθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της
συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη
θεμελίωση της γνώμης μας.
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Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη
άποψη την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008, την χρηματοοικονομική της
επίδοση και τις Ταμειακές της Ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναφορά επί άλλων νομικών θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού
Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζομένων από τα άρθρα 43α και
37 του Κ.Ν. 2190/20.

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2009
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2008

4

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου
Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των κ.κ.Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
««ATCOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ »
Επί των Οικονομικών Καταστάσεων 31.12.2008
Αχαρναί. 15 Μαρτίου 2009,
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κατά την κατάθεση προς έγκρισή σας των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για την εταιρική χρήση
που έληξε την 31.12.2008, σας παρουσιάζουμε την παρούσα έκθεσή μας επί των πεπραγμένων της ίδιας
εταιρικής χρήσης.

Γενικά
Η εν λόγω εταιρική χρήση περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 01.01.2008 έως και την 31.12.2008.
Κατά την διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα
νομοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Ο ισολογισμός, τα αποτελέσματα χρήσης, οι μεταβολές ιδίων κεφαλαίων και οι ταμειακές ροές της ως άνω
χρήσης όπως δημοσιεύθηκαν και υποβληθηκαν στην Γενική Συνέλευση προκύπτουν από τα βιβλία και τα
στοιχεία της εταιρείας και συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μία αναδρομή επί των εργασιών της εταιρείας, των στοιχείων του
ισολογισμού, και των αποτελεσμάτων της κλειόμενης χρήσης, σας γνωρίζει τα παρακάτω:
Οι Καθαρές Πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε € 4.078.111, αυξημένες κατά 10,25 % έναντι της
προηγούμενης χρήσης που ανήλθαν σε € 3.698.705.
Τα προ Φόρων Κέρδη ανήλθαν σε € 545.865 έναντι € 440.695 την προηγούμενη χρήση.
Τα Κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 334.782 έναντι € 318.340 της προηγούμενης χρήσης.
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε € 108.262
Τα βραχυπρόθεσμα δάνεια ανέρχονται σε € 1.856.279
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Οι Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2008 και 2007 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31.12.2008
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

4.315.117
7.613.339

56,68 %

3.298.212
7.613.339

43,32 %

31.12.2007
3.753.937
6.304.032

2.550.095
6.304.032

59,55 %

40,45 %

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογια κεφαλαίων που έχουν διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο
ενεργητικό.
Ίδια κεφάλαια
Σύνολο υποχρεώσεων

2.203.159
5.410.180

40,72 %

1.868.377
4.435.655

42,12 %

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο παθητικού

5.410.180
7.613.339

71,06 %

4.435.655
6.304.032

70,36 %

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

2.203.159
7.613.339

20,94 %

1.868.377
6.304.032

29,64 %

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.
Ίδια κεφάλαια
Πάγιο ενεργητικό

2.203.159
3.298.212

66,80 %

1.868.377
2.550.095

73,27 %

Κυκλοφορούν ενεργητικό 4.315.127
Βραχ.υποχρεώσεις
5.111.343

84,42 %

3.753.937
4.179.088

89,82 %
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Αριθμοδείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
Κ.κέρδη προ φόρων
Σύνολο εσόδων

545.865
4.078.111

13,38 %

440.695
3.698.705

11,91 %

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει τη συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της
έσοδα
Κ.αποτελ.χρ.προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

545.865
2.203.159

24,78 %

440.695 23,59 %
1.868.377

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Μικτά αποτελ.
Πωλ.αποθ.& υπηρ.

2.548.559
4.078.111

62,49 %

1.841.479
3.698.705

49,79 %

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της
εταιρείας.
Λοιπές πληροφορίες
Η εταιρεία κατά το 2008, παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη σε όλα σχεδόν τα επίπεδα αποτελεσμάτων,
βελτιώνοντας σημαντικά και τα περιθώρια κέρδους της. Κατά το 2009 εκτιμάται περαιτέρω βελτίωσή τους.
Με βάση τα προαναφερθέντα, την έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, καθώς και τις
οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2008, είμαστε της άποψης ότι τίθενται στη διάθεσή σας κύριοι
μέτοχοι, όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να προχωρήσετε στην έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2008 και στην απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των
ελεγκτών από κάθε ευθύνη.
Με τιμή,

ΡΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Ισολογισμός
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Περιουσιακά Στοιχεία
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα περιουσιακά στοιχεία - υπεραξία
Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
Λοιπές Απαιτήσεις
Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

7.1
7.2
7.4

7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων

Καθαρή Θέση & Υποχρεώσεις
Κεφάλαιο και Αποθεματικά
Μετοχικό κεφάλαιο
Υπερ Το Άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα Μειοψηφίας

7.10
7.10
7.10

424.624
2.868.430
2
5.156
3.298.212

403.873
2.139.436
0
6.786
2.550.095

1.209
3.660.186
157.308
237.933
258.490
4.315.127

4.770
3.168.249
145.099
387.197
48.622
3.753.937

7.613.339

6.304.032

2.002.380
23.105
5.795
171.879

2.002.380
23.105
5.795
(162.903)

2.203.159

1.868.377

2.203.159

1.868.377

7.11
7.3

108.262
122.515

176.745
27.928

7.12

48.060

41.894

7.13

20.000
298.838

10.000
256.567

7.14
7.15
7.11
7.16

2.595.644
369.730
1.856.279
289.690
5.111.343

2.491.541
70.907
1.461.402
155.239
4.179.088

Σύνολο Υποχρεώσεων

5.410.180

4.435.655

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων

7.613.339

6.304.032

Σύνολο Καθαρής Θέσης

Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία (πρόβλεψη αποζημείωσης)
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
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Κατάσταση αποτελεσμάτων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

7.17

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

7.19
7.18
7.18
7.18

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

7.20
7.20

Κέρδη προ φόρων
Δαπάνη φόρου

7.21

Κέρδη μετά από φόρους

Κατανεμημένα σε :
Μετόχους της μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά Κέρδη σε €
Σύνοψη αποτελεσμάτων χρήσης
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών και επενδυτικών
Αποτελεσμάτων
Κέρδη Προ φόρων
Κέρδη μετά από Φόρους
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31/12/2007

4.078.111
(1.529.552)
2.548.559

3.698.705
(1.857.227)
1.841.479

28.513
(641.075)
(963.456)
(211.549)
(26.838)

30.445
(424.035)
(691.869)
(137.631)
(25.840)

734.153

592.548

3
(188.291)

160
(152.012)

545.865

440.695

(211.083)

(122.355)

334.782

318.340

334.782

318.340

0,5016

0,5160

1.155.669

975.837

734.153

592.548

545.865
334.782

440.695
318.340

9

Κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2007

Μεταβολές Καθαρής Θέσης 01/01 - 31/12/2007
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Χρήσης

Μετοχικό
κεφάλαιο
1.693.380

309.000

Υπέρ Το Άρτιο
0

Τακτικό
Αποτελέσματα εις
Λοιπά αποθεματικά
αποθεματικό
νέον
1.243
4.552
(481.243)

23.105
318.340
318.340

Σύνολο

1.217.931

332.105
318.340
650.445

309.000

23.105

0

0

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2007

2.002.380

23.105

1.243

4.552

(162.902)

1.868.377

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2008

2.002.380

23.105

1.243

4.552

(162.902)

1.868.377

334.782

334.782

0

0

0

0

334.782

334.782

2.002.380

23.105

1.243

4.552

171.879

2.203.159

Μεταβολές Καθαρής Θέσης 01/01 - 31/12/2008
Καθαρά κέρδη χρήσης μετά από φόρους
Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Χρήσης
Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008
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Κατάσταση ταμειακών ροών
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΧΡΗΣΗ
01/01 -31/12/2008
01/01 - 31/12/2007
Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα πρό φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες
Μείωση /(αύξηση) των αποθεμάτων
Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων
Μείωση/(αύξηση) μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού
(Μείωση)/Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (Πλην τραπεζών
και φόρων)
(Μείωση)/Αύξηση Υποχρεώσεων από φόρους
(Μείωση)/Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού (είσπραξη
επιχορήγησης)
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβλημένοι φόροι

545.865
0
421.516
6.166
38

440.695
0
383.290
13.850
0

-3
188.291

-160
152.012

3.561
-438.232
149.264

23.197
-781.527
-349.072

90.910
274.011

574.685
-75.521

72.479

-4

-188.291
-81.683

-152.012
-64.307

1.043.890

165.125

-2

0

Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες

-1.160.418
3

-652.206
160

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

-1.160.417

-652.047

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις/εξοφλήσεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια

0
326.395

332.105
-5.250

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

326.395

326.855

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ)

209.868

-160.067

48.622

208.689

258.490

48.622

Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές Δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών
επενδύσεων

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
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1. Πληροφορίες για την Εταιρεία

1.1 Γενικές Πληροφορίες

Η εταιρεία ATCOM A.E ιδρύθηκε το 2000 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2050
με δυνατότητα παράτασης.
Η εταιρεία ATCOM A.E. είναι θυγατρική της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ

η οποία είναι εισηγμένη στο

Χρηματιστήριο Αθηνών.
Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2008 εγκρίθηκαν από το
Δ.Σ. στις 15/3/2009.

1.2 Φύση Δραστηριοτήτων
Η ATCOM A.E. είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών και σε
τομείς όπως το software development, το web design , το on-line gaming, το intranet και
extranet, καθώς και σε εφαρμογές e-commerce.

Η Διοίκηση της ATCOM A.E.

επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας

έχοντας υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε μέγιστο βαθμό του μεγέθους, της
υποδομής, του κύρους, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η
εταιρεία.
Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του μεριδίου της
αγοράς, στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού
δυναμικού.

2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αφορούν την χρήση 2008. Έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν
εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και τις Διερμηνείες τους,
που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή
Ενωση.
Ολα τα αναθεωρημένα ή νεοκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην
Εταιρεία και ήταν σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2008, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά
ήταν εφαρμόσιμα.
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2008

12

Η σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2008 έχει γίνει με τις
λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν στην χρήση 2007.
2.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση
ενδεχομένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων
καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση χρήσεις. Παρά το
γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της εταιρείας, τα
πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
2.2 Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC),
έχουν ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα
πρότυπα, η εφαρμογή των οποίων είναι υποχρεωτική για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Η εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις
παρατίθεται παρακάτω:
α) Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ εντός της χρήσης 2008
Επαναταξινόμηση Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων, [Τροποποιημένα
ΔΛΠ 39

«Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση» και ΔΠΧΑ 7

«Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Γνωστοποιήσεις», με ισχύ από 01.07.2008.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μια οικονομική οντότητα μπορεί να επαναταξινομήσει ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο από την κατηγορία των επιμετρώμενων σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων, στις άλλες κατηγορίες που προβλέπονται από το ΔΛΠ 39, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις.

Οι

τροποποιήσεις

αυτές

έγιναν

για

την

αντιμετώπιση

της

πρόσφατης

χρηματοοικονομικής κρίσης και δεν εφαρμόσθηκαν από την Εταιρία.
Διερμηνεία 11 «ΔΠΧΑ 2 Συναλλαγές σε Ίδιες μετοχές και μετοχές του Ομίλου», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.03.2007.
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Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, παροχής δικαιωμάτων σε
συμμετοχικούς τίτλους από μία επιχείρηση στους εργαζομένους της, για τα οποία (δικαιώματα), η
επιχείρηση επιλέγει ή είναι υποχρεωμένη να αγοράσει τους συμμετοχικούς τίτλους από τρίτο
μέρος

προκειμένου

να

ανταποκριθεί

στις

υποχρεώσεις

της,

παροχής

δικαιωμάτων

σε

συμμετοχικούς τίτλους, είτε από την ίδια την επιχείρηση είτε από τους μετόχους της, τους
οποίους (συμμετοχικούς τίτλους) θα παράσχουν οι μέτοχοι και παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους
που εμπλέκονται δύο ή περισσότερες εταιρίες του ομίλου. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει εφαρμογή
στην εταιρία.
Διερμηνεία 12 «Συμφωνίες Παραχώρησης του Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2008.
Η διερμηνεία αυτή παρέχει οδηγίες για τον λογιστικό χειρισμό, εκ μέρους του παραχωρησιούχου,
συμφωνιών παραχώρησης, από το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 14 «ΔΛΠ 19 Το όριο σε ένα περιουσιακό στοιχείο καθορισμένων παροχών,
οι ελάχιστες απαιτήσεις χρηματοδότησης και οι αλληλεπιδράσεις τους», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2008.
Η διερμηνεία αυτή αντιμετωπίζει τα θέματα της επιστροφής χρημάτων ή μειώσεων σε μελλοντικές
εισφορές, πως μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να επηρεάσει την δυνατότητα
μείωσης μελλοντικών καταβολών και πότε μία ελάχιστη απαίτηση χρηματοδότησης μπορεί να
δημιουργήσει υποχρέωση, σε προγράμματα καθορισμένων παροχών. Η διερμηνεία αυτή, δεν έχει
εφαρμογή στην εταιρία.
β) Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ μετά την χρήση 2008
Τροποποίηση του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Το αναθεωρημένο πρότυπο απαιτεί την παρουσίαση επαναδιατύπωσης του ισολογισμού έναρξης
της συγκριτικής περιόδου σε περιπτώσεις επαναταξινόμησης συγκριτικής πληροφόρησης και
εισάγει την κατάσταση συνολικού εισοδήματος η οποία μπορεί να είναι μία ενιαία κατάσταση ή
δύο ξεχωριστές καταστάσεις και στην οποία θα αναγνωρίζονται όλες οι μεταβολές της καθαρής
θέσης που δεν προέρχονται από συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες. Επίσης το πρότυπο αυτό
τροποποιήθηκε το Μάιο του 2008 για να διευκρινήσει ότι μερικά και όχι όλα τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ταξινομούνται ως κατεχόμενα
για εμπορική εκμετάλλευση είναι παραδείγματα κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
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βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από 01.01.2009 και πέραν της
διαφορετικής παρουσίασης δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση για την εταιρία.
Αντικατάσταση του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Το εν λόγω τροποποιημένο πρότυπο απαιτεί την κεφαλαιοποίηση του κόστους δανεισμού που
σχετίζεται άμεσα με την κατασκευή ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πληρούν
συγκεκριμένες προυποθέσεις. Η επιλογή για άμεση εξοδοποίηση του συνολικού κόστους
δανεισμού απαλείφθηκε. Τον Μάιο του 2008 το ΔΛΠ 23 τροποποιήθηκε επίσης, για να ορίσει ότι οι
τόκοι υπολογίζονται με την χρήση της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο ΔΛΠ 39. Το πρότυπο αυτό δεν αναμένεται να έχει ουσιώδη επίπτωση γιατί η
εταιρία επί του παρόντος έχει ολοκληρώσει τα επενδυτικά της σχέδια.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι

τροποποιήσεις

απαιτούν,

την

αναγνώριση

στα

ίδια

κεφάλαια,

εξαγοράσιμων

χρηματοοικονομικών μέσων που επιβάλλουν στην οντότητα την δέσμευση να παραδώσει σε ένα
τρίτο μέρος, ένα αναλογικό μερίδιο των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της κατά την λύση της,
όταν πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην
εταιρία.
Αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 3

«Επιχειρηματικές Συνενώσεις» », με ισχύ, για ετήσιες

λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Με σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο ΔΠΧA 3, που αφορούν την επιμέτρηση των
δικαιωμάτων άνευ ελέγχου για τα οποία υπάρχει πλέον η επιλογή να επιμετρώνται στην εύλογη
αξία κατά την απόκτηση, την εξοδοποίηση του κόστους που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση,
και

την

αναγνώριση

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτων,

του

αποτελέσματος

από

την

επανεπιμέτρηση του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που ταξινομήθηκε ως υποχρέωση. Το πρότυπο
αυτό θα εφαρμοσθεί από την εταιρία από την 01.01.2010.
ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί Τομείς», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν
την ή μετά την 01.01.2009.
Το ΔΠΧΑ 8 αντικαθιστά το ΔΛΠ 14 «Πληροφόρηση κατά Τομέα». Οι ουσιώδεις αλλαγές που
επιφέρει το πρότυπο, είναι, η βάση διαχωρισμού των λειτουργικών τομέων και η δυνατότητα
επιμέτρησης των στοιχείων τους σε διαφορετική βάση, τα οποία γίνονται πλέον, βάσει των
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εσωτερικών αναφορών προς τον λαμβάνοντα τις αποφάσεις, προκειμένου να κατανεμηθούν οι
πόροι και να εκτιμηθεί η απόδοση. Το πρότυπο αυτό θα εφαρμοσθεί από 01.01.2009.
Αναθεωρημένο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις», με
ισχύ, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση το αναθεωρημένο πρότυπο, οι συναλλαγές με τους μετόχους που δεν ασκούν έλεγχο
αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση εφόσον δεν καταλήγουν σε απώλεια του ελέγχου της
θυγατρικής. Σε περίπτωση απώλειας του ελέγχου τυχόν εναπομένον τμήμα της επένδυσης
επιμετράται σε εύλογη αξία και το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Τον Μάιο
του 2008 το ΔΛΠ 27 τροποποιήθηκε επίσης, με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 01.01.2009, για να διευκρινίσει ότι όταν μία επένδυση σε θυγατρική λογιστικοποιείται
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 και ταξινομηθεί ως κατεχόμενη για πώληση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5, το
ΔΛΠ 39 συνεχίζει να εφαρμόζεται. Το εν λόγω πρότυπο θα εφαρμοσθεί από την εταιρία από την
01.01.2010.
Τροποποιημένο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση την τροποποίηση αυτή, επιτρέπεται κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, στις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρίας, να γίνει χρήση του τεκμαιρόμενου κόστους για
επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξίες. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει
εφαρμογή για την εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Βασίζονται στην Αξία Μετοχών» », με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις πραγματεύονται θέματα συνθηκών ωρίμανσης και ακυρώσεων δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα ορίζει ότι οι συνθήκες ωρίμανσης είναι συνθήκες υπηρεσίας και αποδοτικότητας και
συνεπώς λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία της
παραχώρησης. Επίσης καθορίζει ότι όλες οι ακυρώσεις δικαιωμάτων, ανεξάρτητα εάν προέρχονται
από την οντότητα ή από τα άλλα μέρη πρέπει να έχουν τον ίδιο λογιστικό χειρισμό. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή από την εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται
προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες», με ισχύ, για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2008

16

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων
μιας θυγατρικής στην οποία χάνεται ο έλεγχος, χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα για πώληση. Η
εταιρία, θα εφαρμόσει την τροποποίηση άμεσα, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις», με ισχύ, για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις μία επένδυση σε συγγενή είναι ένα ενιαίο περιουσιακό στοιχείο για
σκοπούς ελέγχου της απομείωσης. Συνεπώς τυχόν ζημίες απομείωσης δεν κατανέμονται σε
υπεραξία και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της επένδυσης και τυχόν αναστροφή ζημιών απομείωσης
αφορά το σύνολο της επένδυσης. Επίσης όταν μια επένδυση σε συγγενή εταιρία λογιστικοποιείται
σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 28. Η εταιρία, θα
εφαρμόσει τις εν λόγω τροποποιήσεις από 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 36

«Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων», με ισχύ, για

ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν η εύλογη αξία μείον το κόστος της πώλησης προσδιορίζονται
με την χρήση τεχνικών προεξόφλησης των χρηματοροών, παρέχονται ισοδύναμες γνωστοποιήσεις
με αυτές που προβλέπονται για τον προσδιορισμό της αξίας χρήσεως. Η εταιρία θα εφαρμόσει τις
τροποποιήσεις από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 38

«’Αυλα Περιουσιακά Στοιχεία», με ισχύ, για ετήσιες

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, οι προκαταβολές αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν
γίνονται προκαταβολικά για την απόκτηση του δικαιώματος πρόσβασης σε αγαθά ή για την λήψη
υπηρεσιών. Επίσης έγινε τροποποίηση του λεκτικού σχετικά με την διενέργεια αποσβέσεων στα
άυλα στοιχεία, που στην ουσία επιτρέπει την ελεύθερη χρήση και των άλλων, εκτός της σταθερής
μεθόδου απόσβεσης, επί των άυλων στοιχείων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν
επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους», με ισχύ, για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, μία τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα που έχει ως συνέπεια, η
μεταβολή των υπεσχημένων παροχών να επηρεάζεται από μελλοντικές αυξήσεις μισθών, να
θεωρείται περικοπή, ενώ τροποποίηση σε ένα πρόγραμμα που μεταβάλει τα οφέλη που
αποδίδονται σε παρελθούσα υπηρεσία, θεωρείται αρνητικό κόστος προυπηρεσίας, αν καταλήγει σε
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μείωση της παρούσας αξίας της δέσμευσης καθορισμένης παροχής. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Στοιχεία: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»,
με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις αυτές αναφέρονται σε θέματα αναταξινόμησης παραγώγων από την κατηγορία
των επιμετρώμενων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, στην περίπτωση παύσης ή έναρξης
σχέσης αντιστάθμισης, σε τροποποιήσεις του ορισμού των στοιχείων που επιμετρώνται σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων και σε τροποποιήσεις σχετικά με το καθορισμό του αποτελεσματικού
επιτοκίου σε περίπτωση που ένα χρεωστικό μέσο παύει να είναι αντισταθμισμένο στοιχείο. Οι
τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 16

«Ενσώματα Πάγια», με ισχύ, για ετήσιες

περιόδους που

αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές οι οντότητες που αποκτούν ενσώματα πάγια με σκοπό την
ενοικίαση και στην συνέχεια την πώλησή τους, παρουσιάζουν το αντίτιμο από την πώληση ως
έσοδο και μεταφέρουν τα στοιχεία αυτά από τα ενσώματα πάγια στα αποθέματα όταν καθίστανται
προοριζόμενα για πώληση. Αντίστοιχη τροποποίηση έγινε και στο ΔΛΠ 7 «Κατάσταση ταμιακών
ροών» βάσει της οποίας οι ταμιακές ροές από την αγορά ενοικίαση και πώληση τέτοιων στοιχείων
αναγνωρίζονται στις ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν
αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 29

«Χρηματοοικονομική Αναφορά

σε Υπερπληθωριστικές

Οικονομίες», με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις έγιναν για να δώσουν έμφαση στο γεγονός ότι ένας αριθμός περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία και όχι στο κόστος. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 31 «Συμφέροντα σε Κοινοπραξίες», με ισχύ, για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Οι τροποποιήσεις ορίζουν, ότι όταν ένα συμφέρον σε κοινοπραξία λογιστικοποιείται σύμφωνα με
το ΔΛΠ 39 δεν απαιτούνται όλες οι γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 31. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν θα
έχουν επίδραση στην εταιρία.
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Τροποποιημένο ΔΛΠ 20 «Λογιστική Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποιήσεις
Κρατικής Βοήθειας», με ισχύ, για ετήσιες

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την

01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, η λήψη δανείου από το κράτος με επιτόκιο μικρότερο αυτού
της αγοράς λογιστικοποιείται σύμφωνα με το ΔΛΠ 20 και όχι το ΔΛΠ 39. Οι τροποποιήσεις αυτές
δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που
αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, ακίνητα που είναι στο κατασκευαστικό στάδιο και προορίζονται
για επενδύσεις σε ακίνητα με την ολοκλήρωσή τους, είναι εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ
40 και συνεπώς μπορούν να επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται
να έχουν επίδραση στην εταιρία.
Τροποποιημένο ΔΛΠ 41 «Γεωργία», με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή
μετά την 01.01.2009.
Με βάση τις τροποποιήσεις αυτές, αίρεται η απαγόρευση της λήψης του βιολογικού
μετασχηματισμού ως παραμέτρου για την επιμέτρηση της εύλογης αξίας των βιολογικών
περιουσιακών στοιχείων και απαιτείται η χρήση του αγοραίου επιτοκίου, όταν για τον
προσδιορισμό της εύλογης αξίας χρησιμοποιείται η προεξόφληση των μελλοντικών ταμιακών
ροών. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 13 «Προγράμματα Εμπιστοσύνης ή Αφοσίωσης Πελατών», με ισχύ, για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2008.
Η διερμηνεία αυτή, περιγράφει τον λογιστικό χειρισμό της ανταμοιβής της εμπιστοσύνης, που μια
οντότητα παρέχει στους πελάτες της, στα πλαίσια μιας συναλλαγής πώλησης αγαθών, παροχής
υπηρεσιών, ή χρησιμοποίησης των περιουσιακών στοιχείων της από αυτούς και η οποία
(ανταμοιβή της εμπιστοσύνης), εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε προυποθέσεις, θα εξαργυρωθεί
στο μέλλον, με την λήψη δωρεάν ή με έκπτωση, αγαθών ή υπηρεσιών. Η διερμηνεία αυτή δεν
έχει εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας», με ισχύ, για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.01.2009.
Η διερμηνεία παρέχει οδηγίες για το αν εφαρμόζεται το ΔΛΠ 18 ή το ΔΛΠ 11 σε περιπτώσεις
κατασκευής ακινήτων. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην εταιρία.
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Διερμηνεία 16 «Αντισταθμίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Εκμεταλλεύσεις Εξωτερικού»,
με ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.10.2008.
Η διερμηνεία ορίζει, ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να εφαρμοσθεί,
μόνο για συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ του λειτουργικού νομίσματος της
εκμετάλλευσης του εξωτερικού και του λειτουργικού νομίσματος της μητρικής εταιρίας. Η εταιρία
θα εφαρμόσει την διερμηνεία από την 01.01.2009, αν συντρέξει περίπτωση.
Διερμηνεία 17 «Διανομές Μη Ταμιακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες», με
ισχύ, για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Η διερμηνεία ορίζει, ότι η υποχρέωση για διανομή μη ταμιακών περιουσιακών στοιχείων σε
ιδιοκτήτες, επιμετράται σε εύλογη αξία κατά την ημερομηνία που η διανομή εγκρίνεται από το
αρμόδιο όργανο. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς και κατά την ημερομηνία διακανονισμού,
τυχόν διαφορά μεταξύ εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου που δίδεται και της υποχρέωσης
για διανομή, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η διερμηνεία αυτή δεν αναμένεται να έχει
εφαρμογή στην εταιρία.
Διερμηνεία 18 «Μεταβιβάσεις Περιουσιακών Στοιχείων από Πελάτες», με ισχύ, για
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01.07.2009.
Η διερμηνεία ασχολείται με τα θέματα λήψης ενσώματων παγίων από πελάτες, με σκοπό την
σύνδεσή τους με δίκτυο ή την παροχή προς αυτούς, συνεχούς πρόσβασης σε αγαθά ή υπηρεσίες,
ή για αμφότερα. Η διερμηνεία αυτή δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.
3. Βασικές λογιστικές αρχές

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της
χρήσης 2008 είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης 2007 και είναι οι ακόλουθες:

3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα στοιχείων ενεργητικού και δραστηριοτήτων που
παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων.

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2008

20

Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και
υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.

3.2 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας

Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη
εταιρία (μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία
έγινε η επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος.
Δηλαδή, θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η
ATCOM A.E. είναι θυγατρική
ενοποιημένες οικονομικές

της εταιρείας

ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε

και περιλαμβάνεται στις

καταστάσεις της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική

ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών
και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
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3.3 Μετατροπή ξένου νομίσματος

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα).
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη

νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης
αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.

Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες της εταιρείας σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται στο νόμισμα
λειτουργίας με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών, ενώ
τα

στοιχεία

του

ενεργητικού

και

παθητικού

των

δραστηριοτήτων

στο

εξωτερικό,

συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που
προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγµατικές ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ισολογισμού.

3.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως
τους

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

παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση
των στοιχείων.

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

Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων

11-20 έτη

Μηχανολογικός εξοπλισμός
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

6 έτη
10-13 έτη
3-23 έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση
σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων
υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο
στα αποτελέσματα.

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι
επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως
των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του
προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

3.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα και τα έξοδα
ανάπτυξης άυλων παγίων στοιχείων.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις διενεργηθείσες
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο
κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από

4 έως 10

χρόνια.
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν
αυτά προκύπτουν. Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων (και σχετίζονται
με τον σχεδιασμό και δόκιμες νέων η βελτιωμένων προϊόντων) αναγνωρίζονται ως ασώματες
ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανόν να προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα
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υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν.
Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα ,
δεν καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις

σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα

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

κατά την περίοδο των

αναμενόμενων ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από
την εταιρεία κυμαίνεται από 5 έως 9 χρόνια.
3.6 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστική αξία
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του
ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της
Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους.

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση ενός στοιχείου
ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.

i) Δάνεια και απαιτήσεις
Περιλαμβάνουν

μη

παράγωγα

χρηματοοικονομικά

στοιχεία

ενεργητικού

με

σταθερές

ή

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία
αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά
από το κράτος,
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη
μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών παγίων στοιχείων.
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Τα Δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με
λήξεις

μεγαλύτερες

των

12

μηνών

από

την

ημερομηνία

ισολογισμού.

Τα

τελευταία

συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού.

3.7 Αποθέματα

Την ημερομηνία του ισολογισμού, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης
στην συνηθισμένη πορεία των εργασιών της επιχείρησης μείον οποιαδήποτε σχετικά έξοδα
πώλησης. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.
Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέματα που θεωρούνται πεπαλαιωμένα και
πιθανόν να μην μπορούν να πωληθούν.

3.8 Εμπορικές απαιτήσεις

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού
επιτοκίου, μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη
αξία ή το κόστος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το
στοιχείο αυτό αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των
μελλοντικών ροών του περιουσιακού στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό
αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές
απομείωσης , δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα.

3.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της
αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς χρήματος είναι
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω της
κατάστασης αποτελεσμάτων.
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3.10 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και
τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί
ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος
αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του φόρου εκείνου που
αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία περίπτωση
καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του
φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται,
βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα
φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των
φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές
(και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία
του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των
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προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της
ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από την εταιρεία και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.

Οι περισσότερες αλλαγές στις

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας,
όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική
αλλαγή στις

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του

σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

3.11 Παροχές στο προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές
λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες. Η εταιρεία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα
παροχών προς του εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο
παρελθόν είναι η συμβατική υποχρέωση ( με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν2112/20) για
παροχή ενός εφάπαξ ποσού. Για το παραπάνω ποσό η εταιρεία κάνει πρόβλεψη όταν αυτή θεωρεί
απαραίτητα βάση αναλογιστικής μελέτης.

3.12 Προβλέψεις

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις
ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και
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η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται
στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι
πιθανή.

3.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων

Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και
παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.

Η

αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων
προϊόντων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας
και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η
λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία
των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό
πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της
απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.
- Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα
είσπραξής τους.

Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωµές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές µισθώσεις μεταφέρονται στο αποτελέσματα ως έξοδα, κατά
το χρόνο χρήσεως του µισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
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3.14 Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς μετοχών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 58

του ΔΠΧΑ 2 αναφέρεται το εξής “Για υποχρεώσεις που

προκύπτουν από πληρωμές βασιζόμενες σε μετοχικούς τίτλους, οι οποίες υφίστανται κατά την
ημερομηνία μετάβασης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, οι εταιρείες πρέπει να εφαρμόσουν το
ΔΠΧΑ 2 αναδρομικά. Για τις υποχρεώσεις αυτές, είναι αναγκαίο να αναφερθούν οι αναμορφωμένες
συγκρίσιμες πληροφορίες, εκτός της περιπτώσεως κατά την οποία μια εταιρεία δεν είναι
υποχρεωμένη να παραθέσει αναμορφωμένες πληροφορίες όταν οι εν λόγω υποχρεώσεις έχουν
προκύψει πριν τις 7 Νοεμβρίου 2002’’.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω λοιπόν η Εταιρεία δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 2.

3.15 Διανομή μερισμάτων

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική
Συνέλευση των μετόχων.

3.16 Διαχείριση κεφαλαίου
Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης προκειμένου να υπάρχει
εμπιστοσύνη εκ μέρους των επενδυτών και των πιστωτών και να υποστηρίζεται η μελλοντική της
ανάπτυξη.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Κ.Ν 2190/1920, επιβάλλονται
περιορισμοί σε σχέση με τα ίδια κεφάλαια που έχουν ως εξής:
Η απόκτηση ιδίων μετοχών, με εξαίρεση την περίπτωση απόκτησης με σκοπό την διανομή τους
στους εργαζομένους, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
και δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την μείωση των ιδίων κεφαλαίων σε ποσό κατώτερο από το
ποσό του μετοχικού κεφαλαίου προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους
απαγορεύεται από τον Νόμο.
Σε περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, γίνει κατώτερο από το ½ του
μετοχικού κεφαλαίου το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την γενική συνέλευση,
μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την λήξη της χρήσης, που θα αποφασίσει την λύση της
εταιρείας ή την υιοθέτηση άλλου μέτρου.
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Οταν σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, καταστεί κατώτερο του 1/10 του μετοχικού
κεφαλαίου και η γενική συνέλευση δεν λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα, η εταιρεία μπορεί να λυθεί
με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον.
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του τακτικού
αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής
μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο
σχηματισμός του αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3
του μετοχικού κεφαλαίου.
Η καταβολή ετησίου μερίσματος στους μετόχους σε μετρητά, και σε ποσοστό 35% τουλάχιστον
των καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και του καθαρού
αποτελέσματος από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
τους, είναι υποχρεωτική. Αυτό δεν έχει εφαρμογή, αν έτσι αποφασισθεί από την γενική συνέλευση
των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Στην
περίπτωση αυτή, το διανεμηθέν μέρισμα μέχρι τουλάχιστον ποσοστού 35% επί των κατά τα
ανωτέρω

καθαρών

κερδών,

εμφανίζεται

σε

ειδικό

λογαριασμό

αποθεματικού

προς

κεφαλαιοποίηση, εντός τετραετίας με την έκδοση νέων μετοχών που παραδίδονται δωρεάν στους
δικαιούχους μετόχους. Τέλος, με πλειοψηφία τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, η Γενική Συνέλευση των μετόχων, μπορεί να αποφασίζει την μη διανομή μερίσματος.
Η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις σχετικές διατάξεις που επιβάλλονται από την νομοθεσία
σε σχέση με ίδια κεφάλαια.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά
δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα
ισχύοντα.

Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη
των μελλοντικών γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα
αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που
αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των
οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2008, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους
φόρους, προβλέψεις

απαιτήσεων καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των

αποσβέσιμων παγίων. Κατά την άποψη της διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις να
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προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι σημαντικά περιορισμένος.
5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως
σε

πελάτες

με

μειωμένο

βαθμό

απωλειών

είτε

τοις

μετρητοίς

είτε

με

την

λήψη

μεταχρονολογημένων επιταγών.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα.
(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές
στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα
μακροπρόθεσμα δάνεια.

Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο

ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της
εύλογης αξίας.
δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ.
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6. Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα

Πρωτεύων τομέας πληροφόρησης – επιχειρηματικοί τομείς

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους παρακάτω επιχειρηματικούς τομείς :

1/1 - 31/12/2008
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Σύνολο

Πωλήσεις

3.842.043

236.068

4.078.111

Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

1.355.575
2.486.468

173.977
62.091

1.529.552
2.548.559

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα έρευνας

26.863
603.966
211.549

1.651
37.110

28.513
641.075
211.549

Έξοδα διαθέσεως

951.210

12.246

963.456

25.284

1.554

26.838

721.321

12.832

734.153

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα

3

0

3

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

177.392

10.900

188.291

Κέρδη προ φόρων

543.932

1.933

545.865

Φόρος εισοδήματος

(206.281)

(4.803)

(211.083)

Κέρδη μετά από φόρους

337.651

(2.870)

334.782

337.651

(2.870)

334.782

Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων
μειοψηφίας
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1/1 - 31/12/2007
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτό Κέρδος

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

Σύνολο

2.599.946
809.897
1.790.049

1.098.759
1.047.329
51.430

3.698.705
1.857.227
1.841.479

21.401
298.069
137.631
650.984
18.164

9.044
125.967
40.885
7.676

30.445
424.035
137.631
691.869
25.840

706.602

(114.054)

592.548

112
106.855

47
45.158

160
152.012

Κέρδη προ φόρων

599.859

(159.164)

440.695

Φόρος εισοδήματος

(158.527)

36.173

(122.355)

Κέρδη μετά από φόρους

441.332

(122.992)

318.340

441.332

(122.992)

318.340

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικήσεως
Έξοδα έρευνας
Έξοδα διαθέσεως
Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως
Αποτελέσματα Προ Φόρων Χρηματοδοτικών
και επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Δικαιώματα μειοψηφίας
Κέρδη μετά από φόρους και δικαιωμάτων
μειοψηφίας

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς

Η έδρα της εταιρείας και η κύρια χώρα δραστηριοποίησής του είναι η Ελλάδα.
Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής:

Ελλάδα
Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άλλες χώρες
Σύνολο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
από 1η Ιανουαρίου έως 31Δεκεμβρίου 2008

1/1 - 31/12/2008
3.984.948
90.362
2.800

1/1 - 31/12/2007
2.913.095
785.610
0

4.078.111

3.698.705
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7. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
7.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις

Για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία προσδιορίστηκε η ωφέλιμη ζωή τους και η υπολειμματική αξία
τους και σύμφωνα με αυτά διενεργούνται οι λογιστικές αποσβέσεις.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μηχ/κός εξοπλισμός
21.071
(20.869)

Μεταφορικά μέσα &
26.898
(4.346)

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός
479.940
(137.616)

82.697

202

22.551

342.324

447.774

96.796
(18.844)

21.071
(21.071)

26.898
(6.520)

524.167
(218.623)

668.932
(265.059)

77.952

0

20.378

305.543

403.873

96.796
(23.356)

21.071
(21.071)

2.898
1.415

664.662
(317.791)

785.427
(360.803)

73.440

(0)

4.313

346.872

424.624

Κτίρια
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας

96.796
(14.099)

Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008

Κτίρια
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Επανεκτίμηση ακινήτου
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών
εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008

Μηχ/κός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα &

Έπιπλα και Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο
624.704
(176.930)

Σύνολο

82.697

202

22.551

342.324

447.774

(4.745)

(202)

(2.173)

59.170
(13.224)
(82.727)

59.170
(13.224)
(89.848)
0

77.952

0

20.378

305.543

403.873

0

(4.512)

73.439
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(14.106)

141.445

(1.959)

(100.116)

127.339
0
(106.588)

4.313

346.872

424.624
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7.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

SOFTWARE

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΡΕΥΝΑ

Σύνολο

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007
Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007

453.353
(93.385)
359.969
529.322
(166.567)
362.754

1.693.640
(226.990)
1.466.649
2.223.931
(447.250)
1.776.682

2.146.993
(320.375)
1.826.618
2.753.253
(613.817)
2.139.436

Μικτή Λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και απομείωση αξίας
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008

806.844
(232.608)
574.236

2.990.331
(696.138)
2.294.194

3.797.175
(928.745)
2.868.430

SOFTWARE
Λογιστική αξία την 1 Ιανουαρίου 2007
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Καθαρές συναλλαγματικές Διαφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2007
Προσθήκες από απόκτηση θυγατρικών εταιρειών
Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Μεταφορές
Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2008
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ΕΡΕΥΝΑ

Σύνολο

359.969

1.466.649

1.826.618

75.968

530.292

(73.182)

(220.259)

606.260
(293.442)
-

362.754

1.776.682

2.139.436

277.523

766.400

(66.040)

(248.888)

574.237

2.294.194

1.043.922
0
(314.929)
0
2.868.430
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7.3 Αναβαλλόμενος φόρος

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Απαίτηση
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις - Άυλα στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς
Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Αποθέματα
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Συμψηφισμός
Σύνολο

18.230

31/12/2007

Υποχρέωση

Απαίτηση

156.432

Υποχρέωση

33.417

73.781

2.017
13.670
33.916

12.437
156.432

45.853

122.515

73.781
27.928

Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος στον οποίο υπόκειται η εταιρεία είναι για το 2008 ίσος με
25%.

Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα
όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.

7.4 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

Δοσμένες Εγγυήσεις
Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων
απαιτήσεων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
5.156
6.786
5.156

6.786

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1. Εμπορεύματα

31/12/2008
1.209

31/12/2007
4.770

1.209

4.770

Σύνολο

7.6 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

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

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Πελάτες
Γραμμάτια Εισπρακτέα
Επιταγές Εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

3.326.034
34.521
363.827
(64.196)
3.660.186

2.908.535
34.521
289.388
(64.196)
3.168.249

Η κίνηση του λογαριασμού «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις» έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης
Διαγραφή απαιτήσεων
Προβλέψεις νέων επισφαλειών
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

64.196

64.196

64.196

64.196

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

7.7 Λοιπές απαιτήσεις

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Χρεώστες διάφοροι

74.637

37.244

Eλληνικό Δημόσιο
Λογαριασμοί διαχειρίσεως
προκαταβολών και πιστώσεων

59.108

84.292

23.563

23.563

157.308

145.099

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών
7.8 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Εξοδα επομένων χρήσεων
Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα

5.094

447

232.839

386.750

237.933

387.197

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

7.9 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Διαθέσιμα στο ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο
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258.475
258.490

0
48.622
48.622
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7.10 Ίδια κεφάλαια

Αριθμός
μετοχών
564.460

Κοινές
μετοχές
564.460

Σύνολο
564.460

Υπόλοιπα 31/12/2007

103.000
667.460

103.000
667.460

103.000
667.460

Υπόλοιπα 31/12/2008

667.460

667.460

667.460

Υπόλοιπα 1/1/2007
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

To μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 2.002.380 ευρώ διαιρούμενο σε 667.460
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00 ευρώ εκάστης.
Τα λοιπά αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Τακτικό
αποθεματικο
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου
2007
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2007
Μεταβολές κατά την διάρκεια της
χρήσης
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
2008

1.243

Λοιπά
αποθεματικά
4.552

Σύνολο
5.795
0

1.243

4.552

5.795
0

1.243

4.552

5.795

7.11 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008

31/12/2007

Μακροπρόθεσμα δάνεια

108.262

176.745

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

1.856.279

1.461.402

1.964.541

1.638.146

Σύνολο δανείων

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
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Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2008 ήταν 5.95%.
Οι συμβατικές ημερομηνίες εξόφλησης των δανειακών υποχρεώσεων της 31.12.2008 και της
31.12.2007 του ομίλου και της εταιρίας, έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Περίοδοι εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων

31/12/2008

Εντός μηνός
Εντός τριών (3) μηνών
Εντός έτους
Εντός πενταετίας

Σύνολα

31/12/2007
0

0

1.856.279

1.461.402

108.262

0

0

176.745

1.964.541

1.638.146

Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων
Στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία και στην εμπειρία της η διοίκηση πιστεύει ότι μια παράλληλη
μετακίνηση των επιτοκίων σε Ευρώ κατά + 50 μονάδες βάσης, σε σχέση με τα τρέχοντα επιτόκια
στο τέλος των χρήσεων 2007 και 2008, κρίνεται ως πιθανή. Αν συνέβαινε αυτή η μεταβολή, η
επίδραση της στα καθαρά μετά από φόρους κέρδη των χρήσεων 2007 και 2008 και κατά
επέκταση στα ίδια κεφάλαια, θα είχε ως εξής:

31/12/2008

31/12/2007

Επιβάρυνση από αύξηση επιτοκίων

(7.597)

Αναλογών φόρος εισοδήματος
Σύνολο δανείων
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0

(5.698)

40

7.12 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Αναλογιστικές παραδοχές

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2008
31.12.2007

Προεξοφλητικό επιτόκιο

6%

4,80%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

3%

3%

2,50%

2,50%

28

29

Πληθωρισμός
Αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή (έτη)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1- 31.12.2008
1.1 - 31.12.2007
Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως.
Παρούσα αξία αναλογιστικής υποχρέωσης έναρξης χρήσης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Κόστος υπηρεσίας
Πληρωθείσες παροχές
Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά)
Αναληφθείσες υποχρεώσεις από συνένωση εταιρειών
Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η Δεκεμβρίου
Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας
Δαπάνη τόκου
Καθαρό αναλογιστικό κέρδος(ζημία) αναγνωρισμένο στο έτος
Δαπάνη προς καταχώρηση στην κατάσταση αποτελεσμάτων

41.894
3.983
16.807
-6.964
-7.660

28.044
2.666
11.251

48.060

41.894

16.807
3.983
14.624
6.166

11.251
2.666
67
13.850

-67

Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού επανεξετάζεται τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

7.13 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Περιλαμβάνονται οι προβλέψεις των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων της Εταιρείας (2007 –
2008). Παρότι η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί αξιόπιστα, η
εταιρεία χρησιμοποιώντας στατιστικά στοιχεία σχημάτισε πρόβλεψη για την ενδεχόμενη
φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων
2007-2008 ποσού ευρώ 20.000.
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7.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων

της

Εταιρίας έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Προμηθευτές
Γραμμάτια Πληρωτέα
Επιταγές Πληρωτέες
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

99.576

331.732

2.374.003
122.064
2.595.644

2.082.354
77.455
2.491.541

7.15 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας κατά την 31/12/2008 αναλύονται ως κάτωθι:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Έξοδο φόρου που αναλογεί στην περίοδο
Υποχρεώσεις από Φόρους
Σύνολο

16.478
353.252
369.730

54.307
16.600
70.907

Η εταιρεία ATCOM A.E. δεν έχει ελεγχθεί για τις χρήσεις 2007 και 2008.
Τον Μάιο του 2008 ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2001 έως και
2006. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου η συνολική επιβάρυνση ανήλθε σε 90 χιλιάδες
€, η οποία και επιβάρυνε τα κέρδη μετά φόρων της περιόδου.
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7.16 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενης περιόδου - Επιχορηγήσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

31/12/2007

104.057
113.024
72.608
0

65.096
90.013
0
129

289.690

155.239

7.17 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο
Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Ιδιοπαραγωγή

1/1 1/1 31/12/2008 31/12/2007
193.643
1.075.707
466.544
273.482
490.331
249.366
52.548
43.677
11.316
12.195
169.391
80.737
0
0
165.445
150.441
(19.666)
(28.378)
1.529.552
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7.18 Έξοδα διοίκησης / διάθεσης/Ερευνών

ΕΞΟΔΑ ΔΙOIKΗΣΗΣ

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Tόκοι και συναφή έσοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Aμοιβές και έξοδα προσωπικού
Aμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων
Σύνολο

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2008
31/12/2007
244.267
143.186
188.062
130.560
27.513
22.868
5.924
6.385
88.688
42.271
0
0
86.622
78.766
641.075
424.035

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2008 31/12/2007
398.553
233.626
224.306
213.025
44.890
37.312
9.667
10.418
144.705
68.971
141.334
128.517
963.456
691.869

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2008 31/12/2007
79.283
46.474
64.513
42.376
8.930
7.422
1.923
2.072
28.786
13.720
28.115
25.565
211.549
137.631
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7.19 Λοιπά έσοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για το 2008 και 2007 έχουν ως εξής:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2008
31/12/2007
19.390
0
20
55
9.103
30.390
28.513
30.445

Άλλα λειτουργικά έσοδα
Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων
Εσοδα παρεπομένων ασχολιών
Έκτακτα έξοδα - έσοδα από προβλέψεις
Σύνολο

7.20 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1/1 1/1 31/12/2008
31/12/2007
Έσοδα από:
-Τόκοι βραχ. καταθέσεων
Μείον : Διαιτερικές απαλειφές

Έξοδα τόκων από:
-Τραπεζικά δάνεια και συναφή έξοδα

3

160

3

160

(188.291)
(188.291)

(152.012)
(152.012)

7.21 Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008
31/12/2007
Φόρος χρήσης
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο
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(16.478)
(100.017)

(54.307)
(10.000)

(94.588)
(211.083)

(58.047)
(122.355)
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7.22 Κέρδη ανά μετοχή

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2008 31/12/2007
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής
Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών
Βασικά κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή)

334.782
667.460
0,5016

318.340
616.948
0,5160

7.23 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2008 καθώς και
τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της

Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας

χρήσης 31/12/2008, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την
έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο
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ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2008
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
Α
Π
Α
Ι
Τ
Η
Σ
Η

31/12/2008

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM

ΑΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ
ΛΟΙ ΑΕ

MEDIA VIS
A.E

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

Κ/Ξ REAL
CONSULTING

2.139.160

2.139.160

ATCOM

ΣΥΝΟΛΑ

2.139.160

ΣΥΝΟΛΑ

0

227

76.671

76.898
0

227

76.671

2.216.059

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2008
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Π
Ω
Λ
Η
Τ
Η
Σ

31/12/2008
ΝΤΙΟΝΙΚ

ATCOM

0

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΑΕ

Κ/Ξ REAL
CONSULTING AE

3.240
274.758

ATCOM

0

23.330

26.606

180.000

57.696

0

23.330

26.606

180.000

57.696

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2007
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
ΑΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ MEDIA VIS
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΛΟΙ ΑΕ
A.E
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΑΕ

0
191.488
0
41.196

70

185.150

70

185.150

41.196

ΝΤΙΟΝΙΚ

ΝΤΙΟΝΙΚ

1.783.695

0

0

0

ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ - ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2007
ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
ΑΦΟΙ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥ MEDIA VIS
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ATCOM
ΛΟΙ ΑΕ
A.E
ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε
ΑΕ

ATCOM

11.750

11.750

429
14.437
338.481

429

0

71

185.000

71

185.000

1.975.184

ΣΥΝΟΛΑ
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Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης

€ 76.076

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

€

408

Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης

€

0

324.044
0
197.250
0
14.437
535.731

7.24 Μερίσματα

Η εταιρεία λόγω παλαιότερων ζημιών, στη διάρκεια της χρήσης δεν πλήρωσε μερίσματα.
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7.25 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού

της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2008

ανέρχεται σε 60 άτομα και κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2007 σε 46 άτομα.
7.26 Οι επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Οι επίδικες ή υπό διαιτησία υποθέσεις καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων, που
βρίσκονται σε εξέλιξη, δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση
και λειτουργία της εταιρείας.
7.27 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Στις 3/3/2009 η Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ATCOM A.E., αποφάσισε την Αυξηση
Μετοχικού Κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών κατα ευρώ 997.620 με σκοπό την υλοποίηση
των επιχειρηματικών στόχων της εταιρίας μεταξύ των οποίων η περαιτέρω ανάπτυξη της στο
εξωτερικό.
Με την ολοκλήρωση της ως άνω αύξησης το μετοχικό κεφάλαιο της ATCOM A.E θα ανέλθει στο
ποσό των 3.000.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.000.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 3,00
ευρώ έκαστη.
Στις 5/3/2009 η ATCOM γνωστοποίησε ότι συνεχίζοντας την επιτυχημένη παρουσία της στην
Ελληνική Αγορά, προσέθεσε ένα σημαντικό αριθμό νέων συνεργατών στο ήδη εκτενές
πελατολόγιό της. Ανάμεσα στις πρόσφατες συμφωνίες που ξεχωρίζουν, είναι η στρατηγική
συνεργασία με τον Όμιλο ΣΚΑΙ, ο οποίος αποφάσισε να χρησιμοποιεί για το σύνολο της
Διαδικτυακής του παρουσίας και δραστηριότητας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Atcom.
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης της εταιρείας, η Atcom
προχώρησε στην σύναψη συμφωνίας συνεργασίας με την διεθνή εταιρεία συμβούλων "imedia
advisory services", που ειδικεύεται στον χώρο των εκδόσεων και νέων τεχνολογιών. Επίκεντρο της
από κοινού δραστηριότητας αποτελεί η προώθηση του WCM προϊόντος Netvolution (και
παράλληλα του προϊόντος m-volution, που είναι πλατφόρμα διαχείρισης περιεχομένου κινητών
συσκευών καθώς και υπηρεσιών mobile marketing) σε συγκεκριμένο αριθμό σημαντικών
δημοσιογραφικών οργανισμών του εξωτερικού, με προτεραιότητα τις αγγλόφωνες χώρες, όπως η
Μεγάλη Βρετανία, η Αυστραλία και η Ν. Αφρική.
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