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Α. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ
Πηηο θαησηέξσ δειψζεηο, νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 2 ηνπ λ.
3556/2007, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, πξνβαίλνπλ νη εθπξφζσπνη ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο
Δηαηξείαο θαη δε νη αθφινπζνη:
1. Σαξάιακπνο Πηαζηλφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε, θάηνηθνο Γιπθάδαο Αηηηθήο, νδφο Δκκ. Θνληνχ αξηζ.
9, Ξξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαη Γηεπζύλσλ Πύκβνπινο.
2.

Πππξίδσλ

Κπαξκπάηνο

ηνπ

Αλησλίνπ-Ησάλλε,

θάηνηθνο

Τπρηθνχ

Αηηηθήο,

νδφο

Ξ.

Σαηδεθσλζηαληή αξηζ. 20, Αληηπξόεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
3. Θσλζηαληίλνο Καληδαβηλάηνο ηνπ Γεσξγίνπ, θάηνηθνο Ζιηνππφιεσο Αηηηθήο, Ξι. Αλεμαξηεζίαο
αξηζ. 7, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ.
*******************************
Νη θάησζη ππνγξάθνληεο, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ νξηδφκελα
αιιά θαη εηδηθψο πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο κε ηελ
επσλπκία «PROFILE ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ» θαη
ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Δ.», (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο
ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «PROFILE») θαηά ηελ ζπλεδξίαζε απηνχ πνπ έιαβε ρψξα ηελ 31ε
Απγνχζηνπ 2015, ζχκθσλα κε ηα ππφ ηνπ λφκνπ επηηαζζφκελα, δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ
παξνχζα φηη, εμ φζσλ γλσξίδνπκε:
(α) νη εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο ηεο πεξηφδνπ 01.01.2015-30.06.2015,
εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα,
απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε
θαη ηα απνηειέζκαηα πεξηφδνπ ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 3 έσο 5 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3556/2007 θαη
(β) ε Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηα
ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2015
(01.01.2015-30.06.2015),
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο

ηεο

ηελ

επίδξαζή

πεξηγξαθήο

ηνπο
ησλ

ζηηο

εμακεληαίεο

θπξηφηεξσλ

θηλδχλσλ

νηθνλνκηθέο
θαη

θαηαζηάζεηο,

αβεβαηνηήησλ

πνπ

αληηκεησπίδεη (ηδίσο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο) , ηηο ζεκαληηθέο ζπλαιιαγέο
πνπ θαηαξηίζζεθαλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ (φπσο απηά
νξίδνληαη ζην ΓΙΞ 24), θαζψο θαη ηελ εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηηο επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηφζν
ηεο Δηαηξείαο φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο
ζχλνιν.
Λέα Πκχξλε, 31 Απγνχζηνπ 2015
Νη δεινχληεο
Σαξάιακπνο Πηαζηλφπνπινο

Πππξίδσλ Κπαξκπάηνο

Θσλ/λνο Καληδαβηλάηνο

Α.Γ.Ρ. Π 577589

Α.Γ.Ρ. ΑΔ 077416

Α.Γ.Ρ. Ξ 280422
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Β. Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ πεξηόδνπ 01.01.2015-30.06.2015
ΞΟΝΝΗΚΗΝ
Ζ παξνχζα Δμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία αθνινπζεί (εθεμήο θαινπκέλε
γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Έθζεζε»), αθνξά ζηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ Α΄ εμακήλνπ ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2015 (01.01.2015-30.06.2015), ζπληάρζεθε θαη είλαη ελαξκνληζκέλε ηφζν κε ηηο
ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3556/2007 (ΦΔΘ 91Α ΄/30.04.2007) φζν θαη ηηο επ‟ απηνχ εθδνζείζεο
εθηειεζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο θαη ηδίσο ηηο απνθάζεηο κε αξηζκνχο
7/448/11.10.2007 θαη 1/434/03.07.2007.
Ζ παξνχζα Έθζεζε εκπεξηέρεη θαηά ηξφπν επζχλνπην, πιελ φκσο εχιεπην, νπζηαζηηθφ θαη
πεξηεθηηθφ φιεο ηηο ζεκαληηθέο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο, κε βάζε
ην σο άλσ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή θαη νξζφ φιεο ηηο ζρεηηθέο
απαηηνχκελεο θαηά λφκν πιεξνθνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί κηα νπζηαζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε
ελεκέξσζε γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ ελ ιφγσ ρξνληθή πεξίνδν ηεο

Αλψλπκεο Δηαηξείαο

«PROFILE ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ» (εθεμήο
θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία» ή «PROFILE») θαζψο θαη ηνπ Νκίινπ PROFILE,
ζηνλ νπνίν Όκηιν, πεξηιακβάλνληαη πιελ ηεο PROFILE θαη νη αθφινπζεο ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο:
α) «GLOBALSOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ», κε έδξα ηελ Λέα Πκχξλε Αηηηθήο, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 97,09%.
β) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD», κε έδξα ηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100%.
γ) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ Δ.Ξ.Δ.», κε έδξα ηελ Λέα Πκχξλε Αηηηθήο, ζηελ
νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50,18%.
Πε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζεκεηψλεηαη φηη απηή, δπλάκεη ηεο κε
αξηζκφ 5055/01.07.2008 ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Σαξίθιεηαο
Πεξβεηά–Φίιε έρεη ιπζεί θαη βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζαξίζεσο [Φ.Δ.Θ. (ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.)
κε αξηζκφ 6771/09.07.2008]. Ρν ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA», κε έδξα ζηελ Διβεηία, ζηελ νπνία ε θππξηαθή
σο άλσ ζπγαηξηθή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 60%.
Ζ παξνχζα Έθζεζε ζπλνδεχεη ηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο,
ηεο πεξηφδνπ 01.01.2015-30.06.2015 θαη ελφςεη ηνπ γεγνλφηνο φηη ε Δηαηξεία ζπληάζζεη
ελνπνηεκέλεο θαη κε ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε παξνχζα Έθζεζε είλαη εληαία, κε θχξην
θαη πξσηεχνλ ζεκείν αλαθνξάο ηα ελνπνηεκέλα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ
ζπλδεδεκέλσλ πξνο απηήλ

επηρεηξήζεσλ, θαη κε αλαθνξά ζε επηκέξνπο (κε ελνπνηεκέλα)

νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο Δηαηξείαο, κφλν ζηα ζεκεία φπνπ έρεη θξηζεί ζθφπηκν ή αλαγθαίν γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο.
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Ζ Έθζεζε πεξηιακβάλεηαη απηνχζηα καδί κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο θαη ηα ινηπά
απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν ζηνηρεία θαη δειψζεηο ζηελ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε πνπ αθνξά
ζην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεσο 2015.
Νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Δθζέζεσο θαη ην πεξηερφκελν απηψλ, έρνπλ εηδηθφηεξνλ σο
αθνινχζσο:
ΔΛΝΡΖΡΑ Α΄
Πεκαληηθά γεγνλόηα πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ δηάξθεηα ηνπ A΄ εμακήλνπ 2015
Ρα ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα, κε εκεξνινγηαθή ζεηξά, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ
πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2015 (01.01.2015-30.06.2015) ζε επίπεδν Νκίινπ θαη
Δηαηξείαο, θαζψο θαη ε ηπρφλ επίδξαζή ηνπο ζηηο εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ηα
αθφινπζα:
1. Θνξπθαία αμηνιόγεζε ιύζεσλ ηεο PROFILE ζε έξεπλεο ησλ Aite Group θαη Celent
Ζ Δηαηξεία ζχκθσλα κε πξφζθαηεο αμηνινγήζεηο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ δηεζλψλ εηαηξηψλ Aite Group
θαη Celent ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ θνξπθαίσλ θαηαζθεπαζηψλ ινγηζκηθνχ γηα investment
management. Δηδηθφηεξα, νη πξφζθαηεο θιαδηθέο κειέηεο ηεο Aite Group «Independent Wealth

Managers in Europe and Asia: 10 Portfolio Management Systems to Consider» θαη ηεο
Celent «European Wealth Management Vendors, Front-to-Back Solutions», θαηέηαμαλ ηηο ιχζεηο
IMSplus θαη Mobius ηεο PROFILE, αλάκεζα ζηηο θαιχηεξεο ηνπ θιάδνπ. Ζ έξεπλα ηεο Aite Group
αλαιχεη ηηο πξνθιήζεηο θαη αλάγθεο ησλ Independent Wealth Managers ζε Δπξψπε θαη Αζία θαη ηηο
επηδξάζεηο ησλ λέσλ θαλνληζκψλ, ηνπ θφζηνπο θαη ησλ επεξρφκελσλ ηάζεσλ ηεο αγνξάο, ζηελ
απνδνηηθή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπο. Ζ πιαηθφξκα δηαρείξηζεο επελδχζεσλ IMSplus ηεο
PROFILE ζπκπεξηειήθζε αλάκεζα ζηα 10 θνξπθαία ζπζηήκαηα γηα portfolio management πνπ
επηηπγράλνπλ πιήξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ θιάδνπ κε θξηηήξηα ηε ιεηηνπξγηθφηεηα, επειημία,
απηνκαηνπνίεζε θαη επθνιία ζηε ρξήζε ηνπο. Ζ πιαηθφξκα έρεη επίζεο θαηαηαγεί ζηηο δχν πξψηεο
ζέζεηο γηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζηε θιαδηθή κειέηε ηεο Celent «European Wealth Management Vendors,
front-to-back solutions». Ρν IMSplus θαιχπηεη επηηπρψο ηηο αλάγθεο ησλ νξγαληζκψλ ηνπ θιάδνπ γηα
portfolio management, performance analysis, risk analysis, mobile δπλαηφηεηεο, data consolidation,
reporting θαη πειαην-θεληξηθή πξνζέγγηζε. Νη αληαγσληζηηθέο ιχζεηο ηνπ αληαπνθξίλνληαη κεηαμχ
άιισλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ Private Wealth Management, Insurance Investment, Family Offices θαη
IAMs. Ζ πιαηθφξκα έρεη αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά κε λέν παξακεηξνπνηήζηκν Wealth θαη Asset
Management dashboard, λέεο δπλαηφηεηεο ζην reporting θαη δπλακηθή απηνκαηνπνίεζε εξγαζηψλ.
Ρα ελζσκαησκέλα ζπζηήκαηα IMSplus Web θαη IMSplus Mobility επηηξέπνπλ πην πξνζεγκέλε
εμππεξέηεζε πειαηψλ θαη επειημία ηφζν γηα ηνπο ρξήζηεο φζν θαη γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Ρν IMSplus
κπνξεί λα πινπνηεζεί είηε σο νινθιεξσκέλε πιαηθφξκα είηε σο αλεμάξηεην ζχζηεκα, κε
δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο, επηηξέπνληαο ζηελ Δηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ηηο ιεηηνπξγίεο
πνπ ρξεηάδεηαη, ρσξίο επηπιένλ θφζηε. Ρν ζχζηεκα απηνκαηνπνηεί ηηο δηαδηθαζίεο κέζσ ηνπ
δπλακηθνχ

STP

κεραληζκνχ

γηα

αμηφπηζηε

ξνή

εξγαζηψλ

θαη

επνκέλσο

εληζρχεη

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ησλ πειαηψλ. Ξξφζθαηα ε Δηαηξεία αλέπηπμε ηελ
πιαηθφξκα Mobius, κηα θαηλνηφκα εθαξκνγή δηαρείξηζεο επελδχζεσλ γηα θηλεηέο ζπζθεπέο. Ρν
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Mobius απνηειεί ηελ ηδαληθή front-end ιχζε γηα ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ επελδπηηθψλ εξγαζηψλ
θαζψο ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα (δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, market data provider, trading
platform). Δπίζεο, πξνζθέξεηαη κε ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηδίνπ ινγνηχπνπ (white label), θαζψο θαη
κε επέιηθηε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο εηαηξεηψλ θάζε κεγέζνπο, ελψ
επηηξέπεη ζηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ νινθιεξσκέλε παξαθνινχζεζε ησλ επελδχζεσλ, ζε έλα
αζθαιέο πεξηβάιινλ ρξήζεο θαη δηαζχλδεζεο.

*Ζ Aite Group είλαη αλεμάξηεηε εηαηξεία εξεπλψλ θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε
εμεηδίθεπζε ζηελ ηερλνινγία, θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε θαη επηρεηξεζηαθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα.
*Ζ Celent, κέινο ηνπ νκίινπ Oliver-Wyman κε θχθιν εξγαζηψλ 1.3 δηζ. $, είλαη εηαηξεία εξεπλψλ
θαη παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ κε εμεηδίθεπζε ζηε ρξήζε ηεο πιεξνθνξηθήο ζην δηεζλή
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα.
2. Γηάθξηζε σο «Technology Firm» από ηα MENA Insurance Awards 2015
Ζ Δηαηξεία ζπγθαηαιέρζεθε ζηελ θαηεγνξία “Technology Firm” ηεο ρξνληάο απφ ην ζεζκφ MENA
Insurance Awards, γηα ηε ιχζε IMSplus Insurance Investment management πνπ πξνζθέξεη ζηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνκέα. Ρα βξαβεία MENA Insurance αλαγλσξίδνπλ θη επηβξαβεχνπλ ηηο εηαηξείεο πνπ
μερψξηζαλ ζε θαηλνηνκίεο θαη πςεινχ επηπέδνπ εμππεξέηεζε πειαηψλ ζηε Κέζε Αλαηνιή, ηε ρξνληά
πνπ πέξαζε. Νη ληθεηέο αλαθνηλψζεθαλ ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ ζε κηα εληππσζηαθή δεμίσζε ζην RitzCarlton DIFC, ζην Ληνπκπάη. Ζ ιχζε IMSplus Insurance Investment Management έρεη επηιεγεί
αλάκεζα ζηα θαιχηεξα ζπζηήκαηα ηεο θαηεγνξίαο ηεο, κε βάζε ηελ πινχζηα ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ζηηο εηαηξίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα γηα πιήξε απηνκαηνπνίεζε ησλ
δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο ησλ επελδχζεσλ ηνπο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπο. Ρν IMSplus απνηειεί ηδαληθή επηινγή γηα ηελ ππνζηήξημε εξγαζηψλ δηαρείξηζεο
επελδχζεσλ ζε κηα αζθαιηζηηθή εηαηξεία, θαζψο παξέρεη κηα ζεηξά απφ εχρξεζηα θαη εμεηδηθεπκέλα
εξγαιεία γηα ηελ απνηίκεζε, ηελ αλάιπζε ηεο απφδνζεο θαη ηνπ ξίζθνπ, ζε δηαπξαγκαηεχζηκεο
(κεηνρέο, ακνηβαία θεθάιαηα, νκφινγα, θηι) θαη κε (private equities, αθίλεηα) επελδχζεηο, αιιά θαη
γηα ηε δηαρείξηζε ξεπζηφηεηαο. Πεκαληηθφο παξάγνληαο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ιχζεο, είλαη ν εηδηθά
ζρεδηαζκέλνο κεραληζκφο STP πνπ απηνκαηνπνηεί ηε παξαγσγή ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ζχκθσλα κε
ηνπηθά θαη δηεζλή πξφηππα, αιιά θαη ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ζε έλα ή πνιιαπιά λνκίζκαηα,
ελψ επηηξέπεη ηελ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ηνπ θεληξηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο εηαηξείαο κε
ηνλ πιένλ αμηφπηζην ηξφπν. Ζ αζθαιηζηηθή εηαηξεία επσθειείηαη απφ ηε πνηνηηθή θαη έγθπξε
παξαγσγή αλαθνξψλ, ηελ θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε θαη ηε δηαρείξηζε θηλδχλνπ πνπ πξνζθέξεη ε
ιχζε, επηηπγράλνληαο απνδνηηθφηεηα θαη κείσζε θφζηνπο γηα ηνλ νξγαληζκφ. Ρν IMSplus Insurance
Investment Management έρεη ήδε επηιεγεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζε
Δπξψπε θαη Κέζε Αλαηνιή γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο.
3. Νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο
Ζ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 30 ε Γεθεκβξίνπ
2014, απνθάζηζε κεηαμχ άιισλ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαηά ην
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ζπλνιηθφ πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ηξηάληα έμη ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ ζαξάληα ηξηψλ Δπξψ θαη νγδφληα έμη
ιεπηψλ (236.243,86), κε θεθαιαηνπνίεζε:
α) κέξνπο ησλ αθνξνιφγεησλ απνζεκαηηθψλ πνπ ζρεκαηίζζεθαλ κε βάζε ην λ. 2238/1994,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ λ. 4172/2013, πνζνχ 99.983,64 Δπξψ θαη
β) κέξνπο ηνπ απνζεκαηηθνχ «δηαθνξά απφ έθδνζε κεηνρψλ ππέξ ην άξηην» πνζνχ 136.260,22
Δπξψ.
Ζ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο
εθάζηεο κεηνρήο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πνζφ ησλ 0,02 Δπξψ, ήηνη απφ 0,45 Δπξψ ζε 0,47 Δπξψ.
Κεηά ηελ σο άλσ αχμεζε ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ πέληε
εθαηνκκπξίσλ πεληαθνζίσλ πελήληα κία ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ ηξηάληα Δπξψ θαη εβδνκήληα ελφο
ιεπηψλ (5.551.730,71), είλαη νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν θαη δηαηξείηαη ζε έληεθα εθαηνκκχξηα
νθηαθφζηεο δψδεθα ρηιηάδεο εθαηφλ ελελήληα ηξεηο (11.812.193) θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο,
νλνκαζηηθήο αμίαο ζαξάληα επηά ιεπηψλ ηνπ Δπξψ (0,47) εθάζηεο.
Ρελ 22-01-2015 θαηαρσξήζεθε ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Κεηξψν (Γ.Δ.ΚΖ.) ε κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ
7470/22-01-2015 απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο κε ηελ νπνία
εγθξίζεθε ε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο.
Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή Σξεκαηηζηεξηαθψλ Αγνξψλ ελεκεξψζεθε θαηά ηελ ζπλεδξίαζή ηεο ηεο 29-012015 γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο
αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο θαηά 0,02 Δπξψ αλά κεηνρή.
Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, απφ ηελ 02-02-2015 νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο δηαπξαγκαηεχνληαη ζην Σ.Α. κε
ηε λέα νλνκαζηηθή ηνπο αμία, ήηνη 0,47 Δπξψ αλά κεηνρή.
4. Σνξεγία ηεο Δηαηξίαο ζην 11th Annual Middle East Insurance Forum ζην Κπαρξέηλ
Ζ Δηαηξεία ππήξμε ρνξεγφο ηνπ 11νπ ζπλεδξίνπ Middle East Insurance Forum πνπ δηεμήρζε ζην Gulf
Hotel ηνπ Κπαρξέηλ ζηηο 3 θαη 4 Φεβξνπαξίνπ 2015, παξνπζηάδνληαο ηε ιχζε IMSplus Insurance
Investment Management γηα ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνκέα. Ρν 11ν Middle East Insurance Forum
πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ επίζεκε αηγίδα ηεο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο ηνπ Κπαρξέηλ θαη ππνζηεξίδεη
ηελ αλάπηπμε, ηελ αξηζηεία θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ
αζθαιηζηηθφ θιάδν. Πην ζπλέδξην παξεπξέζεζαλ πεξηζζφηεξνη απφ 500 επαγγεικαηίεο πνπ
αληηπξνζσπεχνπλ πάλσ απφ 200 θνξπθαίνπο παγθφζκηνπο νξγαληζκνχο θαζψο θαη 50 δηεζλείο
νκηιεηέο θαη thought leaders, νη νπνίνη ραξηνγξάθεζαλ έλα λέν πιάλν γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε
ηνπ αζθαιηζηηθνχ ηνκέα ζηελ πεξηνρή ηεο Κέζεο Αλαηνιήο. Πην πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ ε Δηαηξεία
παξνπζίαζε ηε ιχζε «IMSplus Insurance Investment Management», πνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά
απφ λέα αληαγσληζηηθά ραξαθηεξηζηηθά, παξέρνληαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ πην πινχζηα
ιεηηνπξγηθφηεηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ επελδχζεσλ ηνπο θαζψο θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ησλ
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ δηαρείξηζεο θεθαιαίσλ. Ζ αξζξσηή αξρηηεθηνληθή ηεο ιχζεο θαη νη
πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο βειηηζηνπνηνχλ ηηο εξγαζίεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ ηεο
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αζθαιηζηηθήο εηαηξείαο, ελψ παξάιιεια επηηπγράλεηαη ε απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ ινγηζηηθψλ
εγγξαθψλ γηα ηηο επελδχζεηο θαη ε ελεκέξσζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο αζθαιηζηηθήο
εηαηξείαο. Ρν IMSplus ππνζηεξίδεη ηελ απνηίκεζε θαη πνιπδηάζηαηε αλάιπζε φισλ ησλ επελδπηηθψλ
πξντφλησλ θαη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (π.ρ. Equities, Funds, Bonds, Private Equities, Real Estate
θιπ.), ηε κέηξεζε ηεο απφδνζήο ηνπο θαζψο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ. Ν ελζσκαησκέλνο
report generator επηηξέπεη ηελ εχθνιε δεκηνπξγία εηδηθψλ αλαθνξψλ, ελψ παξέρεη ζεκαληηθφ
πιήζνο πξφηππσλ αλαθνξψλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο αλάγθεο ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ.
Ραπηφρξνλα, ην IMSplus πεξηιακβάλεη εμεηδηθεπκέλα εξγαιεία πνπ εμαζθαιίδνπλ δηεμνδηθή αλάιπζε
θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, θαζψο θαη πιήξε θαλνληζηηθή ζπκκφξθσζε. Ρν IMSplus έρεη ήδε κηα
ζεηξά απφ επηηπρείο εγθαηαζηάζεηο ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ζηελ πεξηνρή θαη δηεζλψο, εληζρχνληαο
πεξαηηέξσ ηελ ηνπηθή παξνπζία ηεο Δηαηξείαο κε λέα ζηειέρε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο
ελέξγεηεο πξνψζεζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Κέζεο Αλαηνιήο, ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο,
θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε λέσλ ζπλεξγαζηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο ρψξεο. Ζ ζηειέρσζε ηνπ γξαθείνπ
ηνπ Ληνπκπάη κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη νη λέεο ζπκκαρίεο κε ηνπηθέο IT εηαηξείεο, επηηξέπνπλ
ζηελ Δηαηξεία λα ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ην πιήξεο θάζκα ησλ ιχζεσλ ηεο γηα ηνλ ηξαπεδηθφ
θαη επελδπηηθφ ηνκέα, αληαπνθξηλφκελε ζηηο απαηηήζεηο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
αγνξψλ.
5. πνζηήξημε ηνπ εηήζηνπ AltFi (Alternative Finance) European conference summit ζην
Ινλδίλν
Ζ Δηαηξεία ππνζηήξημε σο ρνξεγφο ηηο εξγαζίεο ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ Alternative Finance “AltFi
European Conference”, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζπδήηεζε γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ ζρεηηθψλ
ηερλνινγηψλ, αιιά θαη παξνπζηάδνληαο ην FMS.next, ηε δηεζλψο αληαγσληζηηθή ιχζε πνπ
πξνζθέξεη, γηα ηνλ θιάδν ηεο ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ρν εηήζην ζπλέδξην AltFi
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 2015 ζην “Brewery” θαη ζηελ εθδήισζε παξαβξέζεθαλ
πεξηζζφηεξνη απφ 500 ζχλεδξνη απφ ηνπο ρψξνπο

ηνπ Crowdfunding, P2P Lending, Online

Investment, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ησλ ζεζκηθψλ αξρψλ. Πηφρνο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε απεηθφληζε
ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ Alternative Finance πξνζθέξνληαο
ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο κνλαδηθή ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηηο λέεο εμειίμεηο ζην ρψξν.
Ζ ηξαπεδηθή πιαηθφξκα ηεο Δηαηξείαο «FMS.next» πεξηιακβάλεη ηελ θνξπθαία ιχζε γηα P2P
Lending/crowdfunding, ζπλδπάδνληαο

ηξαπεδηθέο

ιεηηνπξγίεο

θαη

δπλαηφηεηεο

δηαρείξηζεο

επελδχζεσλ, γηα ηελ πιένλ απνηειεζκαηηθή θάιπςε ησλ απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ηνπ Alternative
Finance and Banking ζηελ Δπξψπε. Ρν FMS.next είλαη κηα δπλακηθή, κνληέξλα «universal» ηξαπεδηθή
πιαηθφξκα πνπ πξνζθέξεη επειημία θαη εχθνιν πεξηβάιινλ πινήγεζεο γηα ηνλ ρξήζε (UI). Νη
δπλαηφηεηεο παξακεηξνπνίεζεο ηεο ιχζεο, επηηξέπνπλ ηελ επέιηθηε δηακφξθσζή ηεο κε βάζε ηηο
επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο ηνπ πειάηε θαη ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ θαζεκεξηλψλ εξγαζηψλ, κε
απνηέιεζκα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ρξεζηψλ. Ζ ιχζε FMS.next
P2P Lending ελδπλακψλεη ηηο εηαηξείεο γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δηαδηθαζηψλ
ηνπο κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη εχρξεζηνπ πεξηβάιινληνο ηφζν γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο φζν θαη
γηα ηνπο επελδπηέο/δαλεηζηέο. Ζ ιχζε πεξηιακβάλεη έλα δπλακηθφ κεραληζκφ ξνήο εξγαζηψλ
(workflow) πνπ παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο επηκέξνπο βεκάησλ ησλ δηαδηθαζηψλ (steps)
κε ρξήζηεο θαη ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο θαη θαζήθνληα. Ξαξάιιεια παξέρεη φιεο ηηο δπλαηφηεηεο γηα
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απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο δαλείσλ, δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη θαηεγνξηνπνίεζεο
δαλείσλ, κε βάζε ην απνηέιεζκα πηζηνιεπηηθήο αμηνιφγεζεο (risk based pricing), ελψ πεξηιακβάλεη
ιεηηνπξγηθφηεηεο εχθνια πξνζαξκφζηκεο γηα δηαρείξηζε επελδχζεσλ ηφζν ζηελ πξσηνγελή φζν θαη
ζηε δεπηεξνγελή αγνξά.
6. Γηάθξηζε σο Finalist ζηελ θαηεγνξία «Best Asset Management System» από ηα
FinTech Innovation Awards
Ζ Δηαηξεία ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο finalists ζηελ θαηεγνξία «Best Asset Management System» ησλ
«FinTech Innovation Awards» πνπ δηνξγαλψλνληαη κε ηελ ζπλεξγαζία ησλ νξγαληζκψλ bobsguide
θαη paymenteye. Ρα «FinTech Innovation Awards» ζθνπφ έρνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ βέιηηζησλ
πξαθηηθψλ, ζπζηεκάησλ θαη πξντφλησλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δηεζλή ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ηερλνινγηθφ ηνκέα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. Ρα βξαβεία είλαη ην απνηέιεζκα ηεο
ζπλεξγαζίαο ησλ θνξπθαίσλ online εθδφζεσλ γηα ηνλ ηνκέα ησλ πιεξσκψλ - PaymentEye, θαη ηνπ
δηεζλνχο δηθηχνπ γηα ρξεκαηννηθνλνκηθφ ινγηζκηθφ - bobsguide. To IMSplus επηιέρζεθε θαη
πξνηάζεθε ζηνπο finalists ιφγσ ηεο πξνεγκέλεο ιεηηνπξγηθφηεηαο, επειημίαο θαη εχθνιεο
παξακεηξνπνίεζεο πνπ πξνζθέξεη ζηνπο επαγγεικαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε δηαρείξηζε
επελδχζεσλ. Ζ πιαηθφξκα έρεη αλαβαζκηζζεί ζεκαληηθά επηηξέπνληαο ζηνπο δηαρεηξηζηέο
επελδχζεσλ ηελ δηεμαγσγή δηαθφξσλ εξγαζηψλ εμνηθνλνκψληαο ζεκαληηθφ ρξφλν θαη θφζηνο
επηηξέπνληαο ηνπο λα εζηηάδνπλ ζηηο ζεκαληηθέο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο γηα ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε επίηεπμε ησλ επηρεηξεζηαθψλ ηνπο ζηφρσλ.
Ρν IMSplus πξνζθέξεη εχξνο πειαηνθεληξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ζθνπφ ηελ απνδνηηθή θαη εχθνιε
δηαρείξηζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ελφο νξγαληζκνχ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ ελψ πξνζθέξεη ζπκκφξθσζε
ζε δηεζλείο πξαθηηθέο θαη θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο. Κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην desktop, ην
θηλεηφ ή θαη ην δηαδίθηπν ελψ είλαη δηαζέζηκν ζε SaaS θαη cloud πεξηβάιινλ γηα κεγαιχηεξε επειημία
απφ θάζε κεγέζνπο εηαηξείεο. Ζ STP ιεηηνπξγία ηνπ πξνζθέξεη ζηηο επηρεηξήζεηο απηνκαηνπνίεζε
εξγαζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ ελψ πξνζηαηεχεη ηηο εηαηξείεο θαη ηνπο δηαζθαιίδεη βέιηηζηε απφδνζε ηεο
πην ζεκαληηθήο ηνπο επέλδπζεο: ησλο πειάηεο ηνπο. Έλα δπλακηθφ Dashboard, ε απηνκαηνπνίεζε
ησλ απνηηκήζεσλ θαη νη δπλακηθέο αλαθνξέο κε 24σξε πξφζβαζε είλαη αλάκεζα ζηα λέα
ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζπλερήο θιαδηθή αλαγλψξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ αλάκεζα ζε δηεζλείο
εηαηξείεο θαζψο θαη ηα ζεηηθφηαηα ζρφιηα ησλ ρξεζηψλ απνηεινχλ θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα
πεξαηηέξσ επέλδπζε ζηελ πιαηθφξκα ηνπ IMSplus γηα κηα αθφκα πην αμηφπηζηε θαη εχθνιε ζηελ
παξακεηξνπνίεζε ιχζε δηαρείξηζεο επελδχζεσλ. Ζ θαηάηαμε ηεο Δηαηξείαο ζηνπο finalists ηνπ
«FinTech Innovation Awards» ελδπλακψλεη ηηο πξνζπάζεηεο απηήο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ θαη
ηερλνινγηθά

πξνεγκέλσλ

ζπζηεκάησλ

ηθαλνπνηψληαο

απφιπηα

ηηο

απαηηήζεηο

ησλ

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ δηεζλψο.
7. Ζκεξίδα ηεο PROFILE ζηελ Διβεηία γηα Crowdfunding θαη Wealth management
Ζ Δηαηξεία δηνξγάλσζε ζηελ Διβεηία ηελ εκεξίδα «Addressing the Challenges of the Swiss Financial
Services market» απεπζπλφκελε ζε Crowdfunding, IAMs (Independent Asset Management) θαη
Private Banks. Ζ εκεξίδα πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Ξέκπηε, 26 Καξηίνπ 2015, ζην Swissotel Metropole
ηεο Γελεχεο κε ηε ζπκκεηνρή θνξπθαίσλ νκηιεηψλ απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ
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παξνπζίαζαλ ηηο λέεο ηάζεηο θαη πξνθιήζεηο γηα ηνλ θιάδν. Δηδηθφηεξα, νη ελφηεηεο ηεο εθδήισζεο
είραλ σο εμήο:
1. The Crowdinvesting Marketplace; Addressing the concerns of the Alternative Finance Market.
2. Challenges

for

IAMs

and

Private

Banks;

Crowdfunding;

Technology;

Client

Service.

3. The Regulatory Perspective; How will the Wealth Management and Crowdfunding Industry be
affected ?
Ρελ εκεξίδα πιαηζίσζε κηα ζεηξά απφ δηαδξαζηηθέο παξνπζηάζεηο κε δηαθεθξηκέλνπο νκηιεηέο απφ ην
European Crowdfunding

Network,

ηελ Διβεηηθή

crowdinvesting

εηαηξεία

«Investiere»,

ην

«MyPrivateBanking Research», ηελ «AiM Services» θαη ηε «Altenburger LTD legal + tax».
Ξαξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθαλ παξνπζηάζεηο πξαγκαηηθψλ πεξηπηψζεσλ γηα crowdfunding θαη
mobile investment management θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ εξγαζηψλ ηνπο απφ εηαηξείεο πιεξνθνξηθήο
ελψ αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ηνλ ηξφπν ζπλεξγαζίαο ησλ επελδπηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηελ
αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζε ηνπηθφ θαη Δπξσπατθφ επίπεδν, θαζψο θαη γηα
ην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο.
Ρν εχξνο ησλ ιχζεσλ ηεο Δηαηξείαο θαιχπηεη αληαγσληζηηθά ηηο απαηηήζεηο γηα crowdfunding κέζσ
ηεο ιχζεο «FMS.next P2P Lending» πνπ ζπλδπάδεη κνλαδηθά ηξαπεδηθέο ιεηηνπξγίεο θαη κεραληζκνχο
γηα δηαρείξηζε επελδχζεσλ εμαζθαιίδνληαο ζπκκφξθσζε θαη δηαθνξνπνίεζε εξγαζηψλ γηα ηηο
εηαηξείεο ελαιιαθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Δπηπξφζζεηα, ε αλεμάξηεηε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο
επελδπηηθψλ εξγαζηψλ κέζσ smartphone θαη tablets, «Mobius», πξνζθέξεη εμαηξεηηθά επέιηθην θαη
εχρξεζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα IAMs θαη Private Banks ψζηε λα εληζρχζνπλ αληαγσληζηηθά ηηο
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο ηνπο, ρσξίο λα αιιάμνπλ ηελ back-end ππνδνκή ηνπο. Θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκεξίδαο πξαγκαηνπνηήζεθε ε παγθφζκηα πξψηε παξνπζίαζε ηεο λέαο πιαηθφξκαο «cloud» πνπ
πξνζθέξεη νινθιεξσκέλε θάιπςε ζηηο απαηηήζεηο ησλ IAMs κε επέιηθηα, ελνπνηεκέλα θαη
απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, παξέρνληαο αμηφπηζηε ππεξεζία θαη αζθαιή
πξφζβαζε φηαλ θαη φπσο απαηηείηαη. Ζ εθδήισζε απφιαπζε ηεο επγεληθήο ππνζηήξημεο δηεζλψλ θαη
ηνπηθψλ κέζσλ, ιφγσ ηεο ελδηαθέξνπζαο πξνζέγγηζεο πνπ πξνζθέξεη ζηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ
ηνκέα.
8. Ξαξνπζίαζε λέσλ ιύζεσλ ζην 10ν Middle East Retail Banking Forum & Expo ζην
Ληνπκπάη
Ζ Δηαηξεία ζπκκεηείρε ζηηο εξγαζίεο ηνπ 10νπ «Middle East Retail Banking Forum & Expo» πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ritz Carlton DIFC ηνπ Ληνπκπάη ζηηο 6 θαη 7 Απξηιίνπ 2015 θαη παξνπζίαζε
ηηο λέεο ιχζεηο ηεο γηα ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα ζην πεξίπηεξν D10 θαζψο θαη ζην ρψξν ηνπ
ζεκηλαξίνπ γηα ηνπο επηζθέπηεο. Ππκπιεξψλνληαο δέθα (10) ρξφληα επηηπρεκέλεο παξνπζίαο ζηελ
πεξηνρή ην «Middle East Retail Banking Forum & Expo» πξνζέθεξε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ λα ζπλεπξεζνχλ κε θνξπθαίνπο πξνκεζεπηέο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ
ηνκέα θαη λα ελεκεξσζνχλ γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζην ρψξν, θαζψο παξάιιεια κε ην ζπλέδξην
έιαβαλ ρψξα παξνπζηάζεηο λέσλ πξντφλησλ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλα ζεκηλάξηα πνπ απεπζχλνληαη
ζηνλ ηξαπεδηθφ θαη επελδπηηθφ ηνκέα ηεο πεξηνρήο. Ζ Δηαηξεία ζπκκεηείρε ζην ζπλέδξην
ππνζηεξίδνληαο ηηο εξγαζίεο ηεο ηνπηθήο εηαηξείαο πνπ δηαζέηεη ζηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ε
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νπνία είλαη θαη ην θεληξηθφ ζεκείν αλαθνξάο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηεο
Κέζεο Αλαηνιήο θαη Αθξηθήο. Ζ «PROFILE Software DMCC» έρεη ζηειερσζεί κε εμεηδηθεπκέλνπο
θνξπθαίνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ γηα λα εγεζνχλ ηεο ηνπηθήο αλάπηπμεο ησλ εξγαζηψλ, ελψ νη
ελέξγεηεο ηεο έρνπλ εληζρπζεί κε λέεο ζπλεξγαζίεο αληηπξνζψπεπζεο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηά
ηφπνπο παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο, ε Δηαηξεία παξνπζίαζε
ηηο λέεο ιχζεηο γηα Wealth Management, Peer-to-Peer Lending θαη ηξαπεδηθέο εξγαζίεο κε έκθαζε
ζην Islamic Banking θαη ηα ζηειέρε ηεο παξνπζίαζαλ ην «Enabling Alternative Finance transactions
in a complete and secure business environment», εκβαζχλνληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο
θαηαμησκέλνπ ζπζηήκαηνο γηα επίηεπμε ηεο πξαθηηθήο «Know Your Customer» κε ηελ εθαξκνγή
λέσλ κνληέισλ φπσο Peer-to-peer, cloud θαη mobile ηερλνινγίεο γηα πην πξνζσπνπνηεκέλε
εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ζ λέα «cloud-based» ιχζε απεπζχλεηαη ζε κηθξνκεζαίεο εηαηξείεο
δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, Wealth Managers θαη Family Offices πξνζθέξνληαο επηρεηξεζηαθή επειημία,
πινχζηα ιεηηνπξγηθφηεηα, εχθνιε πξφζβαζε, εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη κία ζχγρξνλε θαη αμηφπηζηε
ιχζε δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, ρσξίο ηελ αλάγθε γηα εζσηεξηθή ππνδνκή hardware ή/θαη software.
Πην πεξίπηεξν D10, νη επαγγεικαηίεο επηζθέπηεο ελεκεξψζεθαλ γηα ηα λέα ζπζηήκαηα θαη
ιεηηνπξγηθφηεηεο θαζψο θαη ηελ θαηλνηνκηθή πξνζέγγηζε ησλ ιχζεσλ ηεο Δηαηξείαο πνπ θαιχπηεη
νινθιεξσκέλα ηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο, πξνζθέξνληαο ηελ αλαγθαία ζπκκφξθσζε κε δηεζλείο
πξαθηηθέο θαη θαλνληζκνχο.
9. Λέα πινπνίεζε ηεο πιαηθόξκαο FMS.next ζε δηεζλή ηξάπεδα
Ζ Δηαηξεία έζεζε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ζε δηεζλή ηξάπεδα ζηελ Διιάδα κε έδξα ην Ζλσκέλν
Βαζίιεην ηελ ηερλνινγηθά αλαβαζκηζκέλε ηξαπεδηθή πιαηθφξκα FMS.next γηα ηελ νινθιεξσκέλε
δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο αλάγθεο αλαθνξψλ ηξαπεδηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, φπσο πξνδηαγξάθνληαη απφ ηελ πνιηηεία. Ρν FMS.next ηεο PROFILE απνηέιεζε
ηελ πξψηε επηινγή ηεο ηξάπεδαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Core Banking ζπζηήκαηνο πνπ
εμππεξεηνχζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ιφγσ ηεο επειημίαο ηνπ, ησλ δπλαηνηήησλ ελνπνίεζεο κε ην
ηξαπεδηθφ πεξηβάιινλ ηεο Ρξάπεδαο θαη ηελ απφδνζε ηεο επέλδπζεο, ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ηελ
δηεζλή αλαγλσξηζηκφηεηα πνπ έρνπλ επηηχρεη ηα πξντφληα ηεο Δηαηξείαο. Δπηπξφζζεηα κε ηε
αξρεηνζέηεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεδνκέλσλ, θαη αμηνπνηψληαο πιήξσο ηελ επεθηαζηκφηεηα ηνπ
FMS.next, ε Ρξάπεδα πξνρψξεζε ζηελ ελνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο κε ην παξαγσγηθφ πεξηβάιινλ
ψζηε λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο αλαθνξψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο
πνιηηείαο. Ζ αξζξσηή αξρηηεθηνληθή ηνπ FMS.next επέηξεςε ηελ νκαιή ελνπνίεζε κε ην πεξηβάιινλ
ηεο Ρξάπεδαο, ελψ ε ηερλνινγηθά εμειηγκέλε πιαηθφξκα εμαζθάιηζε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε
θφζηνπο σο πξνο ηηο απαηηνχκελεο ππνδνκέο. Νη ρξήζηεο ηεο Ρξάπεδαο έρνπλ άκεζε πξφζβαζε ζηελ
πιεξνθνξία κέζσ ελφο θηιηθνχ θαη ζχγρξνλνπ web-based πεξηβάιινληνο, ην νπνίν εμαζθαιίδεη
εχθνιε πινήγεζε θαη πξνηππνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο. Δπηπιένλ, νπνηαδήπνηε λέα αλάγθε γηα
αλαθνξέο κπνξεί λα θαιπθζεί άκεζα θαη εχθνια απνθιεηζηηθά απφ εμνπζηνδνηεκέλνπο ρξήζηεο ηεο
Ρξάπεδαο. Αληαπνθξηλφκελε πιήξσο ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ θιάδνπ, ε Δηαηξεία
επελδχεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο πιαηθφξκαο FMS.next Universal Banking
ζπκβάιινληαο ζηελ βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πειάηεο θαη ηελ
απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ. Ξέξαλ ησλ παξαδνζηαθψλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ, ην
FMS.next πξνζθέξεη εμεηδηθεπκέλε θαη νινθιεξσκέλε θάιπςε ησλ εξγαζηψλ Private Banking,
Islamic Banking, Financing θαη Leasing θαζψο θαη Peer-to-Peer Lending (online marketplace).
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10. Σνξεγία ηεο Δηαηξίαο ζην ζπλέδξην «WealthTech 2015» ζην Ινλδίλν
Ζ Δηαηξεία ππνζηήξημε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ WealthTech ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28 Απξηιίνπ 2015 ζην Fishmongers' Hall, London Bridge. Κε ηελ επθαηξία
ηεο ζπκκεηνρήο ζην ζπλέδξην, ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηε λέα
cloud-based εθαξκνγή «Axia» γηα ηελ δηαρείξηζε επελδχζεσλ, αιιά θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο θαη
πξνζδνθίεο κε ηνπο επηθεθαιήο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζε εηαηξείεο Wealth Management,
αλαθνξηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ κνληέισλ θαη ηα νθέιε
γηα ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο. Ρν εηήζην ζπλέδξην WealthTech ηεο ComPeer‟s απεπζχλεηαη θπξίσο
ζηνπο ππεχζπλνπο πιεξνθνξηθήο ησλ εηαηξεηψλ Wealth Management. Θαζψο ηα πεξηζζφηεξα
ζπζηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη πιένλ βαζίδνληαη ζε ηερλνινγίεο Cloud, ην θεηηλφ ζπλέδξην εζηίαζε
ζηηο επηδξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο ηάζεο γηα ηνλ θιάδν ηεο δηαρείξηζεο επελδχζεσλ.
Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάζηεθε ε αλάιπζε ελφο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ κε βάζε ηελ
εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Ζ «Axia», ε λέα ιχζε ηεο Δηαηξείαο γηα δηαρείξηζε επελδχζεσλ ζην
Cloud, παξέρεη πιεζψξα πξνεγκέλσλ δπλαηνηήησλ γηα εληαίν user experience ζε φια ηα ςεθηαθά
θαλάιηα, γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο επελδχζεσλ θαη εηδηθφηεξα γηα κηθξνκεζαίνπο νξγαληζκνχο Wealth
Management εηαηξεηψλ ζπκβνχισλ (IFAs) αιιά θαη Private Banks πνπ δηαζέηνπλ δίθηπν εμσηεξηθψλ
ζπκβνχισλ. Ξξφθεηηαη γηα κνλαδηθή εθαξκνγή αλαπηπγκέλε γηα ην web κε ιεηηνπξγίεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ, πξνζαξκφζηκν dashboard αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε,
απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε πειαηψλ, εξγαιεία γηα client on-boarding, ζπκκφξθσζε κε ην
θαλνληζηηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην, θαζψο θαη δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ κε δπλαηφηεηα γηα
ζπγθεληξσηηθέο

αλαθνξέο

πειαηψλ.

Δπελδχνληαο

ζπζηεκαηηθά

ζε

λέεο

ηερλνινγίεο

θαη

παξαθνινπζψληαο ηηο ηάζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηεο αγνξάο, ε Δηαηξεία αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο,
επέιηθηεο θαη εχρξεζηεο ιχζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη ηερληθψλ
απαηηήζεσλ ησλ εηαηξεηψλ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ δηεζλψο.
11. PROFILE θαη AIM Services ρνξεγνί ηνπ 17νπ JSB Unicore ζηελ Διβεηία
Ζ Δηαηξεία θαη ε AiM Services, θνξπθαία ΗΡ εηαηξεία ζηελ γαιιφθσλε Διβεηία ελδπλάκσζαλ ηε
ζπλεξγαζία ηνπο κε ηελ απφ θνηλνχ ρνξεγία ηνπ 17νπ ηξαπεδηθνχ ζπλεδξίνπ JSB-Unicore (Journée
Solutions Bancaires), ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 7 Καΐνπ 2015 ζην Bâtiment des Forces
Motrices (BFM) ζηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο. Ζ εκεξίδα JSB έρεη θαζηεξσζεί σο ε θνξπθαία εηήζηα
ζπλάζξνηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηδξπκάησλ θαη εηαηξεηψλ ηερλνινγίαο ηεο ρψξαο κε
εθαηνληάδεο ζπκκεηνρέο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ. Δπηζθξαγίδνληαο ηελ επηηπρεκέλε
ζπλεξγαζία ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ απφ θνηλνχ εγθαηάζηαζε ιχζεσο ηεο
PROFILE ζε ηνπηθή εηαηξεία δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, ε Δηαηξεία θαη ε AiM Services, (ε νπνία είλαη
πηζηνπνηεκέλε απφ ηελ θξαηηθή αξρή FINMA), ζπκκεηείραλ ζην 17ν JSB παξνπζηάδνληαο ηηο
πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ ειβεηηθή αγνξά, ελψ παξάιιεια πξαγκαηνπνίεζαλ ζχληνκε παξνπζίαζε ζην
«cercle de rencontres» κε ηίηιν «The new technology wave at the service of IAMs and Private
Banks». Πηελ ελ ιφγσ παξνπζίαζε ηφζν ε PROFILE φζν θαη ε AiM Services ελεκέξσζαλ ηνπο
επαγγεικαηίεο επηζθέπηεο θαζψο θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν γηα ηελ ζπλδπαζκέλε πξφηαζή ηνπο πνπ
αθνξά ηελ ρξήζε επέιηθησλ θαη αζθαιψλ ιχζεσλ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, πξνζαξκνζκέλσλ ζηηο
απαηηήζεηο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ. Ππγθεθξηκέλα, ε ιχζε πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ
ηηο λέεο ιεηηνπξγηθφηεηεο ηνπ Mobius Wealth - ην αλεμάξηεην ζχζηεκα δηαρείξηζεο επελδχζεσλ απφ
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smartphone/tablets, ηελ πξνζθεξφκελε ππνδνκή ππνζηήξημεο γηα ηελ Διβεηηθή αγνξά απφ ηελ AiM
θαζψο θαη ηε λέα ιχζε cloud (private cloud) πνπ ππνζηεξίδεηαη πιήξσο απφ ηελ AiM Services,
παξέρνληαο απφιπηε ζπκκφξθσζε ζηηο ηνπηθέο θαλνληζηηθέο νδεγίεο αιιά θαη δηαζθάιηζε ησλ
δεδνκέλσλ. Νη πξνζθεξφκελεο ιχζεηο δηαζέηνπλ ζεκαληηθά εκπινπηηζκέλεο δπλαηφηεηεο πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηνπηθέο απαηηήζεηο ελψ ε θαηλνηνκηθή πξνζέγγηζε βαζηζκέλε ζε cloud (private
cloud) ηερλνινγία δηεπθνιχλεη θαη βειηηψλεη ηηο εξγαζίεο ησλ IAMs θαη Private Banks, εθφζνλ
επηηξέπεη δηαζχλδεζε κε νπνηνλδήπνηε custodian θαζψο θαη βέιηηζηε δηαρείξηζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ
ηνπο ζε απφιπηα αζθαιέο πεξηβάιινλ.
12. Γηάθξηζε ηεο PROFILE θαη ηνπ IMSplus ζηα Hedge Fund Αwards 2015
Ζ Δηαηξεία αλαθνίλσζε φηη ην θνξπθαίν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο Δπελδχζεσλ IMSplus, δηαθξίζεθε κε
ην βξαβείν «Best Technology Solutions for Portfolio Management» απφ ηα International Hedge Fund
Awards 2015. Ρα βξαβεία αλαγλσξίδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εηαηξείεο ηνπ ρψξνπ σο πξνο ηε
δηαθνξνπνίεζε θαη ηα επηηεχγκαηα ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξνληάο, ζε αλαδπφκελνπο ηνκείο θαη
asset classes. Κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Barclays Hedge, ηα αλσηέξσ βξαβεία έρνπλ θαζηεξσζεί σο
δηεζλήο ζεζκφο, κε θεληξηθφ άμνλα ηα hedge funds, ν νπνίνο αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο
επαγγεικαηηψλ θαη εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο ησλ επελδχζεσλ
αλαδεηθλχνληαο ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηελ αθνζίσζε πνπ απαηηείηαη γηα λα δηαπξέςνπλ, επηηπρψο, ζε
έλα ηφζν δπλακηθφ θαη απαηηεηηθφ ρψξν. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ςήθσλ θαηά ηε δηαδηθαζία δηάθξηζεο,
πξνέξρεηαη απφ ηηο ΖΞΑ, ηελ Δπξψπε θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, θπξίσο απφ δηαρεηξηζηέο θεθαιαίσλ,
family offices, εηαηξείεο ζπκβνχισλ θ.α. Ρν IMSplus, ε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο επελδχζεσλ ηεο
Δηαηξείαο αλαδείρζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ επαγγεικαηηψλ ηνπ θιάδνπ κε βάζε ηε
ιεηηνπξγηθφηεηά, ηελ πξνεγκέλε ηερλνινγία, ηελ επειημία θαη ηελ επθνιία ζηε ρξήζε, πνπ
πξνζθέξεη. Ρν IMSplus απνηειεί ηελ ηδαληθή ιχζε γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ
κε web θαη mobile δπλαηφηεηεο, ηζρπξά εξγαιεία reporting θαη report generator, ελψ πξνζθέξεη θαη
εχθνιε παξακεηξνπνίεζε. Δπηπιένλ, παξέρεη νινθιεξσκέλε θάιπςε σο πξνο ηελ αλάιπζε ηνπ
ραξηνθπιαθίνπ, ηελ απφδνζε, ηελ παξαθνινχζεζε θαη trading θαζψο θαη νινθιεξσκέλε απεηθφληζε
(360°) ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη ζεκαληηθφ βάζνο πιεξνθνξίαο κέζσ ελφο εθηεηακέλνπ ζπλφινπ
MIS εξγαιείσλ. Ζ αλαγλψξηζε ησλ πξνεγκέλσλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ
IMSplus απφ έλα απαηηεηηθφ θνηλφ θαη κέζα απφ κηα απζηεξή δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο, φπσο ηα
Hedge fund awards θαη νη εθδφζεηο Acquisition International, ελδπλακψλεη πεξαηηέξσ ηηο
πξνζπάζεηεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ, πειαηνθεληξηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ
πξνζζέηνπλ πξαγκαηηθή αμία ζε θξίζηκεο επηρεηξεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, ελψ παξάιιεια πξνζθέξνπλ
αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο εηαηξείεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ ηνπο.
13. Ξνιύπιεπξε παξνπζία ηεο PROFILE ζην Private Banking Conference & Awards 2015
Ζ Δηαηξεία ππνζηήξημε ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ «Private Banking Conference & Awards», ην νπνίν
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 3 Ηνπλίνπ 2015 ζην Waldorf Astoria ζην Ινλδίλν. Ζ εθδήισζε «Private
Banking Conference & Awards 2015», απνηειεί εηήζην ζεζκφ ζπλάληεζεο γηα ηηο Private Banks, ηα
Family Offices, ηνπο Independent Wealth Managers (IWMs), ηνπο Consultants θαη ηηο Δηαηξίεο
Ρερλνινγίαο, πξνζθέξνληαο ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο δηαδξαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ γηα ηηο
πξνθιήζεηο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν, ελψ παξάιιεια αλαγλσξίδεη ηε ζπκβνιή ησλ
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εηαηξεηψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ ρψξνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνλνκήο ησλ βξαβείσλ, ζην ηέινο
ηνπ ζπλεδξίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε Δηαηξεία έρεη πξνθξηζεί ζηελ θαηεγνξία «Outstanding
Wealth Management Technology Provider». Γηαζέηνληαο ηζρπξή παξνπζία θαη 25εηή εκπεηξία ζην
ρψξν, ε Δηαηξεία αλαπηχζζεη θαηλνηφκεο θαη πειαηνθεληξηθέο πιαηθφξκεο πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο
ηηο εξγαζίεο ησλ Private Banking θαη Wealth Management εηαηξηψλ. Κεηαμχ ησλ πξνηάζεσλ απηψλ
ζπγθαηαιέγνληαη:
● Ρν Axia, ε λέα, πιήξσο web-based, omni-channel ιχζε γηα Wealth Managers ή Ρξάπεδεο κε δίθηπν
Δμσηεξηθψλ IWMs πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί σο hosted εθαξκνγή (π.ρ. ζε έλα private cloud) είηε
on-premises, πξνζθέξνληαο γξήγνξε πινπνίεζε, πξφζβαζε απφ νπνηνδήπνηε θαλάιη (θαηάζηεκα /
γξαθείν / desktop, tablet, smartphone) θαη κνλαδηθή επειημία ζηνλ νξγαληζκφ ρσξίο ηελ αλάγθε γηα
εζσηεξηθή ΗΡ ππνδνκή. Δλαιιαθηηθά, ην Axia κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο front-end εξγαιείν γηα
ηνπο Relationship Managers θαη ηνπο πειάηεο ηνπο, δηαζπλδεδεκέλν κε νπνηνδήπνηε 3rd party backend ζχζηεκα.
● Ρν Mobius Wealth, κηα πξνεγκέλε πιαηθφξκα δηαρείξηζεο επελδχζεσλ απφ θηλεηέο ζπζθεπέο πνπ
επηηξέπεη δηαζχλδεζε κε νπνηνδήπνηε ηξίην ζχζηεκα, παξέρεη natively developed mobile applications
χςηζηεο πνηφηεηαο, θη έρεη αλαβαζκηζηεί ζεκαληηθά πξφζθαηα πξνζθέξνληαο αθφκε πεξηζζφηεξεο
δπλαηφηεηεο κέζσ ησλ advisory εξγαιείσλ γηα ηνπο Wealth Managers.
● Ρν IMSplus, ε δηεζλψο βξαβεπκέλε front-to-back office πιαηθφξκα δηαρείξηζεο επελδχζεσλ ηεο
PROFILE, ε νπνία έρεη εκπινπηηζηεί κε πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο CRM, dashboard, performance
analysis θαη advisory εξγαιεία, γηα βειηηζηνπνίεζε θαη απηνκαηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ ελφο Private
Banking νξγαληζκνχ.
14. Σνξεγία ηεο Δηαηξίαο ζην ζπλέδξην Wealth Management ηεο ComPeer ζην Ινλδίλν
Ζ Δηαηξεία ππήξμε ρνξεγφο ηνπ εηήζηνπ ζπλεδξίνπ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ Wealth Management
ηεο ComPeer, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 24 Ηνπλίνπ 2015 ζην Merchant Taylors' Hall, ζην Ινλδίλν.
Πηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ ηηο
θαηλνηφκεο θαη πειαηνθεληξηθέο ιχζεηο ηεο εηαηξείαο πνπ θαιχπηνπλ πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ Wealth
Management εηαηξηψλ. Νη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ παξνπζίαζε πξνηάζεσλ
πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ γηα ηελ βέιηηζηε αληηκεηψπηζε ησλ αλεζπρηψλ, αλαθνξηθά κε
ηνπο θαηλνχξγηνπο θαλνληζκνχο θαη ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ελψ ηαπηφρξνλα παξνπζηάζηεθαλ νη επθαηξίεο
αλάπηπμεο ζε κηα αλνδηθή αγνξά. Πεκεηψλεηαη φηη ηα ηειεπηαία 23 ρξφληα ε ComPeer νξγαλψλεη
εηήζηα έξεπλα αμηνιφγεζεο επηδφζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη παξνπζηάδεη

ηα

απνηειέζκαηα ηεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην. Έρνληαο πινπνηήζεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηελ
δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ ιχζεσλ, ε Δηαηξεία αληαπνθξίλεηαη απνηειεζκαηηθά ζηηο απαηηήζεηο
ησλ ζχγρξνλσλ κνληέισλ δηαρείξηζεο επελδχζεσλ, κε έλα αληαγσληζηηθφ εχξνο ιχζεσλ γηα ηελ
θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Wealth
Management εηαηξεηψλ.
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15. Ππκκεηνρή ζηελ αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
Ρν Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο απνθάζηζε ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά
100% ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS)
LIMITED» Ζ ελ ιφγσ αχμεζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ έθδνζε 78.000 λέσλ κεηνρψλ νλνκαζηηθήο
αμίαο 1,71 Δπξψ εθάζηεο θαη κε ηηκή δηάζεζεο 11,4286 Δπξψ γηα θάζε κεηνρή θαη ζπλαθφινπζα ην
ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα εηζθεξζεί ζηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή αλέξρεηαη ζε 891.430,80 Δπξψ (εθ ηνπ
νπνίνπ ην πνζφ ησλ 133.380 Δπξψ, αληηζηνηρεί ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη ην
ππφινηπν πνζφ εμ Δπξψ 758.050,80 Δπξψ, ζ‟ αρζεί ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ππεξαμίαο
κεηνρψλ). Ζ ελ ιφγσ αχμεζε απνθαζίζζεθε θαη πξαγκαηνπνηείηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ
πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε θαη θεθαιαηαθή ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ θαηά 100% ζπγαηξηθήο εηαηξείαο
«PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED», ε νπνία θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή
επξίζθεηαη ζε θάζε επέθηαζεο ησλ εξγαζηψλ ηεο, κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ θαη ηεο
δηεχξπλζεο ηεο παξνπζίαο ζε λέεο γεσγξαθηθέο αγνξέο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο παξακέλεη
ζηξαηεγηθά θαη ζηαζεξά πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ελίζρπζε ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθήο ηεο

πνπ

απνηειεί θαη ηνλ βαζηθφ άμνλα ηεο εμσζηξεθνχο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Νκίινπ, κε ζθνπφ ηελ
δηακφξθσζε ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε
φιεο ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ ηνπ Νκίινπ ζε λέεο γεσγξαθηθά αγνξέο.
16. Δηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο
Ρελ 23ε Ηνπλίνπ 2015, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 14:00, πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο
Δηαηξείαο (Λέα Πκχξλε Αηηηθήο, Ιεσθφξνο Ππγγξνχ αξηζ. 199) ε εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε
ησλ κεηφρσλ απηήο, ζηελ νπνία παξέζηεζαλ απηνπξνζψπσο ή δη‟ αληηπξνζψπνπ κέηνρνη,
εθπξνζσπνχληεο 8.429.487 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο θαη ηζάξηζκα δηθαηψκαηα ςήθνπ, ήηνη
πνζνζηφ 71,363% επί ζπλφινπ 11.812.193 κεηνρψλ θαη ηζαξίζκσλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηεο
Δηαηξείαο.
Πεκεηψλεηαη φηη γηα 49.155 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ηα δηθαηψκαηα ςήθνπ αλαζηέιινληαη θαηά
ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 16 παξάγξαθνο 8 ηνπ θ.λ. 2190/1920, σο ίδηεο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο.
Ζ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο έιαβε ηηο εμήο απνθάζεηο επί ησλ
ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο:
Πην 1ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ Δηήζηα Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ε
νπνία πεξηιακβάλεηαη εμ νινθιήξνπ ζην Ξξαθηηθφ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο ηεο
31εο Καξηίνπ 2015, θαζψο θαη ηελ απφ 31 Καξηίνπ 2015 Έθζεζε Διέγρνπ ηνπ Νξθσηνχ ΔιεγθηήΙνγηζηή ηεο Δηαηξείαο θ. Θψζηα Ονχζζνπ αλαθνξηθά κε ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ
αθνξνχλ ζηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014.
Πην 2ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο) πνπ
αθνξνχλ ζηελ θιεηφκελε εηαηξηθή ρξήζε 2014 (01.01.2014-31.12.2014) θαη ζπλνιηθά ηελ εηήζηα
Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ ρξήζε, ζηελ κνξθή πνπ δεκνζηεχζεθαλ θαη ππεβιήζεζαλ πξνο
ηηο αξκφδηεο Δπνπηεχνπζεο θαη Δπνπηηθέο Αξρέο.
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Πην 3ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ δηάζεζε (δηαλνκή) ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο
πνπ έιεμε ηελ 31.12.2014 θαη εηδηθφηεξα ελέθξηλε ηελ κε δηαλνκή (θαηαβνιή) νηνπδήπνηε
κεξίζκαηνο πξνο ηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο απφ ηα θέξδε ηεο θιεηφκελεο ρξήζεσο 2014
(01.01.2014-31.12.2014).
Πην 4ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα θαη ζπλεπεία ςεθνθνξίαο πνπ δηελεξγήζεθε κε νλνκαζηηθή θιήζε
ησλ κεηφρσλ, ηελ απαιιαγή ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ησλ Διεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο
απφ θάζε επζχλε απνδεκίσζεο γηα ηα πεπξαγκέλα θαη ηελ ελ γέλεη δηαρείξηζε ηεο θιεηφκελεο
εηαηξηθήο ρξήζεσο 2014 (01.01.2014-31.12.2014), θαζψο θαη γηα ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο ελ ιφγσ ρξήζεσο.
Πην 5ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ εθινγή ηεο Διεγθηηθήο Δηαηξείαο «ΠΛΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΝΟΘΥΡΝΗ
ΙΝΓΗΠΡΔΠ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΝΟΘΥΡΥΛ ΔΙΔΓΘΡΥΛ» γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ
εηήζησλ θαη εμακεληαίσλ (εηαηξηθψλ θαη ελνπνηεκέλσλ) νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο Δηαηξείαο γηα
ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2015 (01.01.2015-31.12.2015) θαη εηδηθφηεξα ηνπ θ. Θψζηα Ονχζζνπ ηνπ
Ησάλλε (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 16801) σο Ραθηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή-Ινγηζηή θαη ηνπ θ. Ξαλαγηψηε
Θνξνβέζε ηνπ Ησάλλε (Α.Κ. Π.Ν.Δ.Ι. 16071) σο Αλαπιεξσκαηηθνχ Νξθσηνχ Διεγθηή-Ινγηζηή.
Πεκεηψλεηαη φηη ε σο άλσ Διεγθηηθή Δηαηξεία ζα αλαιάβεη θαη ηελ δηαδηθαζία έθδνζεο ηνπ εηεζίνπ
πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηεο έθζεζεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ηεο Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2015,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 65A ηνπ λ. 4174/2013. Ρέινο, εμνπζηνδφηεζε ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην λα πξνβεί ζε νξηζηηθή ζπκθσλία κε ηελ σο άλσ Διεγθηηθή Δηαηξεία αλαθνξηθά κε ην
χςνο ηεο ακνηβήο ηεο, ε νπνία πάλησο δελ ζα ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο ακνηβήο ηεο θαηά ηελ
πξνεγνχκελε εηαηξηθή ρξήζε 2014, θαζψο επίζεο θαη λα απνζηείιεη ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε-εληνιή
ζηελ εθιεγείζα Διεγθηηθή Δηαηξεία εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο εθινγήο ηεο.
Πην 6ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ εθινγή λένπ επηακεινχο Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε πεληαεηή
ζεηεία, ήηνη κε ζεηεία κέρξη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020.
Δηδηθφηεξα σο κέιε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ εμειέγεζαλ νη θάησζη:
1) Σαξάιακπνο Πηαζηλφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε,
2) Πππξίδσλ Κπαξκπάηνο ηνπ Αλησλίνπ-Ησάλλε,
3) Θσλζηαληίλνο Καληδαβηλάηνο ηνπ Γεσξγίνπ,
4) Αηθαηεξίλε Φηιηππή ηνπ Ληθνιάνπ,
5) Αξηζηείδεο Ζιηφπνπινο ηνπ Πππξίδσλνο,
6) Αληψληνο Ονχζζνο ηνπ Αλησλίνπ θαη
7) Δκκαλνπήι Ρζηξηηάθεο ηνπ Γεκεηξίνπ.
Ραπηφρξνλα κε ηελ απηή απφθαζή ηεο φξηζε σο φξηζε σο αλεμάξηεηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη ζήκεξα, ηνλ θ. Αληψλην
Ονχζζν ηνπ Αλησλίνπ θαη ηνλ θ. Δκκαλνπήι Ρζηξηηάθε ηνπ Γεκεηξίνπ.
Πην 7ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηνλ δηνξηζκφ Δπηηξνπήο Διέγρνπ (Audit Commitee) ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 3693/2008, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηα ηξία (3) κε εθηειεζηηθά κέιε
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ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ήηνη ηνπο θ.θ.: 1) Αξηζηείδε Ζιηφπνπιν ηνπ Πππξίδσλνο,
2) Αληψλην Ονχζζν ηνπ Αλησλίνπ θαη 3) Δκκαλνπήι Ρζηξηηάθε ηνπ Γεκεηξίνπ.
Πην 8ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηηο ακνηβέο, κηζζνχο θαη απνδεκηψζεηο πνπ θαηαβιήζεθαλ πξνο ηα
κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξείραλ ζηελ Δηαηξεία θαηά ηελ δηάξθεηα
ηεο παξειζνχζαο εηαηξηθήο ρξήζεσο 2014 (01.01.2014-31.12.2014), αθεηέξνπ δε πξνελέθξηλε ηηο
ακνηβέο πνπ ζα θαηαβιεζνχλ ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2015
(01.01.2015-31.12.2015) θαη κέρξη ηελ επφκελε εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε. Δπίζεο ελέθξηλε
νκφθσλα ηελ αλαλέσζε ηεο ζχκβαζεο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ
απηήο.
Πην 9ν ζέκα ελέθξηλε νκφθσλα ηελ παξνρή αδείαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 1 ηνπ θ.λ.
2190/1920, πξνο ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηνπο Γηεπζπληέο ηεο Δηαηξείαο
πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Γηνηθεηηθά Ππκβνχιηα ή ζηελ δηεχζπλζε άιισλ εηαηξεηψλ ηνπ
Νκίινπ (πθηζηάκελσλ ή κειινληηθψλ) πνπ επηδηψθνπλ φκνηνπο, ζπλαθείο ή παξεκθεξείο ζθνπνχο θαη
λα ελεξγνχλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ πξάμεηο πνπ ππάγνληαη ζε θάπνηνλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο
Δηαηξείαο.
Πην 10ν ζέκα έιαβαλ ρψξα πξνο ηνπο παξηζηάκελνπο κεηφρνπο νξηζκέλεο αλαθνηλψζεηο εθ κέξνπο
ηνπ Ξξνεδξείνπ ηεο Δηαηξείαο αλαθνξηθά κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηελ πνξεία ηεο Δηαηξείαο.
17. Ππγθξόηεζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ζε ζώκα
Ζ Δηαηξεία γλσζηνπνίεζε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 4.1.3.1 εδ. 4 θαη
4.1.3.5 ηνπ Θαλνληζκνχ ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ, φπσο ηζρχεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα άξζξα 6 θαη
10 ηνπ λ. 3340/2005, θαη ηα άξζξα 2 θαη 3 ηεο απφθαζεο 3/347/12.07.2005 ηνπ Γ.Π. ηεο Δπηηξνπήο
Θεθαιαηαγνξάο, φηη ην εθιεγέλ απφ ηελ εηήζηα Ραθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 23 εο
Ηνπλίνπ 2015 λέν επηακειέο (7κειέο) Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο κε πεληαεηή ζεηεία, ε
νπνία ζα ιήμεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2020, ζπγθξνηήζεθε ζε ζψκα σο αθνινχζσο:
1. Σαξάιακπνο Πηαζηλφπνπινο ηνπ Ξαλαγηψηε, Ξξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο, Δθηειεζηηθφ
Κέινο.
2. Πππξίδσλ Κπαξκπάηνο ηνπ Αλησλίνπ-Ησάλλε, Αληηπξφεδξνο, Δθηειεζηηθφ Κέινο.
3. Θσλζηαληίλνο Καληδαβηλάηνο ηνπ Γεσξγίνπ, Δθηειεζηηθφ Κέινο.
4. Αηθαηεξίλε Φηιηππή ηνπ Ληθνιάνπ, Δθηειεζηηθφ Κέινο.
5. Αξηζηείδεο Ζιηφπνπινο ηνπ Πππξίδσλνο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο.
6. Αληψληνο Ονχζζνο ηνπ Αλησλίνπ, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο.
7. Δκκαλνπήι Ρζηξηηάθεο ηνπ Γεκεηξίνπ, Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο.
Όια ηα σο άλσ κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο έρνπλ ηελ ειιεληθή ππεθνφηεηα.
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ΔΛΝΡΖΡΑ Β΄
Θπξηόηεξνη θίλδπλνη θαη αβεβαηόηεηεο
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη, φπσο είλαη γλσζηφ, ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη ηδηαίηεξα
απαηηεηηθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ, ην νπνίν κεηαβάιιεηαη ηαρχηαηα θαη ξαγδαία, θαη θαηά ηελ δηάξθεηα
ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζπζηεκαηηθά θαη κε ζπγθεθξηκέλν πιάλν αλάπηπμεο πξνζπαζεί λα εληζρχζεη κε
ζηαζεξά θαη ζπζηεκαηηθά βήκαηα ηελ εμσζηξέθεηά ηεο, φρη κνλνζήκαληα αιιά ζηηο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ, κε έκθαζε ζηηο ηερλνινγίεο αηρκήο θαη ζηελ δηαξθή
ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ θαη ιχζεσλ πνπ παξέρεη, ελψ παξάιιεια αλαπηχζζεη
κεζνδηθά λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνσζεί ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο αγνξέο, κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ
ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο, δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ε εγρψξηα αγνξά παξνπζηάδεη, ιφγσ
θαη ηεο ζπλερηδφκελεο χθεζεο, έληνλα αξλεηηθέο πξννπηηθέο.
Ζ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία πνπ δηαζέηεη, ε πνιπεηήο εκπεηξία θαη παξνπζία ηεο ζηνλ ρψξν, ε
νξγάλσζή ηεο θαη ε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο, ζε
ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εκπνξία λέσλ πξντφλησλ, αιιά θαη ηελ δηαξθή βειηίσζε θαη
αλαβάζκηζε ησλ πθηζηακέλσλ, κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο ηθαλνπνίεζεο
ηεο δήηεζεο αιιά θαη ησλ κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ πειαηψλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία
ηζρπξψλ ππνδνκψλ θαη ε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, βνεζνχλ ηελ Δηαηξεία λα παξακέλεη
αληαγσληζηηθή, παξά ηα εγγελή πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο , ηδίσο ζηελ εγρψξηα
(ειιεληθή ) αγνξά, ηα νπνία πξνβιήκαηα εληάζεθαλ ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηεο ελζθήςαζαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Ζ πεξηνξηζκέλε θαη ζε θάζε πεξίπησζε ειεγρφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Νκίινπ θαη ε
ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντνληηθή ηνπ δηαθνξνπνίεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαξθή εμέιημε θαη
αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ηνπ, αιιά θαη ε δηαξθήο επέθηαζε ηνπ Νκίινπ ζε λέεο γεσγξαθηθέο
αγνξέο, απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ
απφ ηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε, πιελ φκσο αλακέλεηαη φηη θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ β‟
εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2015 ζα επεξεαζζνχλ αλαπφθεπθηα ηα έζνδα θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο
θαηάζηαζεο αζθπμίαο θαη ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά, ηεο νπνίαο ε
θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε ζεκαληηθά κε ηελ επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ θαη ε
νπνία έρεη νδεγήζεη κεγάιν κέξνο ηεο επξείαο εγρψξηαο πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ νπνία απεπζχλεηαη
ν Όκηινο ζε αλαζηνιή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζηελ αλαβνιή πξνγξακκάησλ γηα εθζπγρξνληζκφ.
Νη ζπλήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη ινηπνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία θαη ηνπο
νπνίνπο θηλδχλνπο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ β‟ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο
ρξήζεσο 2015 είλαη θίλδπλνη αγνξάο, πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θιπ. Δηδηθφηεξα:
1. Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο
Ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, δεδνκέλνπ φηη ν δαλεηζκφο ηεο
Δηαηξείαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην Euribor θαη αθεηέξνπ ε Δηαηξεία έρεη πεξηνξηζκέλε θαη ζε θάζε
πεξίπησζε ειεγρφκελε έθζεζε ζε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα δηαηεξεί ην
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χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ζε κεηαβιεηφ επηηφθην θαη λα επεκβαίλεη δηνξζσηηθά, φπνηε
απαηηείηαη, θαη παξάιιεια λα απνθεχγεη, ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ απφ ηελ ελ γέλεη
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ έθζεζε ζε πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζε. Ζ πεξηνξηζκέλε έθζεζε ηνπ
Νκίινπ ζε δαλεηαθά θεθάιαηα θαζηζηά ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ κε ζεκαληηθή γηα ηα
απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ. Πεκεηψλεηαη επίζεο, φηη ηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ηνπ Νκίινπ
ππεξθαιχπηνπλ ην ζχλνιν ηνπ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ.
2. Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Ν Όκηινο, γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηνλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο, δηαηεξεί ηζρπξά ηακεηαθά δηαζέζηκα
χςνπο 3,26 εθ. Δπξψ θαη επηπιένλ 4,55 εθ. Δπξψ ζε βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο ρακεινχ θηλδχλνπ
άκεζα ξεπζηνπνηήζηκεο ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο, ελψ παξάιιεια έρεη εγθεθξηκέλα πηζησηηθά φξηα
απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα, εάλ θαη εθφζνλ, ηνχην θαηαζηεί αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε
ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Ζ Γηνίθεζε έρεη δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ δηαρείξηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ, ζηελ παξαθνινχζεζή ηνπ κε ηελ δηελέξγεηα κεληαίαο θαη ηξηκεληαίαο
πξφβιεςεο ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ δηαξθή αμηνιφγεζε θαη επαλεθηίκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ
ζπλδέεηαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζή ηνπ. Πηηο ζεκείσζεηο 9 & 10 ησλ εμακεληαίσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεηαη πίλαθαο κε ηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο θαη ηα δάλεηα ηνπ Νκίινπ.
Υο εθ ηνχηνπ, πεξηνξίδεηαη ζεκαληηθφ ν θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θαηά ηελ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή.
3. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από εηζαγόκελεο επηρεηξήζεηο
Ν

ζπγθεθξηκέλνο

θίλδπλνο

είλαη

πάληνηε

ππαξθηφο

θαη

ππνινγίζηκνο

ζηνλ

ρψξν

φπνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία, ηδίσο δε αλ ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο φηη ηα εκπφδηα (θξαγκνί) εηζφδνπ
δελ είλαη ηφζν ηζρπξά ζηνλ ηνκέα απηφ, θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ ηερληθψλ φξσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε θαη νινθιήξσζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηελ
παξακεηξνπνίεζε πξντφλησλ ινγηζκηθνχ είλαη δηαδεδνκέλνη επξέσο, γεγνλφο ην νπνίν επηηξέπεη ζε
αιινδαπέο εηαηξείεο λα δηεηζδχνπλ κε ζρεηηθή επθνιία ζηελ αγνξά, εθκεηαιιεπφκελεο ηδίσο ηα
ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ δηαζέηνπλ ζε επίπεδν κεγεζψλ. Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν κε έκθαζε ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε πνηνηηθψλ θαη ζπνλδπισηψλ
πξντφλησλ, ζηελ ζπζηεκαηηθή θαη ζηνρεπκέλε βειηίσζε, αλαβάζκηζε θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ
πξντφλησλ πνπ ήδε εκπνξεχεηαη, ζηελ αληηπξνζψπεπζε ηζρπξψλ θαη παγθφζκηα γλσζηψλ νίθσλ,
ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ δηαξθείαο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε θαη ζηελ
επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ζην εμσηεξηθφ. Ξάλησο ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο απνηειεί
δηαρξνληθά ππαξθηφ θαη ελ δπλάκεη θίλδπλν αλά πάζα ζηηγκή θαη κε ηε ζεκαζία απηή αληηκεησπίδεηαη
απφ ηε δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, δη΄ νλ ιφγν θαη ε Δηαηξεία δίδεη πάληνηε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ
ηνκέα ηεο πνηνηηθήο θαη πξντνληηθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ζηελ ελ γέλεη παξνρή πξνο ηνπο
πειάηεο απηήο ππεξεζηψλ πςεινχ επηπέδνπ, ελψ παξάιιεια κε ηελ ζπζηεκαηηθή ελίζρπζε ηεο
εμσζηξέθεηάο ηεο αληηπαξέξρεηαη ηνλ ελ ιφγσ θίλδπλν θαη αλαβαζκίδεη ηνλ ξφιν θαη ηελ παξνπζία
ηεο ζηε δηεζλή αγνξά, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά πην αλζεθηηθή ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ. Δπηπξνζζέησο ε δηαξθήο αχμεζε ηνπ παγθνζκίνπ κεγέζνπο ηεο αγνξάο
ακβιχλεη κεξηθψο ηηο επηπηψζεηο ηνπ αληαγσληζκνχ, ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη εθηφο
Διιάδνο λα αληηζηαζκίδεη ηηο αλαπφθεπθηεο απψιεηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά.
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4. Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο ύθεζεο
Κνινλφηη ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζεη θαη εκπνξεχεηαη ε Δηαηξεία, ελ ηνχηνηο γηα ηελ απνθπγή ηεο κείσζεο ηεο
δήηεζεο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά θαη ηεο ζπλαθφινπζεο
ζπξξίθλσζεο ηεο ελ δπλάκεη πειαηεηαθήο βάζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηδίσο κεηά θαη απφ ηελ
επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ, ε Δηαηξεία αλαπηχζζεη κεγάιε θαη επξεία γθάκα πξντφλησλ
ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απεπζπλφκελε ζηε δηεζλή αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη πηζαλέο
απψιεηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία αλαπηχζζεη θαη εμειίζζεη ηα πξντφληα
ινγηζκηθνχ ηεο βαζηδφκελε ζηελ αδηάιεηπηε θαη θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θαη έξεπλα ηεο αγνξάο
αιιά θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε κε ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο αγνξέο λα ηζνζηαζκίζεη πηζαλέο
απψιεηεο. Ξιελ φκσο, ελφςεη ησλ γεληθφηεξσλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο αλαπφθεπθηα
επεξεάδνπλ θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξείαο, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο θξίλεηαη σο ππαξθηφο, εμαηηίαο
θαη ηεο ηδηαίηεξα αξλεηηθήο ζπγθπξίαο πνπ επηθξαηεί θπξίσο ζηελ εγρψξηα αγνξά, γη‟ απηφ δε ηνλ
ιφγν δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο Δηαηξείαο θαη ζηελ δηεχξπλζε
ηεο δηεζλνχο παξνπζίαο ηνπ Νκίινπ, ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα πνπ αλαπηχζζεηαη εθηφο Διιάδνο λα
αληηζηαζκίδεη ηηο αλαπφθεπθηεο απψιεηεο ζηελ ειιεληθή αγνξά.
5. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαζθαιίδεη φηη νη πσιήζεηο
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο θαη
ηθαλφηεηαο. Ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ, ν ελ ιφγσ
θίλδπλνο είλαη ππαξθηφο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο (ηδίσο απφ
ρψξεο ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο), γηα ηνπο νπνίνπο δελ είλαη πάληνηε επρεξήο ν απνηειεζκαηηθφο
έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δηαηξεία αλαπηχζζεη
θαη εμειίζζεη δηαξθψο εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο (φζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία
δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπκβάζεσλ θαη project management) κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ. Δληφο ηνπ ελ ιφγσ πιαηζίνπ θαη ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ε
Δηαηξεία δηαζέηεη, ν Όκηινο δελ έρεη αληηκεησπίζεη κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο ελδερφκελεο
επηζθάιεηεο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ζρεκαηηζζεί επαξθήο πξφβιεςε. Υο εθ ηνχηνπ ν ελ ιφγσ
θίλδπλνο, κνινλφηη ππαξθηφο ελφςεη θαη ηνπ γεληθφηεξνπ αξλεηηθνχ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο
θιίκαηνο, αμηνινγείηαη ζήκεξα σο ειεγρφκελνο. Ξάλησο εθφζνλ ππάξμεη δηάρπζε ηεο επηδείλσζεο
ησλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνπο πξνζερείο κήλεο, ηδίσο δε ζηελ
ειιεληθή αγνξά ζπλεπεία θαη ηεο επηβνιήο ησλ θεθαιαηαθψλ

πεξηνξηζκψλ, ν θίλδπλνο απηφο

ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο. Πηε ζεκείσζε 7 ησλ εμακεληαίσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ παξαηίζεηαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απφ πειάηεο.
6. Θίλδπλνο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ
Νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Νη εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα
ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα είλαη δηαξθψο ελήκεξεο γηα πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ
πθηζηάκελε ηερλνινγία θαη λα πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ην πςειφ
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ηερλνινγηθφ επίπεδν. Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ν Όκηινο:


αλαπηχζζεη

πξντφληα

ζε

ηδηαίηεξα

απνηειεζκαηηθέο

θαη

δηεζλψο

αλαγλσξηζκέλεο

πιαηθφξκεο,


πξνρσξά ζε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα, ζε ζπλεξγαζία
κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο εμεηδηθεπκέλνπο ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο,



πξνζθέξεη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο αλάινγεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο.

Γηα ηνπο σο άλσ ιφγνπο ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο θαηά
ηελ δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
7. Θίλδπλνη από ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα θαη από ηνπο επηβιεζέληεο
πεξηνξηζκνύο ζηε δηαθίλεζε θεθαιαίσλ
Απφ ην Κάην ηνπ 2010, ε Διιάδα έρεη αλαιάβεη ζεκαληηθέο δηαξζξσηηθέο κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ
απνθαηάζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, κέζσ ελφο
πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ζπκθσλεζεί κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ Δπξσπατθή Θεληξηθή Ρξάπεδα
θαη ην Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν («ηα ζεζκηθά φξγαλα»).
Κεηά ηηο

βνπιεπηηθέο

εθινγέο

ηεο

25εο

Ηαλνπαξίνπ 2015, ε λέα

ειιεληθή θπβέξλεζε

δηαπξαγκαηεχηεθε κηα παξάηαζε ηεζζάξσλ κελψλ ηεο Θχξηαο Πχκβαζεο Σξεκαηνδνηηθήο Δλίζρπζεο
Γηεπθφιπλζεο (Master Financial Assistance Facility Agreement, MFFA), ζθνπφο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε
επηηπρήο νινθιήξσζε ηεο επαλεμέηαζεο ηεο πξνεγνχκελεο (δεχηεξεο) ζχκβαζεο δηάζσζεο. Πηηο 30
Ηνπλίνπ 2015, ε παξάηαζε έιεμε θαη ήδε απφ ηηο 28 Ηνπλίνπ 2015 επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηελ θίλεζε
θεθαιαίσλ.
Πηηο 12 Ηνπιίνπ 2015 ε Πχλνδνο Θνξπθήο ηεο Δπξσδψλεο ζπκθψλεζε λα εμεηάζεη ην αίηεκα ηεο
Διιάδαο γηα νηθνλνκηθή βνήζεηα απφ ηνλ Δπξσπατθφ Κεραληζκφ Πηαζεξφηεηαο (European Stability
Mechanism, ESM) χςνπο κέρξη € 86 δηζεθαηνκκπξίσλ, θαη απφ ηηο 23 ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 2015, ην
ειιεληθφ θνηλνβνχιην ελέθξηλε ηηο ελέξγεηεο πνπ ζπκθσλήζεθαλ θαη πξνρσξά ζε ζπδεηήζεηο κε ηα
ζεζκηθά φξγαλα πξνθεηκέλνπ λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα νινθιεξψζνπλ έλα ηξίην πξφγξακκα
δηάζσζεο.
Νη ζπδεηήζεηο γηα ην ηξίην πξφγξακκα δηάζσζεο νινθιεξψζεθαλ θαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηελ 19 ε
Απγνχζηνπ 2015 ηεο ζρεηηθήο Ππκθσλίαο Σξεκαηνδνηηθήο Γηεπθφιπλζεο κε ηνλ ESM, ηα επφκελα
βήκαηα ζα νδεγήζνπλ ζηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ ζην πιαίζην ηεο
Θνηλνηηθήο Νδεγίαο πεξί Δμπγίαλζεο ησλ Ρξαπεδψλ (BRRD). Ρν χςνο ησλ θεθαιαηαθψλ ειέγρσλ
αλακέλεηαη λα νκαινπνηεζεί, θαζψο ε δηαδηθαζία αλαθεθαιαηνπνίεζεο ησλ ειιεληθψλ ηξαπεδψλ
πξνρσξά.
Ξαξφιε ηε δηαθαηλφκελε εμνκάιπλζε θαη ηελ ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε ησλ αξρηθψο επηβιεζέλησλ
θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κία αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή
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θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηεο δηαηήξεζεο
ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, θαη ηεο αλακελφκελεο κείσζεο ηνπ ΑΔΞ γηα ην 2015.
Νη παξάγνληεο απηνί, δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο ζηνπο αθφινπζνπο
ηνκείο :


Ζ πξνκήζεηα ινγηζκηθνχ θαη ππεξεζηψλ απφ ην εμσηεξηθφ
ρξνλνβφξεο

θαη

δαπαλεξέο

δηαδηθαζίεο,

γεγνλφο

πνπ

γίλεηαη πιένλ κε ηδηαίηεξα
δεκηνπξγεί

δπζθνιίεο

θαη

θαζπζηεξήζεηο ζηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ πνπ αλαιακβάλεη ν Όκηινο.


Νη επηπηψζεηο ζηηο εμαγσγέο αλακέλεηαη επίζεο λα είλαη ζεκαληηθέο, ιφγσ ησλ
θαζπζηεξήζεσλ ζηε δηαδηθαζία θαη γηα ηε ρνξήγεζε εγγπήζεσλ ζε μέλνπο θνξείο γηα ηελ
«θαιή θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ παξαγγειηψλ ηνπο».



Νη μέλνη πξνκεζεπηέο δεηνχλ πην δπζκελείο φξνπο ζπλαιιαγψλ, φπσο 100% πξνθαηαβνιέο
θαη άιιεο εγγπήζεηο, αθφκα θαη ζε κεγάιεο θαη θεξέγγπεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο.



Ιφγσ ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσζηξέθεηάο ηεο θαη ηεο αμηνζεκείσηεο παξνπζίαο ζηηο δηεζλείο
αγνξέο, ππάξρνπλ ζπλερή αηηήκαηα γηα ηαμίδηα θαη κεηαθηλήζεηο ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ
πξνζσπηθνχ. Ζ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε κε ρξήζε (ή / θαη απνδνρή) ησλ ειιεληθψλ
πηζησηηθψλ θαξηψλ ζην εμσηεξηθφ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαβνιέο θαη αθπξψζεηο ηαμηδηψλ,
θαζπζηεξήζεηο ηελ αλάιεςε λέσλ έξγσλ θαη ζηελ πινπνίεζε πθηζηάκελσλ, κε επαθφινπζε
δεκία ζηε δηεζλή εκπνξηθή εηθφλα ηνπ Νκίινπ.



Ζ αβεβαηφηεηα θαη ε επηβνιή ειέγρνπ θίλεζεο θεθαιαίσλ θαζπζηεξνχλ θαη / ή αλαζηέιινπλ
ηελ είζνδν ησλ λέσλ (εγθεθξηκέλσλ) ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ. Απηφ κπνξεί
λα δεκηνπξγήζεη θηλδχλνπο πνπ ελδερνκέλσο ζα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα πφξσλ θαη λα έρνπλ
αξλεηηθή επηξξνή ζηηο πσιήζεηο.



Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε άιια ηξαπεδηθά πξντφληα (π.ρ. εγγπεηηθέο επηζηνιέο) κπνξεί
λα έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζε δηαγσληζκνχο ζηελ Διιάδα
θαη ζην εμσηεξηθφ.

Ν Όκηινο, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη θπξίσο ζηνπο αλσηέξσ ηνκείο, ζπλερίδεη λα
ιεηηνπξγεί ρσξίο θακία ζεκαληηθή δηαθνπή θαη ρσξίο λα έρεη επεξεαζζεί νπζησδψο ε ζπλνιηθή
δξαζηεξηφηεηα ηνπ. Υο εθ ηνχηνπ, ε Γηνίθεζε έρεη ζπκπεξάλεη φηη δελ ππάξρνπλ πξφζζεηεο
πξνβιέςεηο

απνκείσζεο

πνπ

απαηηνχληαη

αλαθνξηθά

κε

ηα

ρξεκαηννηθνλνκηθά

θαη

κε

ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2015.
Υζηφζν, ε Γηνίθεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηηο πηζαλέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή
νηθνλνκία θαη ηηο πξνθχπηνπζεο κειινληηθέο επηπηψζεηο ζηε ιεηηνπξγία, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή
επίδνζε, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε γηα ην Β‟ εμάκελν ηνπ 2015, απφ ηελ
παξαηεηλφκελε αβεβαηφηεηα.
Πε απηφ ην αβέβαην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε Γηνίθεζε αμηνινγεί ζπλερψο ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο
πηζαλέο κειινληηθέο επηπηψζεηο ηεο γηα λα εμαζθαιίζεη ηνλ έγθαηξν πξνγξακκαηηζκφ θαη πινπνίεζε
φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ θαη κέηξσλ πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ
ελαιιαθηηθψλ

πνπ

ζα

πξέπεη

λα

αμηνινγνχληαη

θαη

λα

πξνθξίλνληαη,

ειαρηζηνπνηεζνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο.
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ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄
Πεκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Πηελ παξνχζα Δλφηεηα πεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη
ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ (ζπλδεδεκέλα κέξε), φπσο απηά νξίδνληαη ζην Γηεζλέο
Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24. Δηδηθφηεξα ζηελ ελ ιφγσ Δλφηεηα πεξηιακβάλνληαη:
(α) νη ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2015 (01.01.2015-30.06.2015) θαη νη νπνίεο
επεξέαζαλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν θαη
(β) νη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη θάζε ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ηειεπηαία εηήζηα Έθζεζε, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ νπζηαζηηθέο
ζπλέπεηεο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ζέζε ή ηηο επηδφζεηο ηεο Δηαηξείαο θαηά ην πξψην εμάκελν ηεο
ηξέρνπζαο ρξήζεσο 2015.
Πεκεηψλνπκε φηη ε αλαθνξά ζηηο σο άλσ ζπλαιιαγέο ε νπνία αθνινπζεί, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα
ζηνηρεία:
(α) ην πνζφ απηψλ ησλ ζπλαιιαγψλ,
(β) ην αλεμφθιεην ππφινηπφ ηνπο ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάο (30.06.2015),
(γ) ηε θχζε ηεο ζρέζεσο ηνπ ζπλδεδεκέλνπ πξνζψπνπ κε ηελ Δηαηξεία θαζψο θαη
(δ) ηπρφλ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλαιιαγέο, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλφεζε
ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Δηαηξείαο, κφλνλ φκσο εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη νπζηψδεηο θαη
δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ππφ ηνπο ζπλήζεηο φξνπο ηεο αγνξάο.
Ρα ζπλδεδεκέλα πξνο ηελ Δηαηξεία πξφζσπα είλαη ηα αθφινπζα:
α) «GLOBALSOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ», κε έδξα ηελ Λέα Πκχξλε Αηηηθήο, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 97,09%.
β) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD», κε έδξα ηελ Θχπξν, ζηελ νπνία ε Δηαηξεία
ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100%.
γ) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ Δ.Ξ.Δ.», κε έδξα ηελ Λέα Πκχξλε Αηηηθήο, ζηελ
νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 50,18%.
Πε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζεκεηψλεηαη φηη απηή δπλάκεη ηεο κε
αξηζκφ 5055/01.07.2008 ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Σαξίθιεηαο
Πεξβεηά-Φίιε έρεη ιπζεί θαη επξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζαξίζεσο, [Φ.Δ.Θ. (ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.)
κε αξηζκφ 6771/09.07.2008]. Ρν ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο δελ έρεη αθφκε νινθιεξσζεί.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA», κε έδξα ηελ Διβεηία, ζηελ νπνία ε θππξηαθή σο
άλσ ζπγαηξηθή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 60%.

23

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Δλδνεηαηξηθέο πσιήζεηο θαη άιια έζνδα

30.06.2015

30.06.2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

144.768

-

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

-

-

111.038

127.255

753

-

256.559

127.255

30.06.2015

30.06.2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

-

-

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

-

-

GLOBALSOFT A.E.

-

-

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA

-

-

Πύλνιν

-

-

GLOBALSOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πύλνιν
Δλδνεηαηξηθέο αγνξέο

Ρα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαιχνληαη παξαθάησ:
Δλδνεηαηξηθά ππόινηπα (απαηηήζεσλ)

30.06.2015

30.06.2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

102.318

55.201

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

164.815

164.815

GLOBALSOFT A.E.

126.493

81.717

753

13.625

394.379

315.358

30.06.2015

30.06.2014

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD

388.147

-

COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Δ.Ξ.Δ.

-

-

GLOBALSOFT A.E.

-

-

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA

-

-

388.147

-

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πύλνιν
Δλδνεηαηξηθά ππόινηπα (ππνρξεώζεσλ)

Πύλνιν

Νη ζπλαιιαγέο θαη ηα ππφινηπα κε ηα ζπλδεδεκέλα θπζηθά πξφζσπα, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην
Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν 24, γηα ην πξψην εμάκελν ηεο ρξήζεο 2015 έρνπλ σο εμήο:

ΑΚΝΗΒΔΠ ΓΗΔΘΛΡΗΘΩΛ ΠΡΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ
ΚΔΙΩΛ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ

Ξιένλ ησλ αλσηέξσ ζεκεηψλεηαη φηη:
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Όκηινο

Δηαηξεία

199.449

199.449
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 Γελ έρνπλ ρνξεγεζεί δάλεηα ή πηζησηηθέο ελ γέλεη δηεπθνιχλζεηο ζε κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ ή ζε ινηπά δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο Δηαηξείαο θαη ηηο νηθνγέλεηεο απηψλ.
 Ρα πνζά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ σο άλσ Ξίλαθα αθνξνχλ ζε ακνηβέο γηα ηηο πξνζσπηθέο ππεξεζίεοεξγαζία πνπ παξέρνπλ ζηελ Δηαηξεία, ακνηβέο παξαζηάζεσλ απηψλ θαη ζπλαιιαγέο ησλ κειψλ ηεο
Γηνίθεζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ απηήο θαηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν.
 Νη ελ ιφγσ ζπλαιιαγέο δελ πεξηέρνπλ θαλέλα εμαηξεηηθφ ή εμαηνκηθεπκέλν γλψξηζκα, ην νπνίν ζα
θαζηζηνχζε επηβεβιεκέλε ηελ πεξαηηέξσ θαη αλά ζπλδεδεκέλν πξφζσπν αλάιπζε απηψλ.
 Ξιελ ησλ σο άλσ ακνηβψλ, δελ πθίζηαληαη άιιεο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ ελ
ιφγσ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ.
 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή ε νπνία λα έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηφο θαη πέξαλ ησλ
ζπλήζσλ φξσλ ηεο αγνξάο.
 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή, ε αμία ηεο νπνίαο λα ππεξβαίλεη ην 10% ηεο αμίαο ησλ
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηηο ηειεπηαίεο δεκνζηεπκέλεο
θαηαζηάζεηο.
 Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζπλαιιαγή ε νπνία λα αμηνινγείηαη σο ζεκαληηθή, ζχκθσλα κε ηα
νξηδφκελα ζην άξζξν 10 ηνπ λ. 3340/2005, φπσο έρεη εμεηδηθεπζεί θαη κε ηελ κε αξηζκφ 45/2011
Δγθχθιην ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο.
ΔΛΝΡΖΡΑ Γ΄
Κεηνρηθό Θεθάιαην - Ίδηεο κεηνρέο
Ζ παξνχζα Δλφηεηα παξαηίζεηαη επηπιένλ ηνπ ειαρίζηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ νξίδεη ην άξζξν 5 ηνπ λ.
3556/2007 γηα ιφγνπο επαξθέζηεξεο ελεκέξσζεο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη κε ζθνπφ ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ παξαζρεζεί κε ηελ εηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο.
1. Γηάξζξσζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ίδηεο κεηνρέο
α) Ρν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζήκεξα κεηά ηελ ηειεπηαία απφθαζε ηεο Έθηαθηεο
Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 30εο Γεθεκβξίνπ 2014 πεξί απμήζεσο απηνχ, ζε πέληε
εθαηνκκχξηα πεληαθφζηεο πελήληα κία ρηιηάδεο επηαθφζηα ηξηάληα Δπξψ θαη εβδνκήληα έλα ιεπηά
(5.551.730,71) δηαηξνχκελν ζε 11.812.193 θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο Δπξψ
0,47 εθάζηεο.
Ζ σο άλσ ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ζπλεπεία ηεο απνθάζεσο πνπ
ειήθζε απφ ηελ Έθηαθηε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο 30εο Γεθεκβξίνπ 2014, εγθξίζεθε κε
ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7470/22.01.2015 απφθαζε ηνπ θππνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη
Αληαγσληζηηθφηεηαο.
Απφ θάζε κεηνρή απνξξένπλ φια ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ην λφκν θαη
ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. Ζ θπξηφηεηα ηεο κεηνρήο ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ απνδνρή ηνπ
Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ έρνπλ ιεθζεί ζχκθσλα κε ην λφκν θαη ην
Θαηαζηαηηθφ, απφ ηα δηάθνξα φξγαλα ηεο Δηαηξείαο. Θάζε κεηνρή παξέρεη ην δηθαίσκα κίαο (1)
ςήθνπ.
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Όιεο νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη
ζηελ Θχξηα Αγνξά ηνπ Σξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.
β) Ζ Δηαηξεία θαηά ηνλ ρξφλν ζπληάμεσο θαη εγθξίζεσο ηεο παξνχζαο Δθζέζεσο θαηέρεη 49.155 ίδηεο
κεηνρέο πνπ απνηεινχλ πνζνζηφ 0,42% πεξίπνπ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαη ζπλαθφινπζσλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ.
2. Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο
Γελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξνη πεξηνξηζκνί αλαθνξηθά κε ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο.
3. Πεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο
Νη ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη νη αθφινπζεο:
α) «GLOBAL SOFT ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΙΝΓΗΠΚΗΘΝ ΘΑΗ ΙΗΘΝ
ΞΝΙΝΓΗΠΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ» κε έδξα ηελ Λέα Πκχξλε Αηηηθήο (ζπγαηξηθή), ζηελ νπνία ε
Δηαηξεία, ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 97,09% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ.
β) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD», κε έδξα ηελ Θχπξν (ζπγαηξηθή), ζηελ νπνία
ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 100% ησλ κεηνρψλ θαη δηθαησκάησλ ςήθνπ,
γ) «ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ ΦΟΑΛΡΠΑΗΕ Δ.Ξ.Δ.», κε έδξα ηελ Λέα Πκχξλε Αηηηθήο, ζηελ
νπνία ε Δηαηξεία ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 50,18%.
Πε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ Δηαηξεία Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ζεκεηψλεηαη φηη απηή δπλάκεη ηεο κε
αξηζκφ 5055/01.07.2008 ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Σαξίθιεηαο
Πεξβεηά-Φίιε έρεη ιπζεί θαη επξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζαξίζεσο, [Φ.Δ.Θ. (ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Ξ.Δ.)
κε αξηζκφ 6771/09.07.2008]. Ρν ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο δελ έρεη νινθιεξσζεί αθφκε.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA», κε έδξα ζηελ Διβεηία, ζηελ νπνία ε θππξηαθή
σο άλσ ζπγαηξηθή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο 60%.
Ξεξαηηέξσ νη ζεκαληηθέο άκεζεο ή έκκεζεο ζπκκεηνρέο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην θαη δηθαηψκαηα
ςήθνπ ηεο Δηαηξείαο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ λ. 3556/2007 είλαη
νη αθφινπζεο:
• Σαξάιακπνο Πηαζηλφπνπινο: 4.116.197 κεηνρέο θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 34,85%).
• Latover Holdings Limited (ζπκθεξφλησλ ηνπ θ. Σαξάιακπνπ Πηαζηλφπνπινπ): 1.771.830 κεηνρέο
θαη δηθαηψκαηα ςήθνπ (πνζνζηφ 15,00%).
4. Κεηνρέο παξέρνπζεο εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ
Γελ πθίζηαληαη κεηνρέο, νη νπνίεο παξέρνπλ εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ.
5. Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ
Γελ πθίζηαληαη γλσζηνί ζηελ Δηαηξεία πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ ζε θαηφρνπο κεηνρψλ ηεο
Δηαηξείαο.
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6. Ππκθσλίεο κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο
Γελ έρνπλ πεξηέιζεη εηο γλψζε ηεο Δηαηξείαο ηπρφλ ζπκθσλίεο κεηαμχ κεηφρσλ, νη νπνίεο
ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηελ κεηαβίβαζε κεηνρψλ ή πεξηνξηζκνχο ζηελ άζθεζε ησλ
δηθαησκάησλ ςήθνπ.
7. Θαλόλεο δηνξηζκνύ θαη αληηθαηάζηαζεο κειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο Θαηαζηαηηθνύ
πνπ δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, όπσο ηζρύεη ζήκεξα
Αλαθνξηθά κε ηνλ δηνξηζκφ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο
θαζψο θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ απηήο, δελ πθίζηαληαη θαλφλεο νη
νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.
8. Αξκνδηόηεηα ηνπ Γ.Π. ή νξηζκέλσλ κειώλ ηνπ γηα ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρώλ ή ηελ
αγνξά ηδίσλ κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ θ.λ. 2190/1920
Γελ πθίζηαηαη εηδηθή αξκνδηφηεηα ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ή νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ γηα έθδνζε λέσλ κεηνρψλ ή ηελ αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 ηνπ
θ.λ. 2190/1920.
9. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο πνπ ηίζεληαη ζε ηζρύ, ηξνπνπνηνύληαη ή ιήγνπλ ζε πεξίπησζε
αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο
Γελ πθίζηαηαη νηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπκθσλία ζπλαθζείζα απφ ηελ Δηαηξεία, ε νπνία λα ηίζεηαη ζε
ηζρχ, ηξνπνπνηείηαη ή ιήγεη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο
πξφηαζεο.
10. Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο κε κέιε ηνπ Γ.Π. ή ην πξνζσπηθό ηεο Δηαηξείαο
Κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηήο ή ηνπ πξνζσπηθνχ, κφλν κηα
ζπκθσλία πθίζηαηαη (θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γ.Π. θαη
Γηεπζχλνληνο Ππκβνχινπ απηήο), ε νπνία πξνβιέπεη απνδεκίσζε ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ή
απφιπζεο ρσξίο βάζηκν ιφγν ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ζεηείαο ή ηεο απαζρφιεζήο ηνπ εμαηηίαο
νηαζδήπνηε δεκφζηαο πξφηαζεο.
ΔΛΝΡΖΡΑ Δ΄
Δμέιημε, επηδόζεηο θαη ζέζε ηνπ Νκίινπ – Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο
επηδόζεσλ
Πηελ παξνχζα Δλφηεηα, ε νπνία επίζεο ππεξβαίλεη ην ειάρηζην ππνρξεσηηθφ πεξηερφκελν ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ λφκνπ 3556/2007, πιελ φκσο παξαηίζεηαη γηα ιφγνπο πιεξφηεηαο θαη κε γλψκνλα ηελ
αθξηβέζηεξε ελεκέξσζε ησλ επελδπηψλ, πεξηιακβάλεηαη κηα νξζή θαη ζπλνπηηθή απεηθφληζε ηεο
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εμέιημεο, ησλ επηδφζεσλ, ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο ζέζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε.
Ζ απεηθφληζε απηή ιακβάλεη ρψξα κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα παξέρεηαη κηα ηζνξξνπεκέλε θαη
πεξηεθηηθή αλάιπζε ζρεηηθά κε ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζεκάησλ, ε νπνία αληηζηνηρεί ζην κέγεζνο
θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ. Δπίζεο ζην ηέινο ηεο
ζρεηηθήο απεηθφληζεο παξαηίζεληαη θαη νξηζκέλνη δείθηεο (ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε) ηνπο νπνίνπο ε
δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο αμηνινγεί σο ρξήζηκνπο γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ
ζεκάησλ.
1. Δμέιημε θαη επηδόζεηο ηνπ Νκίινπ
Ζ πνξεία ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Νκίινπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο
θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηνπ 2015 θαη αληίζηνηρα ηνπ 2014 θαη 2013 έρεη σο
εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ

31.12.2014

31.12.2013

31.12.2012*

30.06.2015

30.06.2014

30.06.2013

27.968.127

25.687.990

27.917.682

28.535.655

26.308.258

26.123.360

15.723.862

15.071.124

14.471.926

16.252.989

15.353.370

14.598.080

9.655.388

9.313.652

10.063.887

4.080.406

4.486.905

4.144.711

3.953.266

3.816.055

4.011.872

1.783.406

1.836.117

1.676.012

970.684

648.620

633.692

453.854

348.314

96.500

893.354

624.639

527.337

516.359

281.894

136.149

2.882.173

2.805.274

2.637.652

1.335.256

1.340.008

1.103.091

Πχλνιν
ελεξγεηηθνχ
Πχλνιν Ηδίσλ
Θεθαιαίσλ
Θχθινο
εξγαζηψλ
Κηθηά θέξδε
Θέξδε πξν
θφξσλ
Θέξδε κεηά απφ
θφξνπο
EBITDA

(*) Αλαπξνζαξκνζκέλα πνζά ιφγσ ηνπ ηξνπνπνηεκέλνπ ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο».
Ξνζνζηηαίεο κεηαβνιέο κεγεζψλ:
ΝΚΗΙΝΠ
Θχθινο εξγαζηψλ
Κηθηά θέξδε
Θέξδε πξν θφξσλ
Θέξδε κεηά απφ θφξνπο

2012-2011

2013-2012

2014-2013

30/06/201530/06/2014

0,05
3,14
108,64
259,81

-7,45
-4,88
2,36
18,45

3,67
3,60
49,65
43,02

-9,06
-2,87
30,30
83,17

Θύθινο εξγαζηώλ
Ν θχθινο εξγαζηψλ αλήιζε ζε 4.080 ρηι. Δπξψ έλαληη 4.487 ρηι. Δπξψ ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ
2014, ζεκεηψλνληαο κείσζε 9,06% ιφγσ ηεο ζπγθξαηεκέλεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ.
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Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Κηθηό θέξδνο
Ρν κηθηφ θέξδνο κεηψζεθε θαηά 2,87% ζε ζρέζε κε ην Α‟ εμάκελν ηνπ 2014 ιφγσ ηεο
ζπγθξαηεκέλεο εγρψξηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξφια απηά ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο
αλήιζε ζε 43,71% έλαληη 40,92% ην αληίζηνηρν εμάκελν ηνπ 2014 γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηε
δηάζεζε θπξίσο ηδίσλ πξντφλησλ.
Ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ν Όκηινο ζηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπ θπξίσο ζε λέεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ,
δηαηεξεί ηα έμνδα δηάζεζεο ζε πςειά επίπεδα, ελψ παξάιιεια κείσζε ηα έμνδα δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαηά 2%.
ΔΒΗΡDA
Ρν πεξηζψξην ΔΒΗΡDA αλήιζε ζε 33% έλαληη ηνπ 30% ην α΄ εμάκελν ηνπ 2014. Ζ ζεηηθή απηή
εμέιημε νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ ηδίσλ πξντφλησλ θαη ζηνλ νξζνινγηθφ έιεγρν ηνπ
ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.
2. Σξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε βαζηθνί δείθηεο επηδόζεσλ ηνπ Νκίινπ
Θαησηέξσ παξαηίζεληαη νξηζκέλνη αξηζκνδείθηεο, ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη κε, πνπ άπηνληαη ησλ
βαζηθψλ επηδφζεσλ, ηεο ζέζεσο θαη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Νκίινπ.
Σξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο
ΝΚΗΙΝΠ

Ξαγηνπνίεζε ελεξγεηηθνύ
Ίδηα/Ξάγην Δλεξγεηηθό
Πύλνιν πνρξεώζεσλ/
Πύλνιν Ξαζεηηθνύ
Ίδηα Θεθάιαηα/
Πύλνιν παζεηηθνύ
Γαλεηζκόο/Ίδηα

30/06/15

31/12/14

30/06/14

38,30%

39,76%

43,26%

1,49

1,41

1,35

43,04%

43,78%

41,64%

56,96%

56,22%

58,36%

19,38%

21,01%

19,43%

1,61

1,55

1,55

43,71%

40,95%

40,92%

13,05%

9,13%

6,17%

Θπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό/
Βξαρππξόζεζκεο
πνρξεώζεηο
Κηθηό Ξεξηζώξην
Θέξδνπο
Θαζαξό Ξεξηζώξην
Θέξδνπο
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Ν δείθηεο απηφο δείρλεη ηελ αλαινγία
θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ δηαηεζεί ζε πάγην
ελεξγεηηθφ
Ν δείθηεο απηφο παξνπζηάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο
θεθαιαηαθήο δηάξζξσζεο ηνπ Νκίινπ (πξέπεη
λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηελ κνλάδα
Ν δείθηεο δείρλεη ηελ δαλεηαθή εμάξηεζε ηνπ
Νκίινπ
Ν δείθηεο παξνπζηάδεη ηη πνζνζηφ ησλ ηδίσλ
θεθαιαίσλ απνηειεί ν δαλεηζκφο,
καθξνπξφζεζκνο θαη βξαρππξφζεζκνο ηνπ
Νκίινπ
Ν δείθηεο απεηθνλίδεη ην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ
βξαρππξφζεζκσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα
Νκίινπ
ζηνηρεία πνπ είλαη άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζην
ελεξγεηηθφ
Ν δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα κηθηά θέξδε ηνπ
Νκίινπ σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ
Ν δείθηεο απηφο απεηθνλίδεη ηα θαζαξά θέξδε
κεηά απφ θφξνπο θαη δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
ΔΛΝΡΖΡΑ ΠΡ΄
Πεκαληηθά γεγνλόηα κεηά ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2015 θαη κέρξη ηελ ζύληαμε ηεο παξνύζαο
Έθζεζεο – Ινηπέο πιεξνθνξίεο
1.1. Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηα νπνία λα έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ ιήμε ηεο πεξηφδνπ
αλαθνξάο, ήηνη ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2015 (01.01.2015-30.06.2015), κέρξη
θαη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο θαη ηα νπνία λα είλαη άμηα ηδηαίηεξεο κλείαο θαη
αλαθνξάο ζηελ παξνχζα Έθζεζε, κε εμαίξεζε ηα αθφινπζα :
α. Κε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ ηεο 28.06.2015, νη Διιεληθέο ηξάπεδεο ηέζεθαλ ζε
αξγία ελψ ηαπηφρξνλα επηβιήζεθαλ έιεγρνη ζηηο κεηαθηλήζεηο θεθαιαίσλ ζχκθσλα θαη κε ζρεηηθή
απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκηθψλ. Ζ ηξαπεδηθή αξγία έιεμε ζηηο 20.07.2015, ελψ νη έιεγρνη
θεθαιαίσλ παξακέλνπλ ζε ηζρχ, κνινλφηη ην ζρεηηθφ πιαίζην δηαξθψο βειηηψλεηαη ζηελ θαηεχζπλζε
ηεο ειάθξπλζεο ησλ αξρηθψλ πεξηνξηζκψλ. Νη ζπλέπεηεο απφ ηελ επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ απηψλ
πεξηνξηζκψλ έρνπλ αλαιπζεί ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο ηεο παξνχζαο Έθζεζεο.
β. Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4334/2015, (Φ.Δ.Θ. 80Α΄/16.07.2015) απμάλεηαη απφ 26% ζε
29% ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ
απνθηνχλ ηα λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία. Νη δηαηάμεηο
απηέο ηζρχνπλ γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά. Δπίζεο απμάλεηαη απφ 80% ζε 100% ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο
θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ παξαπάλσ κεηαβνιή ζηνλ
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή δελ αλακέλεηαη πξνο ην παξφλ λα κεηαβάιεη νπζησδψο ηελ νηθνλνκηθή
εηθφλα ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ.
1.2 Ζ Δηαηξεία κέζσ ηεο δηαξθνχο παξαθνινχζεζεο ηεο αγνξάο, απνβιέπεη ζηελ αλάπηπμε λέσλ
πξντφλησλ θαη ζηελ εμέιημε ησλ πθηζηακέλσλ, κε ζηφρν ηελ πιεξέζηεξε θάιπςε ησλ δηαξθψο
κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ηεο αγνξάο θαη ηελ πξνζαξκνγή ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Ρηο
εξγαζίεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηνχλ εμεηδηθεπκέλνη ζχκβνπινη ηεο Δηαηξείαο ζηα
επηκέξνπο Units κε θάζεηε θαη άξηηα γλψζε θαη εκπεηξία γηα ην θάζε πξντφλ ή ιχζε πνπ
αλαπηχζζεηαη θαζψο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηα Ρκήκαηα Ξσιήζεσλ θαη Marketing γηα ηηο
απαηηνχκελεο έξεπλεο αγνξάο θαη πειαηψλ, φπνπ απαηηείηαη.
1.3 Νπδεκία απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελνπνίεζε, πιελ ηεο Δηαηξείαο, δηαζέηεη
κεηνρέο ή κεξίδηα ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ θ.λ. 2190/1920.
Νη ίδηεο κεηνρέο πνπ θαηέρεη ε Δηαηξεία αλαθέξνληαη ζηελ Δλφηεηα Γ΄ ηεο παξνχζαο.
1.4 Αλαθνξηθά κε ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ηεο Δηαηξείαο θαζψο θαη ησλ εηαηξεηψλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε, ζρεηηθή αλάιπζε παξαηίζεηαη ζηελ Δλφηεηα Ε΄ ηεο παξνχζαο
Έθζεζεο.
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ΔΛΝΡΖΡΑ Ε΄
Ξξνβιεπόκελε πνξεία θαη εμέιημε ηεο Δηαηξείαο γηα ην B’ εμάκελν ηνπ 2015
Απφ ην 4ν ηξίκελν ηνπ 2014, ε εγρψξηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα παξακέλεη ηδηαίηεξα
ζπγθξαηεκέλε, κε απνθνξχθσκα ηελ θήξπμε ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ 28 Ηνπλίνπ έσο θαη 8
Ηνπιίνπ 2015 σο ηξαπεδηθήο αξγίαο, ε νπνία ηειηθψο παξαηάζεθε κέρξη θαη ηελ 19ε Ηνπιίνπ 2015 θαη
ηελ επηβνιή εμαηξεηηθά απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ ζηηο ηξαπεδηθέο ζπλαιιαγέο, κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία
ηνπ ειιεληθνχ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ελ γέλεη απφ ηελ
έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, νη νπνίνη θεθαιαηαθνί πεξηνξηζκνί είλαη ελεξγνί θαη θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο
ηεο παξνχζαο έθζεζεο.
Ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ εμαθνινπζνχλ λα επηθξαηνχλ ζηελ
εγρψξηα αγνξά, ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο επηθεληξψλεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο (α) ζηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ πνπ λα απεπζχλνληαη θπξίσο ζηηο δηεζλείο αγνξέο, θαη γηα ην ιφγσ απηφ
πξνβαίλεη ζε λέεο πξνζιήςεηο αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο δπζκελνχο ζπγθπξίαο, θαη
(β) ζηελ ελίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο, ζηελ πεξαηηέξσ δηείζδπζε θαη εδξαίσζε ηεο παξνπζίαο
ηεο πέξαλ ηεο Διιάδνο θαη ηεο Θχπξνπ θαη ζηελ Διβεηία, ηελ Αγγιία, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα
θαη ηε Πηγθαπνχξε.
Κέρξη ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηεο παξνχζαο Δθζέζεσο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ έρεη
νκαινπνηεζεί θαη σο εθ ηνχηνπ θάζε πξφβιεςε θαη πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο πνξείαο ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2015 ζα ήηαλ
επηζθαιήο θαη παξαθηλδπλεπκέλε.
Δλ ηνχηνηο ε επειημία ηεο εζσηεξηθήο δνκήο θαη νξγάλσζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηνλ Όκηιν,
ηνπ παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηα λέα δεδνκέλα θαη ηηο δηακνξθνχκελεο ζπλζήθεο ηεο
αγνξάο κε κεγαιχηεξε ηαρχηεηα, ψζηε λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο αλάπηπμεο πνπ ζα
παξνπζηαζζνχλ θαη λα δηαρεηξηζζεί ηνπο θηλδχλνπο θαη ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ
ηελ επηβνιή ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία.
Νη βαζηθνί άμνλεο δξάζεο ηνπ Νκίινπ θαη γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 2015
ζπλίζηαληαη ζηα εμήο:
α) πινπνίεζε θαη δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ θαη νινθιεξσκέλσλ πνηνηηθψλ ιχζεσλ κε
ζθνπφ ηε βειηίσζε θαη δηεχξπλζε ηνπ εχξνπο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθή
θάιπςε θη εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη επελδπηηθνχ ηνκέα, ζηνπο νπνίνπο ν
Όκηινο δηαζέηεη ζεκαληηθή εμεηδίθεπζε,
β) επελδχζεηο ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη
επηζπκίεο ησλ πιένλ απαηηεηηθψλ θαη δηεζλψλ πειαηψλ ηνπ Νκίινπ,
γ) δηαξθήο θαη ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ηάζεσλ θαη αλαγθψλ ηεο αγνξάο κε ηε ρξήζε
ζχγρξνλσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη αλάπηπμεο ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα,
δ) πξφζιεςε λένπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη δηαξθήο επηκφξθσζε ηνπ ήδε πθηζηακέλνπ,
ε) ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε λέσλ έξγσλ θαη ηδίσο ζχλζεησλ έξγσλ πιεξνθνξηθήο
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ζη) ππνζηήξημε, νξγάλσζε θαη παξνπζία ζε εμεηδηθεπκέλεο εθζέζεηο θαη ζπλέδξηα ηνπ εμσηεξηθνχ κε
ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο παξνπζίαο θαζψο θαη ηνπ λένπ branding ηεο εηαηξείαο
ε) δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ ζην εμσηεξηθφ γηα ππνζηήξημε ηεο πθηζηάκελεο θαη
γλσζηνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ νκίινπ ζε λέα πειαηεία θαη
ζ) εμνξζνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο, κέζσ ηεο αλαδηνξγάλσζεο ησλ εηαηξηθψλ ιεηηνπξγηψλ
θαη ησλ επηκέξνπο δηεπζχλζεσλ.
Ρέινο, ν Όκηινο εμαθνινπζεί λα εληζρχεη ζπζηεκαηηθά ηελ παξνπζία ηνπ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ βεβαηφηεηα φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξνζπάζεηεο ζα ηχρνπλ
αληίζηνηρεο αλαγλψξηζεο θαη επηβξάβεπζεο απφ εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δηεζλή
ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα.

Λέα Πκχξλε, 31 Απγνχζηνπ 2015
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. &
Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο

Σαξάιακπνο Πηαζηλφπνπινο
Α.Γ.Ρ. Π 577589

ΒΔΒΑΗΩΠΖ ΝΟΘΩΡΝ ΔΙΔΓΘΡΖ ΙΝΓΗΠΡΖ
Βεβαηψλεηαη φηη, ε αλσηέξσ εμακεληαία Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ πνπ απνηειείηαη απφ 29
ζειίδεο είλαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε Δπηζθφπεζεο πνπ ρνξήγεζα κε εκεξνκελία 31-082015.
Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2015
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

ΘΥΠΡΑΠ Η.ΟΝΠΠΝΠ
Α.Κ ΠΝΔΙ: 16801
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα

32

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Έθζεζε Δπηζθόπεζεο Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθόξεζεο
Ξξνο ηνπο Κεηόρνπο ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο
Δηζαγσγή
Δπηζθνπήζακε ηε ζπλεκκέλε εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο
«PROFILE ΑΛΥΛΚΝΠ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ», ηεο 30εο
Ηνπλίνπ 2015 θαη ηηο ζρεηηθέο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο,
κεηαβνιψλ θαζαξήο ζέζεο θαη ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο εμάκελεο πεξηφδνπ πνπ έιεμε απηήλ ηελ
εκεξνκελία, θαζψο θαη ηηο επηιεγκέλεο επεμεγεκαηηθέο ζεκεηψζεηο, πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ελδηάκεζε
ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμακεληαίαο
νηθνλνκηθήο έθζεζεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Λ.3556/2007. Ζ Γηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ θαηάξηηζε
θαη παξνπζίαζε απηήο ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή
Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, φπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε
θαη εθαξκφδνληαη ζηελ Δλδηάκεζε Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά (Γηεζλέο Ινγηζηηθφ Ξξφηππν «ΓΙΞ»
34). Γηθή καο επζχλε είλαη ε έθθξαζε ελφο ζπκπεξάζκαηνο επί απηήο ηεο ελδηάκεζεο
ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο κε βάζε ηελ επηζθφπεζή καο.
Δύξνο Δπηζθόπεζεο
Γηελεξγήζακε ηελ επηζθφπεζή καο ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Ξξφηππν Δπηζθφπεζεο 2410
«Δπηζθφπεζε Δλδηάκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ Αλεμάξηεην
Διεγθηή ηεο Νληφηεηαο». Ζ επηζθφπεζε ηεο ελδηάκεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο
ζπλίζηαηαη ζηε δηελέξγεηα δηεξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θπξίσο πξνο πξφζσπα πνπ είλαη ππεχζπλα γηα
ρξεκαηννηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά ζέκαηα θαη ζηελ εθαξκνγή αλαιπηηθψλ θαη άιισλ δηαδηθαζηψλ
επηζθφπεζεο. Ρν εχξνο ηεο επηζθφπεζεο είλαη νπζησδψο κηθξφηεξν απφ απηφ ηνπ ειέγρνπ πνπ
δηελεξγείηαη ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξφηππα Διέγρνπ θαη ζπλεπψο, δελ καο δίδεη ηε δπλαηφηεηα λα
απνθηήζνπκε ηε δηαζθάιηζε φηη έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο φια ηα ζεκαληηθά ζέκαηα ηα
νπνία ζα κπνξνχζαλ λα εληνπηζηνχλ ζε έλαλ έιεγρν. Θαηά ζπλέπεηα, κε ηελ παξνχζα δελ
δηαηππψλνπκε γλψκε ειέγρνπ.
Ππκπέξαζκα
Κε βάζε ηε δηελεξγεζείζα επηζθφπεζε δελ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή καο νηηδήπνηε ζα καο
νδεγνχζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε δελ έρεη
θαηαξηηζζεί, απφ θάζε νπζηψδε άπνςε, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 34.
Αλαθνξά επί άιισλ λνκηθώλ θαη θαλνληζηηθώλ ζεκάησλ
Ζ επηζθφπεζή καο δελ εληφπηζε νπνηαδήπνηε αζπλέπεηα ή αλαληηζηνηρία ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηεο
πξνβιεπφκελεο απφ ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007 εμακεληαίαο νηθνλνκηθήο έθζεζεο, κε ηε
ζπλεκκέλε ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε.
Αζήλα, 31 Απγνχζηνπ 2015
Ν Νξθσηφο Διεγθηήο Ινγηζηήο

ΘΥΠΡΑΠ Η.ΟΝΠΠΝΠ
Α.Κ ΠΝΔΙ: 16801
Ππλεξγαδφκελνη Νξθσηνί Ινγηζηέο α.ε.ν.ε.
κέινο ηεο Crowe Horwath International
Φσθ. Λέγξε 3, 11257 Αζήλα
Αξ Κ ΠΝΔΙ 125
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΠΖΠ

Ν ΝΚΗΙΝΠ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
πεξαμία επηρεηξήζεσο
Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δπελδχζεηο ζε ζπλδεκέλεο
επηρεηξήζεηο
Άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία
Αλαβαιιφκελνη θφξνη
Πύλνιν
Θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά
ζηνηρεία
Απνζέκαηα
Ξειάηεο
Ινηπέο Απαηηήζεηο
Ξξνθαηαβνιέο
Βξαρππξφζεζκεο Δπελδχζεηο
Γηαζέζηκα
Πύλνιν
ΠΛΝΙΝ ΔΛΔΟΓΖΡΗΘΝ
ΞΑΘΖΡΗΘΝ
Ίδηα Θεθάιαηα
Κεηνρηθφ θεθάιαην
Aπνζεκαηηθφ ππέξ ην άξηην
Ίδηεο Κεηνρέο
Απνζεκαηηθά
Πσξεπκέλα θέξδε (Εεκίεο)
Πύλνιν
Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Καθξνπξφζεζκα δάλεηα
Άιιεο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο
πνρξεψζεηο παξνρψλ απνδεκ.
πξνζσπηθνχ
Δπηρνξεγήζεηο πεξηνπζηαθψλ
ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο
Πύλνιν
Βξαρππξόζεζκεο ππνρξεώζεηο
Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο
Βξαρππξφζεζκα δάλεηα
Φφξνη Ξιεξσηένη
Πύλνιν
ΠΛΝΙΝ ΞΑΘΖΡΗΘΝ

ΠΖΚ.

30.06.2015

Ζ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

31.12.2014

30.06.2015

31.12.2014

2
4
3

4.983.544
764.809
4.520.983

5.041.097
764.809
4.841.482

4.971.640
3.811.649

5.030.796
4.072.867

5

2.475
658.261
10.930.072

2.475
469.525
11.119.388

2.851.834
2.475
512.180
12.149.778

1.884.173
2.475
356.843
11.347.154

348.447
7.940.431
1.477.575
27.189
4.552.480
3.259.461

347.895
9.194.589
861.734
24.109
2.655.787
3.764.625

317.695
6.760.306
1.526.880
6.119
3.651.394
876.228

317.143
7.355.697
849.870
4.902
2.326.421
3.026.637

17.605.583
28.535.655

16.848.739
27.968.127

13.138.622
25.288.400

13.880.670
25.227.824

12
12
13
14

5.551.731
2.925.510
-32.629
5.158.088
2.750.884
16.353.584
-100.595
16.252.989

5.551.731
2.925.510
-32.629
5.134.921
2.233.764
15.813.297
-89.435
15.723.862

5.551.731
2.925.510
-31.532
5.086.704
1.487.005
15.019.418
15.019.418

5.551.731
2.925.510
-31.532
5.064.401
1.693.137
15.203.247
15.203.247

10

281.250
-

343.750
-

281.250
3.500

343.750
3.500

17

346.871

319.081

297.667

273.667

11

667.575
41.000
1.336.696

695.395
41.000
1.399.226

546.548
35.000
1.163.965

555.658
35.000
1.211.575

9
10

7.832.205
2.869.404
244.361
10.945.970
28.535.655

7.635.360
2.958.878
250.801
10.845.039
27.968.127

6.313.871
2.732.986
58.160
9.105.017
25.288.400

5.798.945
2.822.460
191.597
8.813.002
25.227.824

15

6
7
7
7
7
8

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015

ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΛΝΙΗΘΩΛ
ΔΠΝΓΩΛ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Έζνδα πσιήζεσλ

ΝΚΗΙΝΠ

01.01ΠΖΚ. 30.06.2015
1

Κείνλ: Θφζηνο πσιεζέλησλ
Κηθηό θέξδνο

1

Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Πύλνιν

01.0430.06.2015

01.0130.06.2014

01.0430.06.2014

4.080.406

1.987.255

4.486.905

2.407.070

2.297.000

1.052.026

2.650.788

1.426.557

1.783.406

935.229

1.836.117

980.513

264.128

139.325

227.422

114.978

2.047.534

1.074.554

2.063.539

1.095.491

Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο

18

757.626

361.201

769.537

417.719

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο

18

523.315

256.242

576.180

316.903

Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ

18

350.412

188.189

320.823

163.169

6.959

2.553

5.865

(3.406)

409.222

266.369

391.134

201.106

(44.632)

254.821

42.820

3.957

453.854

11.548

348.314

197.149

(62.505)

(50.076)

66.420

37.982

516.359

61.624

281.894

159.167

(16.186)

(18.563)

5.113

16.802

532.545

80.187

276.781

142.365

12.768

(3.454)

352

(427)

529.127

58.170

282.246

158.740

Ηδηνθηήηεο Κεηξηθήο

541.573

76.431

277.008

142.248

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο

(12.446)

(18.261)

5.238

16.492

0,0453

0,0069

0,0235

0,0121

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ιεηηνπξγηθό θέξδνο
Θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο
Θέξδνο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξό θέξδνο (κεηά από
θόξνπο) (Α)

15

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Θαζαξό Θέξδνο κεηά από
θόξνπο πνπ αλαινγεί ζηνλ
Όκηιν
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
από θόξνπο (Β)
Ππγθεληξσηηθά ζπλνιηθά
έζνδα κεηά από θόξνπο
(Α+Β)

Θέξδε αλα κεηνρή
Βαζηθά

16

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ
ΠΛΝΙΗΘΩΛ ΔΠΝΓΩΛ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)
ΠΖΚ.

01.0130.06.2015

01.0430.06.2015

01.0130.06.2014

01.0430.06.2014

Έζνδα πσιήζεσλ

2.370.133

1.141.484

4.239.781

2.199.484

Κείνλ: Θφζηνο πσιεζέλησλ

1.710.829

874.769

2.393.777

1.255.594

659.304

266.715

1.846.004

943.890

273.519

144.069

244.947

123.993

932.823

410.784

2.090.951

1.067.883

Κηθηό θέξδνο
Άιια ιεηηνπξγηθά έζνδα
Πύλνιν
Έμνδα ιεηηνπξγίαο δηάζεζεο
Έμνδα δηνηθεηηθήο
ιεηηνπξγίαο

18

500.190

218.363

628.380

358.259

18

425.210

219.558

504.175

288.724

Έμνδα ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ

18

327.438

177.056

289.908

147.430

4.604

2.866

5.349

(346)

(324.619)

(207.059)

663.139

273.816

11.788

220.489

61.147

19.155

(336.407)

(427.548)

601.992

254.661

(152.578)

(98.016)

102.803

34.712

(183.829)

(329.532)

499.189

219.949

(0,0156)

(0,0280)

0,0424

0,0187

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ιεηηνπξγηθό θέξδνο
Θφζηνο ρξεκαηνδφηεζεο
Θέξδνο πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο
Θαζαξό θέξδνο (κεηά
από θόξνπο)

15

Θέξδε αλα κεηνρή

16

Βαζηθά

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Όκηινο
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Έλαξμεο Ξεξηόδνπ
01.01.2015
Θέξδε πεξηφδνπ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά από Φόξνπο
Γηαλνκή Θεξδψλ
Αχμεζε πνζνζηνχ ζε
ζπγαηξηθή
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ιήμεο Ξεξηόδνπ
30.06.2015

Απνζεκ.
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο
Κεηνρέο

Ραθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
Φνξνι.
λόκσλ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Κε
δηαλεκεζέληα
θέξδε

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

Πύλνιν

5.551.731

2.925.510

(32.629)

631.236

1.551.572

2.952.113

2.233.764

(89.435)

15.723.862

-

-

-

-

-

-

532.545

(16.186)

516.359

-

-

-

-

-

-

9.028

3.740

12.768

-

-

-

-

-

-

541.573

(12.446)

529.127

-

-

-

24.184

-

(1.017)

(23.167)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.286)

1.286

-

5.551.731

2.925.510

(32.629)

655.420

1.551.572

2.951.096

2.750.884

(100.595)

16.252.989

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015

Όκηινο
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Έλαξμεο Ξεξηόδνπ
01.01.2014
Θέξδε πεξηφδνπ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά από Φόξνπο
Γηαλνκή Θεξδψλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ιήμεο Ξεξηόδνπ
30.06.2014

Απνζεκ.
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο
Κεηνρέο

Ραθηηθό
Απνζεκαηηθό

Απνζεκαηηθά
Φνξνι.
λόκσλ

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Κε
δηαλεκεζέληα
θέξδε

Γηθαηώκαηα
κεηνςεθίαο

Πύλνιν

5.315.487

3.061.770

(31.415)

594.591

1.494.801

3.366.024

1.371.226

(101.360)

15.071.124

-

-

-

-

-

-

276.781

5.113

281.894

-

-

-

-

-

-

227

125

352

-

-

-

-

-

-

277.008

5.238

282.246

-

-

-

36.645

-

-

(36.645)

-

-

5.315.487

3.061.770

(31.415)

631.236

1.494.801

3.366.024

1.611.589

(96.122)

15.353.370
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Δηαηξεία
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Έλαξμεο Ξεξηόδνπ
01.01.2015
Θέξδε πεξηφδνπ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά από Φόξνπο
Γηαλνκή Θεξδψλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ιήμεο Ξεξηόδνπ
30.06.2015

Απνζεκαηηθό
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο Κεηνρέο

Ραθηηθό
Απνζεκαηηθό

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Φνξνι. λόκσλ

Κε δηαλεκεζέληα
θέξδε

Πύλνιν

5.551.731

2.925.510

(31.532)

617.487

1.494.801

2.952.113

1.693.137

15.203.247

-

-

-

-

-

-

-183.829

-183.829

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-183.829

-183.829

-

-

-

22.303

-

-

(22.303)

-

5.551.731

2.925.510

(31.532)

639.790

1.494.801

2.952.113

1.487.005

15.019.418

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015

Δηαηξεία
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ ΚΔΡΑΒΝΙΩΛ ΗΓΗΩΛ ΘΔΦΑΙΑΗΩΛ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Κεηνρηθό
Θεθάιαην
Πύλνιν Ηδίσλ θεθαιαίσλ
Έλαξμεο Ξεξηόδνπ
01.01.2014
Θέξδε πεξηφδνπ
Ινηπά ζπλνιηθά έζνδα κεηά
απφ θφξνπο
Ππγθεληξσηηθά Ππλνιηθά
Έζνδα κεηά από Φόξνπο
Γηαλνκή Θεξδψλ
Πύλνιν Ηδίσλ Θεθαιαίσλ
Ιήμεο Ξεξηόδνπ
30.06.2014

Απνζεκαηηθό
ππεξ ην Άξηην

Ίδηεο Κεηνρέο

Ραθηηθό
Απνζεκαηηθό

Ινηπά
Απνζεκαηηθά

Απνζεκαηηθά
Φνξνι. λόκσλ

Κε δηαλεκεζέληα
θέξδε

Πύλνιν

5.315.487

3.061.770

(30.318)

586.805

1.494.801

3.366.024

1.205.143

14.999.712

-

-

-

-

-

-

499.189

499.189

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

499.189

499.189

-

-

-

30.683

-

-

(30.683)

-

5.315.487

3.061.770

(30.318)

617.488

1.494.801

3.366.024

1.673.649

15.498.901

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΡΑΚΔΗΑΘΩΛ ΟΝΩΛ

(πνζά εθθξαζκέλα ζε €)

Όκηινο

Δηαηξεία

1.1.-30.6. 2015

1.1.-30.6. 2014

1.1.-30.6. 2015

1.1.-30.6. 2014

453.854

348.314

-336.407

601.992

926.034
27.790
-779.119

948.874
26.635
-219.652

787.201
24.000
-764.648

817.687
23.526
-208.991

-51.979
-81.573

-32.997
-2.195

-27.660
-44.583

-19.753
1.081

46.165

80.174

78.266

81.981

-552
576.734

-107.893
-300.063

-552
-141.902

-107.893
-476.244

959.563

429.464

889.499

424.396

-

-

-

-

-147.190

-143.475

-131.656

-139.705

-74.267

-8.653

-78.643

-5.335

1.855.460

1.018.533

252.915

992.742

-2.573.721

-854.622

-2.509.009

-777.753

-547.982

-264.431

-466.827

-264.431

Ρφθνη εηζπξαρζέληεο

61.389

42.482

16.531

38.508

Κεξίζκαηα εηζπξαρζέληα

32.729

11.296

29.951

9.693

729.008

33.306

632.182

21.536

-2.298.577

-1.031.969

-2.297.172

-972.447

-

-

-

-

-150.735

-201.224

-150.735

-201.224

-150.735

-201.224

-150.735

-201.224

-593.852

-214.660

-2.194.992

-180.929

3.764.625
88.688

4.610.769
2.696

3.026.637
44.583

3.915.165
-1.081

3.259.461

4.398.805

876.228

3.733.155

Ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Θέξδε πξν θόξσλ
Ξιένλ/ Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα:
Απνζβέζεηο
Ξξνβιέςεηο
Κε ηακεηαθά έζνδα/έμνδα
Απνηειέζκαηα (έζνδα, έμνδα, θέξδε θαη
δεκίεο) επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
Ππλαιιαγκαηηθέο Γηαθνξέο
Ρφθνη θαη ζπλαθή ρξεκαηννηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα
Ξιένλ/Κείνλ πξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο
ινγ/ζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο
δξαζηεξηφηεηεο
Κείσζε / (αχμεζε) απνζεκάησλ
Κείσζε / (αχμεζε) απαηηήζεσλ
(Κείσζε) / αχμεζε ππνρξεψζεσλ (πιελ
δαλεηαθψλ)
Κείνλ:
Ξιεξσκέο γηα απνδεκίσζε πξνζσπηθνχ
Σξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
θαηαβεβιεκέλα
Θαηαβεβιεκέλνη θφξνη
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο (α)
Δπελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Απφθηεζε ζπγαηξηθψλ, ζπγγελψλ,
θνηλνπξαμηψλ θαη ινηπψλ επελδχζεσλ
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άπισλ παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

Δηζπξάμεηο απφ πσιήζεηο ρξενγξάθσλ
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (β)
Σξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο
Αγνξά Ηδίσλ κεηνρψλ
Δμνθιήζεηο δαλείσλ
Πύλνιν εηζξνώλ / (εθξνώλ) από
ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο (γ)
Θαζαξή αύμεζε/ (κείσζε) ζηα
ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ρξήζεσο (α) + (β) + (γ)
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
έλαξμεο πεξηόδνπ
Ππλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
ιήμεο πεξηόδνπ

Νη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Α. Γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Δηαηξεία θαη ηνλ Όκηιν
Ζ Δηαηξεία

κε ηελ επσλπκία «PROFILE ΑΛΥΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE» (εθεμήο ε „„Δηαηξεία‟‟
ή ε „„Κεηξηθή‟‟) θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο (εθεμήο ν „„Όκηινο‟‟) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν
θαηαζθεπήο θαη εκπνξίαο ινγηζκηθνχ θαη Ζ/, παξνρήο ππεξεζηψλ κεηάδνζεο δεδνκέλσλ κέζσ
επηιεγκέλσλ θαη άιισλ επηθνηλσληαθψλ δηθηχσλ θαη γεληθά ζηνπο ηνκείο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην
άξζξν 3 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία θαη ν Όκηινο έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζην Γήκν
N.Πκχξλεο Αηηηθήο, ζηελ Ι.Ππγγξνχ 199 θαη απαζρνινχλ 87 κηζζσηνχο ζπλνιηθά.
Νη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην Αζελψλ. Νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ γηα ηελ πεξίνδν 1.1.2015-30.6.2015 (Α‟ εμάκελν 2015) εγθξίζεθαλ απφ
ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηεο 31 Απγνχζηνπ 2015.
Νη ζπγαηξηθέο εηαηξείεο νη νπνίεο πεξηειήθζεζαλ ζηηο επηζπλαπηφκελεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ηνπ Νκίινπ πεξηγξάθνληαη ζηε ζεκείσζε Βii.
Β. Πεκαληηθέο Ινγηζηηθέο Αξρέο πνπ αθνινπζνύληαη από ηνλ Όκηιν θαηά ηελ θαηάξηηζε
ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
i. Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ
Νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Νκίινπ θαιχπηνπλ ηελ
πεξίνδν 01/01/2015-30/06/2015 (Α΄ εμάκελν 2015). Έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ην ηζηνξηθφ θφζηνο,
κε εμαίξεζε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία κε κεηαβνιέο ζηα
απνηειέζκαηα, ηελ αξρή ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο (going concern) θαη ηελ αξρή
απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. Νη ελ ιφγσ εμακεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ζχκθσλεο κε ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο (Γ.Ξ.Σ.Ξ.), ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ην
Ππκβνχιην ησλ Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (I.A.S.B.), θαζψο θαη ησλ δηεξκελεηψλ ηνπο, νη νπνίεο
έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Δξκελείαο Ξξνηχπσλ (I.F.R.I.C.) ηνπ I.A.S.B. θαη ηα νπνία έρνπλ
πηνζεηεζεί απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Γελ ππάξρνπλ Ξξφηππα πνπ λα έρνπλ εθαξκνζηεί πξηλ ηελ
εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπο.
Ζ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απαηηεί ηελ ρξήζε αλαιπηηθψλ ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ
θαη θξίζεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ. Ρα ζέκαηα γηα ηα νπνία έρνπλ γίλεη εθηηκήζεηο
θαη παξαδνρέο αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ αθνινχζεζε ε Δηαηξία, γηα ηε
ζχληαμε ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο 30.06.2015 είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ
πεξηγξάθνληαη ζηηο δεκνζηεπκέλεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2014, αθνχ ιεθζνχλ
ππφςε νη ηξνπνπνηήζεηο ησλ πξνηχπσλ, ηα λέα πξφηππα θαη νη λέεο Γηεξκελείεο πνπ εθδφζεθαλ απφ
ην Ππκβνχιην Γηεζλψλ Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ε
εθαξκνγή ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή απφ 1.1.2015.
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Λέα πξφηππα, δηεξκελείεο θαη ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ :
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθέο γηα πεξηόδνπο πνπ μεθηλνύλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε:
Λέεο ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο έρνπλ εθδνζεί θαη είλαη ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο γηα
ηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015.
ΔΓΓΞΣΑ 21 «Δηζθνξέο»: Απηή ε δηεξκελεία νξίδεη ηνλ ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ κηαο ππνρξέσζεο
πιεξσκήο εηζθνξάο πνπ έρεη επηβιεζεί απφ ηελ θπβέξλεζε θαη δελ είλαη θφξνο εηζνδήκαηνο. Ζ
δηεξκελεία δηεπθξηλίδεη πσο ην δεζκεπηηθφ γεγνλφο βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα έπξεπε λα ζρεκαηηζηεί ε
ππνρξέσζε θαηαβνιήο εηζθνξάο (έλα απφ ηα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ππνρξέσζεο ζχκθσλα κε
ην ΓΙΞ 37) είλαη ε ελέξγεηα φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή λνκνζεζία ε νπνία πξνθαιεί ηελ
πιεξσκή ηεο εηζθνξάο. Ζ δηεξκελεία κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαγλψξηζε ηεο
ππνρξέσζεο αξγφηεξα απφ φηη ηζρχεη ζήκεξα, εηδηθφηεξα ζε ζρέζε κε εηζθνξέο νη νπνίεο
επηβάιινληαη σο απνηέιεζκα ζπλζεθψλ πνπ ηζρχνπλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2013 (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ
ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2015): Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηξία ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 20112013 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ.
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελψζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ην ΓΞΣΑ 3 δελ έρεη εθαξκνγή
ζηελ ινγηζηηθνπνίεζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ νπνηαζδήπνηε απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο βάζεη ηνπ ΓΞΣΑ
11 ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ίδηαο ηεο απφ θνηλνχ δξαζηεξηφηεηαο.
ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εχινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε εμαίξεζε πνπ παξέρεη ην
ΓΞΣΑ 13 γηα έλα ραξηνθπιάθην ρξεκαηννηθνλνκηθψλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ («portfolio
exception»)

έρεη

εθαξκνγή

ζε

φια

ηα

ζπκβφιαηα

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ

ησλ

κε

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκβνιαίσλ) εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΓΙΞ 39/ΓΞΣΑ 9.
ΓΙΞ 40 «Δπελδχζεηο ζε αθίλεηα»: Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί πσο ην
ΓΙΞ 40 θαη ην ΓΞΣΑ 3 δελ είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελα.
Tα παξαπάλσ αλαζεσξεκέλα Ξξφηππα θαη Γηεξκελείεο πηνζεηήζεθαλ απφ ηνλ Όκηιν ηελ 1 ε
Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη δελ επηθέξνπλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο Νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο
θαη ηνπ Νκίινπ.
Ξξόηππα θαη Γηεξκελείεο ππνρξεσηηθά γηα κεηαγελέζηεξεο πεξηόδνπο:
Ππγθεθξηκέλα λέα πξφηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηχπσλ θαη δηεξκελείεο είλαη ππνρξεσηηθά γηα
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ κεηαγελέζηεξα ηεο 1 Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη δελ έρνπλ εθαξκνζηεί
θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ν Όκηινο εξεπλά ηελ επίδξαζε
ησλ λέσλ πξνηχπσλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο.
ΓΞΣΑ 9 «Σξεκαηννηθνλνκηθά Κέζα» θαη κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο ζην ΓΞΣΑ 9 θαη ΓΞΣΑ 7
(εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2018): Ρν
ΓΞΣΑ 9 αληηθαζηζηά ηηο πξφλνηεο ηνπ ΓΙΞ 39 πνπ αθνξνχλ ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ

θαη

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ

ππνρξεψζεσλ

θαη

ζπκπεξηιακβάλεη επίζεο έλα κνληέιν αλακελφκελσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ ην νπνίν αληηθαζηζηά ην
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κνληέιν ησλ πξαγκαηνπνηεκέλσλ πηζησηηθψλ δεκηψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζήκεξα. Δπίζεο θαζηεξψλεη
κία πξνζέγγηζε ηεο ινγηζηηθήο αληηζηάζκηζεο βαζηδφκελε ζε αξρέο θαη αληηκεησπίδεη αζπλέπεηεο θαη
αδπλακίεο ζην ηξέρνλ κνληέιν ηνπ ΓΙΞ 39. Ρν πξφηππν δελ έρεη αθφκα πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 15 «Έζνδα από Ππκβόιαηα κε Ξειάηεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2017): Πθνπφο ηνπ πξνηχπνπ είλαη λα παξέρεη έλα εληαίν,
θαηαλνεηφ κνληέιν αλαγλψξηζεο ησλ εζφδσλ απφ φια ηα ζπκβφιαηα κε πειάηεο ψζηε λα βειηηψζεη
ηε ζπγθξηζηκφηεηα κεηαμχ εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, δηαθνξεηηθψλ θιάδσλ θαη δηαθνξεηηθψλ
θεθαιαηαγνξψλ. Ξεξηιακβάλεη ηηο αξρέο πνπ πξέπεη λα εθαξκφζεη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα γηα λα
πξνζδηνξίζεη ηελ επηκέηξεζε ησλ εζφδσλ θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαγλψξηζήο ηνπο. Ζ βαζηθή
αξρή είλαη φηη κία νηθνλνκηθή νληφηεηα ζα αλαγλσξίζεη ηα έζνδα κε ηξφπν πνπ λα απεηθνλίδεη ηε
κεηαβίβαζε ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ ζηνπο πειάηεο ζην πνζφ ην νπνίν αλακέλεη λα δηθαηνχηαη ζε
αληάιιαγκα γηα απηά ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο. Ρν πξφηππν δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 19 Αλαζεσξεκέλν (Ρξνπνπνίεζε) «Ξαξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο» (εθαξκφδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015): Ζ πεξηνξηζκέλνπ
ζθνπνχ ηξνπνπνίεζε εθαξκφδεηαη ζε εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ κεξψλ ζηα πξνγξάκκαηα
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη απινπνηνχλ ηελ ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εηζθνξψλ φηαλ είλαη αλεμάξηεηεο
ηνπ αξηζκνχ ησλ εηψλ πνπ παξέρεηαη ε εξγαζία, γηα παξάδεηγκα, εηζθνξέο εξγαδνκέλσλ πνπ
ππνινγίδνληαη βάζεη ελφο ζηαζεξνχ πνζνζηνχ ηνπ κηζζνχ.
ΓΞΣΑ 11 (Ρξνπνπνίεζε) «Από θνηλνύ Ππκθσλίεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο
πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηή ε ηξνπνπνίεζε απαηηεί απφ έλαλ
επελδπηή λα εθαξκφζεη ηελ κέζνδν ηεο εμαγνξάο φηαλ απνθηά ζπκκεηνρή ζε κία απφ θνηλνχ
δξαζηεξηφηεηα ε νπνία απνηειεί κία «επηρείξεζε». Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 16 θαη ΓΙΞ 38 (Ρξνπνπνηήζεηο) «Γηεπθξίληζε ησλ Δπηηξεπηώλ Κεζόδσλ Απόζβεζεο
θαη Απνκείσζεο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1
Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ φηη ε ρξήζε κεζφδσλ βαζηζκέλσλ ζηα
έζνδα δελ είλαη θαηάιιειεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη
επίζεο δηεπθξηλίδνπλ πσο ηα έζνδα δελ ζεσξνχληαη θαηάιιειε βάζε επηκέηξεζεο ηεο αλάισζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ νθειψλ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε έλα άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο
δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 27 (Ρξνπνπνίεζε) «Δηαηξηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο» (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο
ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016): Απηή ε ηξνπνπνίεζε
επηηξέπεη ζηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κέζνδν ηεο θαζαξήο ζέζεο πξνθεηκέλνπ
λα ινγηζηηθνπνηήζνπλ ηηο επελδχζεηο ζε ζπγαηξηθέο, θνηλνπξαμίεο θαη ζπγγελείο εηαηξείεο ζηηο
εηαηξηθέο ηνπο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο δηεπθξηλίδεη ηνλ νξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Ζ ηξνπνπνίεζε δελ έρεη πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
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ΓΞΣΑ 10 θαη ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνηήζεηο) «Ξώιεζε ή εηζθνξά πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ
κεηαμύ ελόο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνύο εηαηξείαο ή θνηλνπξαμίαο» (εθαξκφδεηαη ζηηο
εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016); Νη ηξνπνπνηήζεηο
δηεπζεηνχλ κία αζπλέπεηα κεηαμχ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΓΞΣΑ 10 θαη ηνπ ΓΙΞ 28 ζρεηηθά κε ηελ
πψιεζε ή εηζθνξά ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ελφο επελδπηή θαη κηαο ζπγγελνχο εηαηξείαο
ή θνηλνπξαμίαο. Ζ βαζηθή ζπλέπεηα ησλ ηξνπνπνηήζεσλ είλαη πσο αλαγλσξίδεηαη νιφθιεξν ην θέξδνο
ή ε δεκηά κηαο ζπλαιιαγήο πνπ πεξηιακβάλεη κία δξαζηεξηφηεηα (είηε κε ηε κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο
είηε φρη). Κεξηθφ θέξδνο ή δεκηά αλαγλσξίδεηαη φηαλ ε ζπλαιιαγή πεξηιακβάλεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
ηα νπνία δελ απνηεινχλ κηα δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θαη αλ απηά ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία έρνπλ ηε
κνξθή κηαο ζπγαηξηθήο. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΙΞ 1 (Ρξνπνπνηήζεηο) “Γλσζηνπνηήζεηο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ
μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016); Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηηο νδεγίεο ηνπ ΓΙΞ 1
ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο ζεκαληηθφηεηαο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο, ηελ παξνπζίαζε ησλ κεξηθψλ
αζξνηζκάησλ, ηελ δνκή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ησλ ινγηζηηθψλ
πνιηηηθψλ. Νη ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
ΓΞΣΑ 10, ΓΞΣΑ 12 θαη ΓΙΞ 28 (Ρξνπνπνηήζεηο) “Δηαηξείεο επελδύζεσλ: Δθαξκνγή ηεο
απαιιαγήο από ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο” (εθαξκφδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηφδνπο
πνπ μεθηλνχλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016); Νη ηξνπνπνηήζεηο δηεπθξηλίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο
απαιιαγήο ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο απφ ηελ ππνρξέσζε ελνπνίεζεο. Νη
ηξνπνπνηήζεηο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε.
Δηήζηεο Βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2012 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Φεβξνπαξίνπ 2015):
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε έμη
ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2010-2012 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο
βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ.
ΓΞΣΑ 2 «Ξαξνρέο πνπ εμαξηώληαη από ηελ αμία ησλ κεηνρώλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη
ηνλ νξηζκφ ηεο «πξνυπφζεζεο θαηνρχξσζεο» θαη νξίδεη δηαθξηηά ηνλ «φξν απφδνζεο» θαη ηνλ «φξν
ππεξεζίαο».
ΓΞΣΑ 3 «Ππλελώζεηο επηρεηξήζεσλ»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο ε ππνρξέσζε γηα
ελδερφκελν ηίκεκα ην νπνίν πιεξνί ηνλ νξηζκφ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ηαμηλνκείηαη σο
ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε ή σο ζηνηρείν ηεο
θαζαξήο ζέζεο βάζεη ησλ νξηζκψλ ηνπ ΓΙΞ 32 «Σξεκαηννηθνλνκηθά κέζα: Ξαξνπζίαζε». Δπίζεο
δηεπθξηλίδεη πσο θάζε ελδερφκελν ηίκεκα, ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ, πνπ δελ
είλαη ζηνηρείν ηεο θαζαξήο ζέζεο, επηκεηξάηαη ζηελ εχινγε αμία κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ.
ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί ηνκείο»: Ζ ηξνπνπνίεζε απαηηεί ηε γλσζηνπνίεζε ησλ εθηηκήζεσλ ηεο
δηνίθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπλάζξνηζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ.
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ΓΞΣΑ 13 «Δπηκέηξεζε εύινγεο αμίαο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη φηη ην πξφηππν δελ
απνθιείεη ηε δπλαηφηεηα ηεο επηκέηξεζεο βξαρππξφζεζκσλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ζηα πνζά
ησλ ηηκνινγίσλ ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ε επίπησζε ηεο πξνεμφθιεζεο είλαη αζήκαληε.
ΓΙΞ 16 «Δλζώκαηα πάγηα» θαη ΓΙΞ 38 «Άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία»: Θαη ηα δχν πξφηππα
ηξνπνπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηληζηεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη ε πξν
απνζβέζεσλ ινγηζηηθή αμία ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο φηαλ κηα
νηθνλνκηθή νληφηεηα αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο αλαπξνζαξκνγήο.
ΓΙΞ 24 «Γλσζηνπνηήζεηο ζπλδεδεκέλσλ κεξώλ»: Ρν πξφηππν ηξνπνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα
ζπκπεξηιάβεη σο ζπλδεδεκέλν κέξνο κία εηαηξεία πνπ παξέρεη ππεξεζίεο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ
ζηειέρνπο ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα ή ζηελ κεηξηθή εηαηξεία ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο.
Δηήζηεο βειηηώζεηο ζε ΓΞΣΑ 2014 (εθαξκόδεηαη ζηηο εηήζηεο ινγηζηηθέο πεξηόδνπο πνπ
μεθηλνύλ ηελ ή κεηά ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2016):
Νη παξαθάησ ηξνπνπνηήζεηο πεξηγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ ππεηζέξρνληαη ζε ηέζζεξα
ΓΞΣΑ σο επαθφινπζν ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θχθινπ 2012-2014 ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο
βειηηψζεσλ ηνπ ΠΓΙΞ. Νη ηξνπνπνηήζεηο απηέο δελ έρνπλ πηνζεηεζεί αθφκε απφ ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε.
ΓΞΣΑ 5 «Κε θπθινθνξνύληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαθξαηνύκελα πξνο πώιεζε θαη
δηαθνπείζεο δξαζηεξηόηεηεο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο φηαλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν (ή
νκάδα ζηνηρείσλ) αλαηαμηλνκείηαη απφ «δηαθξαηνχκελν πξνο πψιεζε» ζε «δηαθξαηνχκελν πξνο
δηαλνκή», ή ην αληίζεην, απηφ δελ απνηειεί αιιαγή ζην ζρέδην γηα πψιεζε ή δηαλνκή θαη δελ πξέπεη
λα ινγηζηηθνπνηείηαη ζαλ αιιαγή.
ΓΞΣΑ

7

«Σξεκαηννηθνλνκηθά

κέζα:

Γλσζηνπνηήζεηο»:

Ζ

ηξνπνπνίεζε

πξνζζέηεη

ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα πξνζδηνξίζεη εάλ νη φξνη κίαο
ζπκθσλίαο γηα εμππεξέηεζε ελφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ην νπνίν έρεη
κεηαβηβαζηεί ζπληζηνχλ ζπλερηδφκελε αλάκεημε θαη δηεπθξηλίδεη πσο νη επηπξφζζεηεο γλσζηνπνηήζεηο
πνπ απαηηνχληαη βάζεη ηεο ηξνπνπνίεζεο ηνπ ΓΞΣΑ 7 «Γλσζηνπνηήζεηο – Ππκςεθηζκφο
ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ» δελ απαηηνχληαη γηα φιεο ηηο
ελδηάκεζεο πεξηφδνπο, εθηφο εάλ έηζη νξίδεηαη απφ ην ΓΙΞ 34.
ΓΙΞ 19 «Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη πσο, φηαλ πξνζδηνξίδεηαη ην
επηηφθην πξνεμφθιεζεο γηα ηηο ππνρξεψζεηο παξνρψλ πξνζσπηθνχ κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία,
ην ζεκαληηθφ είλαη ην λφκηζκα ζην νπνίν παξνπζηάδνληαη νη ππνρξεψζεηο θαη φρη ε ρψξα ζηελ νπνία
απηέο πξνθχπηνπλ.
ΓΙΞ 34 «Δλδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλαθνξά»: Ζ ηξνπνπνίεζε δηεπθξηλίδεη ηελ έλλνηα
ηεο «πιεξνθφξεζεο πνπ γλσζηνπνηείηαη νπνπδήπνηε αιινχ ζηελ ελδηάκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή
αλαθνξά» πνπ αλαθέξεηαη ζην πξφηππν.
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ii. Γνκή ηνπ νκίινπ θαη κέζνδνη ελνπνίεζεο εηαηξεηώλ
1. Βάζε ελνπνίεζεο
Νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απνηεινχληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
κεηξηθήο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ ηεο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπγαηξηθέο
εηαηξείεο πνπ πεξηιήθζεθαλ ζηελ ελνπνίεζε καδί κε ηα ζρεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο θαζψο θαη ε
δξαζηεξηφηεηα θάζε ζπγαηξηθήο.

Νλνκαζία εηαηξείαο
GLOBAL SOFT AE
ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ
ΦΟΑΛΡΠΑΦΕ ΔΞΔ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(SUISSE) SA *

% ζπκκεηνρήο
Νκίινπ

Σώξα έδξαο

Γξαζηεξηόηεηα

Διιάδα

97,09%

Διιάδα

Δηαηξεία Ξιεξνθνξηθήο
Πεκηλάξηα
Ξιεξνθνξηθήο

Θχπξνο

Δηαηξεία Ξιεξνθνξηθήο

100,00%

Διβεηία

Δηαηξεία Ξιεξνθνξηθήο

60,00%

50,18%

* Ζ ζπκκεηνρή ζηελ PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA αλέξρεηαη ζε 60% κέζσ
ζπκκεηνρήο ηεο ζπγαηξηθήο PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD.
2. Θπγαηξηθέο εηαηξείεο
Νη ζπγαηξηθέο είλαη επηρεηξήζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο αζθείηαη έιεγρνο απφ ηελ κεηξηθή. Ζ χπαξμε ηπρφλ
δπλεηηθψλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ηα νπνία είλαη αζθήζηκα θαηά ηνλ ρξφλν ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, ιακβάλεηαη ππφςε πξνθεηκέλνπ λα ζηνηρεηνζεηεζεί αλ ε κεηξηθή αζθεί ηνλ έιεγρν επί
ησλ ζπγαηξηθψλ. Νη ζπγαηξηθέο ελνπνηνχληαη πιήξσο (νιηθή ελνπνίεζε) απφ ηελ εκεξνκελία πνπ
απνθηάηαη ν έιεγρνο επ‟ απηψλ θαη παχνπλ λα ελνπνηνχληαη απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ηέηνηνο έιεγρνο
δελ πθίζηαηαη.
Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε ινγηζηηθή κέζνδνο γηα ηελ ελνπνίεζε είλαη ε κέζνδνο αγνξάο. Ρν θφζηνο
απφθηεζεο κηαο ζπγαηξηθήο είλαη ε εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ δφζεθαλ, ησλ
ζπκκεηνρηθψλ ηίηισλ πνπ εθδφζεθαλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιήθζεθαλ θαηά ηελ εκεξνκελία
ηεο

αληαιιαγήο.

Ρα

εμαηνκηθεπκέλα

πεξηνπζηαθά

ζηνηρεία,

ππνρξεψζεηο

θαη

ελδερφκελεο

ππνρξεψζεηο πνπ ζπληζηνχλ κία επηρεηξεκαηηθή ελνπνίεζε απνηηκψληαη θαηά ηελ απφθηεζε ζηηο
εχινγεο αμίεο ηνπο αλεμαξηήησο ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Ρν πέξαλ ηεο εχινγεο αμίαο ησλ επί
κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, θφζηνο, θαηαρσξείηαη σο ππεξαμία. Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο
απφθηεζεο είλαη κηθξφηεξν απφ ηελ εχινγε αμία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ πνπ απνθηήζεθαλ, ε
δηαθνξά θαηαρσξείηαη άκεζα ζη‟ απνηειέζκαηα.
Γηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο – Γηεηαηξηθά ππφινηπα θαη απξαγκαηνπνίεηα θέξδε απφ ζπλαιιαγέο κεηαμχ
ησλ εηαηξεηψλ ηνπ νκίινπ δηαγξάθνληαη. Νη απξαγκαηνπνίεηεο δεκηέο, δηαγξάθνληαη εθφζνλ δελ
ππάξρεη έλδεημε απνκείσζεο, ηνπ κεηαβηβαζζέληνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Νη ινγηζηηθέο αξρέο ησλ
ζπγαηξηθψλ έρνπλ ηξνπνπνηεζεί ψζηε λα είλαη νκνηφκνξθεο κε απηέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηνλ
φκηιν.
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iii. Κεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
1. Λόκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο
Ρν λφκηζκα κέηξεζεο θαη αλαθνξάο ηνπ Νκίινπ απφ ηελ 1 Ηαλνπαξίνπ 2002 είλαη ην Δπξψ, θαηά
ζπλέπεηα νη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ (€), ην λφκηζκα
απνηίκεζεο ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο.
2. Ππλαιιαγέο θαη ππόινηπα
Νη ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα κεηαηξέπνληαη ζε Δπξψ βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ηηο
εκεξνκελίεο ησλ ζπλαιιαγψλ. Νη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ εκεξνκελία
ζχληαμεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πξνζαξκφδνληαη ψζηε λα αληαλαθινχλ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο
ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ζχληαμεο. Ρα θέξδε θαη νη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηέηνηεο ζπλαιιαγέο
(θαη απφ ηε κεηαηξνπή ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ εθθξαζκέλα ζε μέλν λφκηζκα)
αλαγλσξίδνληαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ, εθηφο φηαλ θαηαρσξνχληαη ζηελ θαζαξή ζέζε σο
αλαγλσξηζκέλεο αληηζηαζκίζεηο ηακεηαθψλ ξνψλ.
3. Δηαηξίεο ηνπ Νκίινπ
Ζ κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ νη νπνίεο έρνπλ δηαθνξεηηθφ
ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα απφ ηελ κεηξηθή γίλεηαη σο εμήο:
-

Ρα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππάξρνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

-

Ρα ίδηα θεθάιαηα κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ
πξνέθπςαλ.

-

Ρα έζνδα θαη ηα έμνδα κεηαηξέπνληαη κε ηηο κέζεο ηζνηηκίεο πεξηφδνπ.

Νη πξνθχπηνπζεο ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο θαηαρσξνχληαη ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ
θαη κεηαθέξνληαη ζη‟ απνηειέζκαηα κε ηελ πψιεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ.
Ζ ππεξαμία θαη νη πξνζαξκνγέο ησλ εχινγσλ αμηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ
κνλάδσλ εμσηεξηθνχ κεηαηξέπνληαη κε ηηο ηζνηηκίεο ηεο εκεξνκελίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
iv. Δλζώκαηεο πάγηεο αθηλεηνπνηήζεηο
Ρα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Ρν θφζηνο θηήζεσο
πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ησλ ζηνηρείσλ. Ρν θφζηνο κπνξεί
επίζεο λα πεξηιακβάλεη θέξδε ή δεκίεο απφ αληηζηάζκηζε ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ θαηά ηελ
αγνξά απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ηα νπνία είραλ θαηαρσξεζεί ζε απνζεκαηηθφ ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ.
Νη επηζθεπέο θαη ζπληεξήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα ηεο ρξήζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Πεκαληηθέο κεηαγελέζηεξεο πξνζζήθεο θαη βειηηψζεηο θεθαιαηνπνηνχληαη ζην θφζηνο ησλ ζρεηηθψλ
παγίσλ εθφζνλ πξνζαπμάλνπλ ηελ σθέιηκε δσή ή θαη ηελ παξαγσγηθή δπλακηθφηεηα ηνπ παγίνπ ή
κεηψλνπλ ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ρα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Νη απνζβέζεηο ησλ άιισλ
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ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή
ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Θηίξηα
Απηνθίλεηα
Ινηπφο εμνπιηζκφο

36
5-10
4-5

Έηε
Έηε
Έηε

Νη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ. Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ
αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο (απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζη‟ απνηειέζκαηα. Θαηά
ηελ απφζπξζε ή πψιεζε θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, ην ζρεηηθφ θφζηνο θαη νη ζσξεπκέλεο
απνζβέζεηο δηαγξάθνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο ινγαξηαζκνχο ηε ρξνληθή πεξίνδν ηεο απφζπξζεο ή
ηεο πψιεζεο θαη ηα ζρεηηθά θέξδε ή δεκίεο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Όηαλ ηα
απνζπξφκελα ή πσινχκελα ελζψκαηα πάγηα έρνπλ απνηηκεζεί ζηηο εχινγεο αμίεο ηνπο, ην ηπρφλ
απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο πνπ ππάξρεη ζηα ίδηα θεθάιαηα θαηά ηελ απφζπξζε ή πψιεζε,
κεηαθέξεηαη ζηα θέξδε εηο λένλ.
v. Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο
1. πεξαμία
Ζ ππεξαμία αληηπξνζσπεχεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζηνπο θηήζεσο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
πνζνζηνχ (ηνπ Νκίινπ) επί ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο θαηά ηελ εκεξνκελία
θηήζεσο. Ζ ππεξαμία ζηηο εμαγνξέο ζπγαηξηθψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αζψκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο.
Πην ηέινο θάζε ρξήζεο, ν Όκηινο αμηνινγεί εάλ ππάξρεη νπνηαδήπνηε έλδεημε απνκείσζεο ηεο
ππεξαμίαο. Δάλ ππάξρνπλ ηέηνηεο ελδείμεηο, εθηειείηαη κηα αλάιπζε αμηνιφγεζεο ηεο αλαθηεζηκφηεηαο
ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο ππεξαμίαο. Πε πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν
πνζφ, ζρεκαηίδεηαη άκεζα πξφβιεςε ππνηίκεζεο. Ρν θέξδνο ή δεκία θαηά ηελ πψιεζε κηαο εηαηξείαο
ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηε ινγηζηηθή αμία ηεο ππεξαμίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εηαηξεία πνπ πσιήζεθε.
2. Ινγηζκηθό (θόζηνο αλάπηπμεο λέσλ πξνγξακκάησλ)
Ρα ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα αθνξνχλ ην θφζηνο αγνξάο ή ηδηνπαξαγσγήο, ινγηζκηθνχ φπσο
κηζζνδνζία, πιηθά, ππεξεζίεο θαζψο θαη θάζε δαπάλε πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ αλάπηπμε
ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ απηφ λα ηεζεί ζε θαζεζηψο ιεηηνπξγίαο. Νη δαπάλεο πνπ εληζρχνπλ ή
επεθηείλνπλ ηελ απφδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνχ πέξα απφ ηηο αξρηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο,
αλαγλσξίδνληαη σο θεθαιαηνπρηθή δαπάλε θαη πξνζηίζεληαη ζην αξρηθφ θφζηνο ηνπ ινγηζκηθνχ. Ρν
θφζηνο αγνξάο θαη αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο αζψκαηε αθηλεηνπνίεζε
απνζβέλεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ (5 -6
έηε).
Νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ινγηζκηθψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ
Όκηιν, θαηαρσξνχληαη σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία φηαλ ηζρχνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:

49

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015


Ζ ηερληθή δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ηνπ άπινπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ψζηε λα θαηαζηεί
έηνηκν γηα ρξήζε ή πψιεζε,



Ζ πξφζεζε ηεο επηρείξεζεο λα νινθιεξψζεη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ψζηε λα ην
ρξεζηκνπνηεί ή λα ην πσιεί,



Ζ ηθαλφηεηά ηεο λα ην πσιεί ή λα ην ρξεζηκνπνηεί,



Όηη ην άπιν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζα δεκηνπξγήζεη κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε,



Ρελ επάξθεηα ησλ ηερληθψλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ πφξσλ γηα λα νινθιεξσζεί ε αλάπηπμε
θαη



Ρελ ηθαλφηεηά ηεο επηρείξεζεο λα απνηηκά αμηφπηζηα ηελ δαπάλε πνπ επηξξίπηεηαη ζην άπιν
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλάπηπμεο.

vi. Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ
Νη

ελζψκαηεο

αθηλεηνπνηήζεηο

θαη

άιια

κε

θπθινθνξνχληα

ζηνηρεία

ελεξγεηηθνχ

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ππεξαμίαο θαη ησλ αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ) εμεηάδνληαη γηα πηζαλή
δεκία απνκεηψζεσο, φπνηε γεγνλφηα ή αιιαγέο ζηηο πεξηζηάζεηο δείρλνπλ φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο
κπνξεί λα κελ είλαη αλαθηήζηκε. Νπνηεδήπνηε ε ινγηζηηθή αμία θάπνηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ
ππεξβαίλεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπ, ε αληίζηνηρε δεκηά απνκείσζεο ηνπ, θαηαρσξείηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ζ αλαθηήζηκε αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ
κεηαμχ ηεο εθηηκψκελεο θαζαξήο ηηκήο πψιεζεο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο (value in use). Θαζαξή αμία
πψιεζεο ζεσξείηαη ε εθηθηή πξφζνδνο απφ ηελ πψιεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζηα πιαίζηα
κίαο ακθνηεξνβαξνχο ζπλαιιαγήο ζηελ νπνία ηα κέξε έρνπλ πιήξε γλψζε θαη πξνζρσξνχλ
νηθεηνζειψο, κεηά απφ ηελ αθαίξεζε θάζε πξφζζεηνπ άκεζνπ θφζηνπο δηάζεζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ
ζηνηρείνπ, ελψ, αμία ελ ρξήζεη είλαη ε παξνχζα αμία ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ
πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηελ ζπλερή ρξήζε ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη απφ
ηελ δηάζεζή ηνπ ζην ηέινο ηεο εθηηκψκελεο σθέιηκεο δσήο ηνπ. Αλ κηα επηρείξεζε δελ έρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα εθηηκήζεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ππάξρεη
έλδεημε απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπ, ηφηε πξνζδηνξίδεη ην αλαθηήζηκν πνζφ ηεο κνλάδαο πνπ
δεκηνπξγεί ηακηαθέο ξνέο ζηελ νπνία αλήθεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
Αληηινγηζκφο δεκηάο απνκείσζεο ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ινγίζζεθε ζε πξνεγνχκελα
έηε, γίλεηαη κφλν φηαλ ππάξρνπλ ηθαλέο ελδείμεηο φηη ε απνκείσζε απηή δελ ππάξρεη πιένλ ή έρεη
κεησζεί. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν αλσηέξσ αληηινγηζκφο αλαγλσξίδεηαη σο έζνδν. Ζ Γηνίθεζε εθηηκά
φηη δελ ππάξρεη ζέκα απαμίσζεο ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ ηεο Δηαηξείαο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ έρεη
πξαγκαηνπνηήζεη ππνινγηζκφ ησλ αλαθηήζηκσλ πνζψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ.
vii. Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Ρν θφζηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ ζηαζκηθνχ θφζηνπο.
Θφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζηα πιαίζηα
ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο φπνπ ζπληξέρεη
πεξίπησζε.
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viii. Απαηηήζεηο από πειάηεο
Νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη
ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Νη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο) αλαγλσξίδνληαη
φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ν φκηινο δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια ηα πνζά πνπ
νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο είλαη ε δηαθνξά
κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ κειινληηθψλ
ηακηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Ρν πνζφ ηεο δεκηάο απνκείσζεο
θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα.
ix. Ρακηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδύλακα
Ρα ηακηαθά δηαζέζηκα θαη ηακηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη
ηηο βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ ξίζθνπ.
x. Γάλεηα
Ρα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Κεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Νκίινπ ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη
ζε ζρέζε µε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα ηζνδπλακνχλ µε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη,
ζπλεπψο, δελ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία
απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο απηέο. Νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνρήο (πιελ ησλ εμφδσλ
απφθηεζεο) θαη ηεο αμίαο εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ δαλείσλ.
xi. Κηζζώζεηο
α) Ζ Δηαηξία σο κηζζσηήο
Νη κηζζψζεηο παγίσλ φπνπ ε Δηαηξία δηαηεξεί νπζησδψο φινπο ηνπο θηλδχλνπο θαη αληακνηβέο ηεο
ηδηνθηεζίαο

ηαμηλνκνχληαη

σο

ρξεκαηνδνηηθέο

κηζζψζεηο.

Νη

ρξεκαηνδνηηθέο

κηζζψζεηο

θεθαιαηνπνηνχληαη κε ηελ έλαξμε ηεο κίζζσζεο ζηε ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ
παγίνπ ζηνηρείνπ ή ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ ειάρηζησλ κηζζσκάησλ. Θάζε κίζζσκα επηκεξίδεηαη
κεηαμχ ηεο ππνρξέσζεο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη έλα
ζηαζεξφ επηηφθην ζηελ ππνιεηπφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή ππνρξέσζε. Νη αληίζηνηρεο ππνρξεψζεηο
απφ κηζζψκαηα, θαζαξέο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα, απεηθνλίδνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Ρν κέξνο
ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ εμφδνπ πνπ αθνξά ζε ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδεηαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο. Ζ κέζνδνο απνζβέζεσλ ησλ κηζζσκέλσλ
απνζβέζηκσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη ζπλεπήο πξνο ηε κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη γηα ηα ίδηα
απνζβέζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα θαη ε αλαγλσξηδφκελε
απφζβεζε πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ην ΓΙΞ 16 Δλζψκαηεο
Αθηλεηνπνηήζεηο θαη ην ΓΙΞ 38 Άπια Ξεξηνπζηαθά Πηνηρεία. Κηζζψζεηο φπνπ νπζησδψο νη θίλδπλνη θαη
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αληακνηβέο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ ηνλ εθκηζζσηή ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο
κηζζψζεηο. Νη πιεξσκέο πνπ γίλνληαη γηα ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο (θαζαξέο απφ ηπρφλ θίλεηξα πνπ
πξνζθέξζεθαλ απφ ηνλ εθκηζζσηή) αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ζηαζεξή κέζνδν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
β) Ζ Δηαηξία σο εθκηζζσηήο
Αθίλεηα πνπ εθκηζζψλνληαη κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηηο Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα.
Ρα έζνδα απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεο κε ζηαζεξή κέζνδν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηεο κίζζσζεο.
xii. Φόξνο εηζνδήκαηνο (ηξέρσλ θαη αλαβαιιόκελνο)
Ν ηξέρσλ θαη αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θάζε κηαο εθ ησλ εηαηξεηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε
ζχκθσλα κε ηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηηο άιιεο ρψξεο έδξαο ησλ
ζπγαηξηθψλ εμσηεξηθνχ. Ν ηξέρσλ θφξνο εηζνδήκαηνο αθνξά, θφξν επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ
ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ φπσο αλακνξθψζεθαλ ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θνξνινγηθνχ
λφκνπ, θαη ππνινγίζηεθε κε βάζε ηνλ ηζρχνληα θνξνινγηθφ ζπληειεζηή.
Ζ αλαβαιιφκελε θνξνινγία ππνινγίδεηαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν ππνρξεψζεσο (liability
method) ζε φιεο ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ
κεηαμχ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο θαη ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη
ππνρξεψζεσλ. Νη αλακελφκελεο θνξνινγηθέο επηπηψζεηο απφ ηηο πξνζσξηλέο θνξνινγηθέο δηαθνξέο
πξνζδηνξίδνληαη θαη εκθαλίδνληαη είηε σο κειινληηθέο (αλαβαιιφκελεο) θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο,
είηε σο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο. Θαηαρσξνχληαη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο γηα φιεο ηηο εθπεζηέεο πξνζσξηλέο δηαθνξέο θαη ηηο κεηαθεξφκελεο θνξνινγηθέο δεκηέο
θαηά ηελ έθηαζε πνπ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θνξνινγεηέν θέξδνο έλαληη ηνπ
νπνίνπ ε εθπεζηέα πξνζσξηλή δηαθνξά κπνξεί λα αμηνπνηεζεί.
Ζ ινγηζηηθή αμία ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ αλαζεσξείηαη ζε θάζε εκεξνκελία
ηζνινγηζκνχ θαη κεηψλεηαη ζην βαζκφ πνπ δελ πηζαλνινγείηαη φηη ζα ππάξμνπλ αξθεηά θνξνινγεηέα
θέξδε έλαληη ησλ νπνίσλ λα ρξεζηκνπνηεζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ
απαηηήζεσλ. Νη ηξέρνπζεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο γηα ηελ ηξέρνπζα θαη ηηο
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο απνηηκψληαη ζην πνζφ πνπ αλακέλεηαη λα πιεξσζεί ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο
(ή λα αλαθηεζεί απφ απηέο), κε ηε ρξήζε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ (θαη θνξνινγηθψλ λφκσλ) πνπ
έρνπλ ζεζπηζηεί, ή νπζηαζηηθά ζεζπηζηεί, κέρξη ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
xiii. Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ2112/20 ν Όκηινο θαηαβάιιεη απνδεκηψζεηο ζηνπο απνρσξνχληεο ή
απνιπφκελνπο ππαιιήινπο ηνπ, ην δε χςνο ησλ ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ εμαξηάηαη απφ ηα έηε
πξνυπεξεζίαο, ην χςνο ησλ απνδνρψλ θαη ηνλ ηξφπν απνκάθξπλζεο (απφιπζε ή ζπληαμηνδφηεζε).
Πηελ πεξίπησζε απνρψξεζεο ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, ην χςνο ηεο απνδεκίσζεο πνπ ζα πξέπεη λα
θαηαβιεζεί είλαη ίζν κε ην 40% ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ πνπ ζα θαηαβάιινληαλ ζε πεξίπησζε
απφιπζεο.
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Ρα πξνγξάκκαηα γηα παξνρέο ζηνπο εξγαδνκέλνπο φζνλ αθνξά ηελ απνδεκίσζε θαηά ηελ έμνδν απφ
ηελ ππεξεζία εκπίπηνπλ ζηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 19 –
«Ξαξνρέο Δξγαδνκέλσλ».
Ζ ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, ζε ζρέζε κε ηα πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ
παξνρψλ ζπληαμηνδφηεζεο, είλαη ε ηξέρνπζα αμία ηεο θαζνξηζκέλεο ππνρξέσζεο παξνρψλ θαηά ηελ
εκεξνκελία Ηζνινγηζκνχ κείνλ ηελ εχινγε αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ
ππνρξέσζε θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ ππνινγίδεηαη εηεζίσο απφ αλεμάξηεηνπο αλαινγηζηέο βάζεη ηεο
Κεζφδνπ ηεο Ξξνβεβιεκέλεο Ξηζησηηθήο Κνλάδνο. Ζ ηξέρνπζα αμία ησλ ππνρξεψζεσλ
θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ πξνζδνθψκελσλ κειινληηθψλ
ηακηαθψλ εθξνψλ. Ρν κέζν ζηαζκηθφ επηηφθην πξνεμφθιεζεο εθηηκάηαη, ιακβάλνληαο ηελ θακπχιε
επηηνθίσλ ησλ νκνιφγσλ ηεο Δπξσπατθήο Θεληξηθήο Ρξάπεδαο θαηά ηελ εµεξνµελία απνηίµεζεο,
πνπ απεηθνλίδνληαη ζην λφκηζκα ζην νπνίν νη παξνρέο ζα θαηαβιεζνχλ θαη έρνπλ φξνπο ιήμεο
αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο ππνρξέσζεο ζπληαμηνδφηεζεο.
Ρα αλαινγηζηηθά θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ πξνέξρνληαη απφ αλαπξνζαξκνγέο θαη κεηαβνιέο ζε
αλαινγηζηηθέο ππνζέζεηο αλαγλσξίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηελ θαηάζηαζε ινηπψλ ζπλνιηθψλ
εηζνδεκάησλ θαη κέζσ απηψλ ζην ππφινηπν απνηειεζκάησλ εηο λένλ.
xiv. Ξξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη έμνδα
Ξξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ν Όκηινο έρεη παξνχζα, λνκηθή ή ηεθκαηξφκελε ππνρξέσζε σο
απνηέιεζκα παξειζφλησλ γεγνλφησλ, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ ψζηε λα
ηαθηνπνηεζεί ε ππνρξέσζε, θαη κπνξεί λα γίλεη κηα αμηφπηζηε εθηίκεζε ηνπ πνζνχ.
Ν Όκηινο αλαγλσξίδεη πξφβιεςε γηα επηδήκηεο ζπκβάζεηο φηαλ ηα αλακελφκελα νθέιε πνπ ζα
παξαρζνχλ απφ ηε ζχκβαζε είλαη κηθξφηεξα απφ ην αλαπφθεπθην θφζηνο ησλ ππνρξεψζεσλ ζην
πιαίζην ηεο ζχκβαζεο.
Νη πξνβιέςεηο αλαδηάξζξσζεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ξήηξεο ιήμεο κηζζψζεσλ θαη ηηο παξνρέο εμφδσλ
ππαιιήισλ, θαη αλαγλσξίδνληαη ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν Όκηινο δεζκεχεηαη λφκηκα ή
ηεθκαηξφκελα ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο αλαδηάξζξσζεο.
Νη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα
απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Νη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ
θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα
εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε. Νη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ
θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ
σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
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xv. Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
Νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ επηδφηεζε ελζψκαησλ παγίσλ ζηνηρείσλ,
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη εχινγε βεβαηφηεηα φηη ε επηρνξήγεζε ζα εηζπξαρζεί θαη φινη νη
ζρεηηθνί φξνη ζα ηεξεζνχλ. Όηαλ νη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ζρεηίδνληαη κε έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν,
ε εχινγε αμία πηζηψλεηαη ζε ινγαξηαζκφ αλαβαιιφκελνπ εζφδνπ θαη κεηαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε
απνηειεζκάησλ κε ηζφπνζεο εηήζηεο δφζεηο κε βάζε ηελ αλακελφκελε σθέιηκε δηάξθεηα δσήο ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ επηρνξεγήζεθε. Όηαλ ε επηρνξήγεζε ζρεηίδεηαη κε δαπάλε,
αλαγλσξίδεηαη ζαλ έζνδν ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηζηνίρεζε ηεο
επηρνξήγεζεο ζε ζπζηεκαηηθή βάζε ζηηο δαπάλεο ηηο νπνίεο πξννξίδεηαη λα απνδεκηψζεη.
xvi. Αλαγλώξηζε εζόδσλ
Ρα έζνδα πεξηιακβάλνπλ ηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θαζαξά
απφ ηνπο αλαθηψκελνπο θφξνπο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ρα δηεηαηξηθά έζνδα κέζα ζηνλ Όκηιν
δηαγξάθνληαη πιήξσο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
(α) Ξσιήζεηο αγαζψλ
Νη πσιήζεηο αγαζψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ν Όκηινο παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα αγαζά
γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
(β) Ξαξνρή ππεξεζηψλ
Ρα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε
ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.
(γ) Έζνδα απφ ηφθνπο
Ρα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
(δ) Κεξίζκαηα
Ρα κεξίζκαηα, ινγίδνληαη σο έζνδα, φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
xvii. Θόζηνο Γαλεηζκνύ
Ρν θφζηνο δαλεηζκνχ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη.
xviii. Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ ηαθηηθή Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
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xix. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θηλδύλσλ
Ζ Δηαηξεία δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα έληνλα αληαγσληζηηθφ παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ θαη θαηά
ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ έρεη εληζρχζεη ζεκαληηθά ηελ εμσζηξέθεηά ηεο, ελψ παξάιιεια
αλαπηχζζεη λέεο δξαζηεξηφηεηεο

θαη πξνσζεί ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο αγνξέο. Ζ εμεηδηθεπκέλε

ηερλνγλσζία ηεο, ε άξηηα νξγάλσζή ηεο θαη ε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ κειέηε, αλάπηπμε θαη εκπνξία λέσλ πξντφλησλ,
κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα θαη ζηελ δπλαηφηεηα άκεζεο ηθαλνπνίεζεο ηεο δήηεζεο αιιά θαη ησλ
κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ ησλ ηειηθψλ πειαηψλ, θαζψο θαη ε δεκηνπξγία ηζρπξψλ ππνδνκψλ θαη ε
δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο, βνεζνχλ ηελ Δηαηξεία λα παξακέλεη δηαξθψο αληαγσληζηηθή θαη λα
πξνσζεί ηελ αλάπηπμή ηεο, αιιά θαη ηελ πεξαηηέξσ είζνδφ ηεο ζε λένπο ηνκείο κε ζεκαληηθά
πεξηζψξηα θεξδνθνξίαο.
Ζ κηθξή ρξεκαηννηθνλνκηθή έθζεζε ηνπ Νκίινπ θαη ε ζεκαληηθή πνηνηηθή θαη πξντφληηθή ηνπ
δηαθνξνπνίεζε απνηεινχλ ηα θχξηα εθφδηα πνπ δηαζέηεη γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ
ζπλεπεηψλ απφ ηελ πξσηνθαλή νηθνλνκηθή θξίζε, πιελ φκσο αλακέλεηαη φηη ζα επεξεαζζνχλ ζε
θάπνην βαζκφ ηα έζνδα θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ ιφγσ ηεο έληαζεο θαη ηεο δηάξθεηαο ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο αζθπμίαο θαη έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο πνπ επηθξαηεί ζηελ
αγνξά, ηδίσο δε ζηελ εγρψξηα αγνξά ζπλεπεία ηεο επηβνιήο ησλ θεθαιαηαθψλ πεξηνξηζκψλ. Νη
ζπλήζεηο ρξεκαηννηθνλνκηθνί θαη ινηπνί θίλδπλνη ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ε Δηαηξεία είλαη θίλδπλνη
αγνξάο, πηζησηηθφο θίλδπλνο, θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο θιπ. Δηδηθφηεξα:
1. Δπηηνθηαθόο θίλδπλνο
Ν επηηνθηαθφο θίλδπλνο γηα ηελ Δηαηξεία δελ είλαη ηδηαίηεξα πςειφο, δεδνκέλνπ φηη ν δαλεηζκφο ηεο
Δηαηξείαο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην Euribor θαη αθεηέξνπ ε Δηαηξεία έρεη πεξηνξηζκέλε έθζεζε ζε
ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ. Ξνιηηηθή ηνπ Νκίινπ είλαη λα δηαηεξεί ην χςνο ηνπ ζπλνιηθνχ δαλεηζκνχ ζε
κεηαβιεηφ επηηφθην θαη λα επεκβαίλεη δηνξζσηηθά, φπνηε απαηηείηαη, θαη παξάιιεια λα απνθεχγεη,
ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη επηηξεπηφ απφ ηελ ελ γέλεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ έθζεζε ζε
πεξαηηέξσ δαλεηνδφηεζε. Κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ν ελ ιφγσ θίλδπλνο ραξαθηεξίδεηαη σο
ειεγρφκελνο θαη δελ αλακέλεηαη λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηα κεγέζε θαη απνηειέζκαηα ηνπ Νκίινπ
ζηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο.
2. Θίλδπλνο ξεπζηόηεηαο
Γελ δηαθαίλεηαη θαηά ηνλ ρξφλν ζπληάμεσο ηεο παξνχζαο ηδηαίηεξνο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο γηα ηελ
Δηαηξεία, δεδνκέλνπ φηη ε εηαηξεία δηαζέηεη επαξθή δηαζέζηκα, ελψ παξάιιεια έρεη εμαζθαιίζεη ηελ
δπλαηφηεηα απξφζθνπηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηξαπεδηθά ηδξχκαηα, εάλ θαη εθφζνλ ηνχην θαηαζηεί
αλαγθαίν γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ππνρξεψζεσλ. Δλ ηνχηνηο πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη
παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ αλαθνξηθά κε έξγα ζην πεδίν ηνπ επξχηεξνπ
δεκφζηνπ ηνκέα. Δάλ νη παξνχζεο ζπλζήθεο ηεο γεληθφηεξεο πηζησηηθήο αζθπμίαο ζπλερηζζνχλ επί
καθξφλ, νη θαζπζηεξήζεηο φζνλ αθνξά ζηηο εθηακηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ζε έξγα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα,
θαζψο επίζεο θαη ηπρφλ πξφζζεηεο θαζπζηεξήζεηο ζπλεπεία ηεο επηβνιήο
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πεξηνξηζκψλ,

ελδέρεηαη λα έρνπλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηεο

Δηαηξείαο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ σο έλα βαζκφ θαη ηηο ρξεκαηηθέο ξνέο ηνπ Νκίινπ.
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ηνλ αθφινπζν πίλαθα:
30 Ηνπλίνπ 2015

<1 έηνπο

> 1 έηνπο

Γάλεηα

2.869.404

281.250

Ινηπέο ππνρξεψζεηο

8.076.566

1.055.446

10.945.970

1.336.696

31 Γεθεκβξίνπ 2014

<1 έηνπο

> 1 έηνπο

Γάλεηα

2.958.878

Πύλνιν

Ινηπέο ππνρξεψζεηο
Πύλνιν

343.750

7.886.161

1.055.476

10.845.039

1.399.226

3. Θίλδπλνο ελίζρπζεο ηνπ αληαγσληζκνύ από εηζαγόκελεο επηρεηξήζεηο
Ν

ζπγθεθξηκέλνο

θίλδπλνο

είλαη

πάληνηε

ππαξθηφο

θαη

ππνινγίζηκνο

ζηνλ

ρψξν

φπνπ

δξαζηεξηνπνηείηαη ε Δηαηξεία, ηδίσο δε αλ ζπλεθηηκεζεί ην γεγνλφο φηη ηα εκπφδηα (θξαγκνί) εηζφδνπ
δελ είλαη ηφζν ηζρπξά ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία αληηκεησπίδεη ηνλ
ζπγθεθξηκέλν θίλδπλν κε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε πνηνηηθψλ πξντφλησλ, ζηελ αλαβάζκηζε ησλ
πξντφλησλ πνπ ήδε εκπνξεχεηαη, ζηελ αληηπξνζψπεπζε ηζρπξψλ θαη παγθφζκηα γλσζηψλ νίθσλ,
ζηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ δηαξθείαο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε

θαη ζηελ

επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηήο ζην εμσηεξηθφ. Ξάλησο ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο ρξήδεη
ηδηαίηεξεο αμηνινγήζεσο θαη αληηκεηψπηζεο απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο απνηειεί ππαξθηφ
θαη ελ δπλάκεη θίλδπλν, αλά πάζα ζηηγκή, δη΄νλ ιφγν θαη ε Δηαηξεία δίδεη πάληνηε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηνλ ηνκέα ηεο πνηνηηθήο θαη πξντνληηθήο ηεο δηαθνξνπνίεζεο.
4. Θίλδπλνο κείσζεο ηεο δήηεζεο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο θαηαλαισηηθήο ύθεζεο
Κνινλφηη ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ιφγσ ησλ εηδηθψλ θαηεγνξηψλ
ινγηζκηθνχ πνπ αλαπηχζζεη θαη εκπνξεχεηαη ε Δηαηξεία, ελ ηνχηνηο ε Δηαηξεία γηα ηελ απνθπγή ηεο
κείσζεο ηεο δήηεζεο ιφγσ ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ αγνξά, αλαπηχζζεη κεγάιε
θαη επξεία γθάκα πξντφλησλ ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίζεη πηζαλέο
απψιεηεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο ηεο αγνξάο. Ζ Δηαηξεία αλαπηχζζεη θαη εμειίζζεη ηα πξντφληα
ινγηζκηθνχ ηεο βαζηδφκελε ζηελ αδηάιεηπηε θαη θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε θαη έξεπλα ηεο αγνξάο,
ψζηε κε ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο αγνξέο λα ηζνζηαζκίζεη πηζαλέο απψιεηεο. Ξιελ φκσο ελφςεη ησλ
γεληθφηεξσλ αξλεηηθψλ ζπλζεθψλ, νη νπνίεο αλαπφθεπθηα επεξεάδνπλ θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο
Δηαηξείαο, ν ελ ιφγσ θίλδπλνο θξίλεηαη σο ππαξθηφο , γεγνλφο ην νπνίν απνηππψλεηαη ήδε θαη ζηα
απνηειέζκαηα ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ θιεηφκελε πεξίνδν, θαζψο ήδε παξαηεξείηαη θάκςε ηεο
δήηεζεο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ εγρψξηα αγνξά, ε νπνία θάκςε θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα εληαζεί
ζηελ δηάξθεηα ησλ επνκέλσλ εηψλ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξα αξλεηηθήο ζπγθπξίαο πνπ επηθξαηεί θπξίσο
ζηελ εγρψξηα αγνξά, θαη γηα ην ιφγν απηφ, ε Δηαηξεία πξνζπαζεί λα αληηζηαζκίζεη ηηο ελδερφκελεο
απψιεηεο ηεο Διιεληθήο αγνξάο κε ηελ δηεζλνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ηνπ Νκίινπ ζην
εμσηεξηθφ.
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5. Ξηζησηηθόο θίλδπλνο
Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο κε βάζε ηηο εζσηεξηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηεο δηαζθαιίδεη φηη νη πσιήζεηο
αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ιακβάλνπλ ρψξα πξνο πειάηεο πςειήο πηζησηηθήο αμηνπηζηίαο θαη
ηθαλφηεηαο. Ιφγσ ηεο επέθηαζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Δηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ, ν ελ ιφγσ
θίλδπλνο είλαη ππαξθηφο ζε ζρέζε κε ηνπο πειάηεο πνπ πξνέξρνληαη απφ άιιεο ρψξεο, γηα ηνπο
νπνίνπο δελ είλαη πάληνηε επρεξήο ν απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο ηεο πηζηνιεπηηθήο ηνπο ηθαλφηεηαο
θαη αμηνπηζηίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε Δηαηξεία αλαπηχζζεη θαη εμειίζζεη δηαξθψο εζσηεξηθνχο
κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο (φζνλ αθνξά ζηελ δηαδηθαζία δηαπξαγκαηεχζεσλ, ζπκβάζεσλ θαη project
management) κε ζθνπφ ηελ πιεξέζηεξε αληηκεηψπηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηλδχλνπ. Δληφο ηνπ ελ
ιφγσ πιαηζίνπ θαη ησλ κεζφδσλ αμηνιφγεζεο πνπ ε Δηαηξεία δηαζέηεη ν Όκηινο δελ έρεη
αληηκεησπίζεη κέρξη ζήκεξα ζεκαληηθνχ κεγέζνπο επηζθάιεηεο, γηα ηηο νπνίεο λα κελ έρεη
ζρεκαηηζζεί πξφβιεςε. Υο εθ ηνχηνπ ν ελ ιφγσ θίλδπλνο, κνινλφηη ππαξθηφο ελφςεη θαη ηνπ
γεληθφηεξνπ αξλεηηθνχ απφ νηθνλνκηθήο απφςεσο θιίκαηνο, αμηνινγείηαη ζήκεξα σο ειεγρφκελνο.
Πην πιαίζην ηεο θαιχηεξεο παξνπζίαζεο ησλ αλσηέξσ παξαζέηνπκε ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο:
πόινηπα

ΝΚΗΙΝΠ
30.06.2015
31.12.2014
7.940.431
9.194.589
3.259.461
3.764.625
2.475
2.475
4.552.480
2.655.787

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα
Άιια Σξεκ/θα Πηνηρεία
Βξαρππξφζεζκεο Δπελδχζεηο
Πύλνιν

15.754.847

πόινηπα

15.617.476

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30.06.2015
31.12.2014
6.760.306
7.355.697
876.228
3.026.637
2.475
2.475
3.651.394
2.326.421

Ξειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο
Ρακεηαθά δηαζέζηκα
Άιια Σξεκ/θα Πηνηρεία
Βξαρππξφζεζκεο Δπελδχζεηο
Πύλνιν

11.290.403

Αλάιπζε πειαηώλ θαη ινηπώλ εκπνξηθώλ
απαηηήζεσλ
Κε απνκεησκέλα ππφινηπα
Ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα
πόινηπν
Πρεκαηηζκέλε πξφβιεςε απνκείσζεο
ιεμηπξφζεζκσλ ππνινίπσλ
Δχινγε αμία εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
Αλάιπζε πειαηώλ θαη ινηπώλ εκπνξηθώλ
απαηηήζεσλ
Κε απνκεησκέλα ππφινηπα
Ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα
πόινηπν
Πρεκαηηζκέλε πξφβιεςε απνκείσζεο
ιεμηπξφζεζκσλ ππνινίπσλ
Δχινγε αμία εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
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12.711.230

ΝΚΗΙΝΠ
30.06.2015
5.730.431
5.942.428
11.672.859

31.12.2014
6.984.589
5.942.428
12.927.017

3.732.428
7.940.431

3.732.428
9.194.589

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30.06.2015
4.580.306
5.608.618
10.188.924

31.12.2014
5.175.697
5.608.618
10.784.315

3.428.618
6.760.306

3.428.618
7.355.697
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Ρα ιεμηπξφζεζκα θαη κε απνκεησκέλα ππφινηπα πνζνχ € 2,15 εθ αθνξνχλ ζε επίδηθεο απαηηήζεηο
απφ νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ηνκέα, νη νπνίεο δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ηειεζηδηθήζεη,
ψζηε λα εηλαη δπλαηή ε αλαγθαζηηθή είζπξαμε ηνπο. Όζνλ αθνξά δε ζηελ ελειηθίσζε ησλ
απαηηήζεσλ απηψλ, βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε είζπξαμεο πάλσ απφ 3 έηε.
6. Θίλδπλνο ηερλνινγηθώλ εμειίμεσλ
Νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο. Νη εηαηξείεο πνπ αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα
ζηνλ θιάδν ηεο πιεξνθνξηθήο πξέπεη λα είλαη δηαξθψο ελήκεξεο γηα πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ
πθηζηάκελε ηερλνινγία θαη λα πξνρσξνχλ ζηηο απαξαίηεηεο επελδχζεηο πνπ δηαζθαιίδνπλ ην πςειφ
ηερλνινγηθφ επίπεδν. Κε βάζε ηα παξαπάλσ θαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε κείσζε ηνπ
θηλδχλνπ ησλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ν Όκηινο:


αλαπηχζζεη

πξντφληα

ζε

ηδηαίηεξα

απνηειεζκαηηθέο

θαη

δηεζλψο

αλαγλσξηζκέλεο

πιαηθφξκεο,


πξνρσξά ζε ζπλερή εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ηερλνινγηθά δεηήκαηα, επίζεο ζε
ζπλεξγαζία κε δηεζλψο αλαγλσξηζκέλνπο θνξείο εμεηδηθεπκέλνπο ζε θιάδνπο πςειήο
ηερλνινγίαο,



πξνζθέξεη θαηλνηφκεο εθαξκνγέο αλάινγεο ησλ αλαγθψλ θαη απαηηήζεσλ ηεο αγνξάο.

Γηα φινπο ηνπο σο άλσ ιφγνπο ν ζπγθεθξηκέλνο θίλδπλνο δελ αμηνινγείηαη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο
θαηά ηελ δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν.
7. Θίλδπλνο από ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ζηελ Διιάδα θαη ηδίσο από ηνπο επηβιεζέληεο
πεξηνξηζκνύο ζηελ δηαθίλεζε θεθαιαίσλ
Απφ ηηο

28 Ηνπλίνπ 2015 έρνπλ επηβιεζεί έιεγρνη ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ ζηα εγρψξηα

Ρξαπεδνπηζησηηθά Ηδξχκαηα Ξαξφιε ηε δηαθαηλφκελε εμνκάιπλζε θαη ηελ ζηαδηαθή απνθιηκάθσζε
ησλ επηβιεζέλησλ πεξηνξηζκψλ , εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κία αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηεο αζηάζεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηξαπεδηθνχ ηνκέα, ηεο
δηαηήξεζεο ηεο επηβνιήο ειέγρσλ ζηελ θίλεζε θεθαιαίσλ, θαη ηεο αλακελφκελεο κείσζεο ηνπ ΑΔΞ
γηα ην 2015.
Νη παξάγνληεο απηνί, δχλαληαη λα επεξεάζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Δηαηξείαο , θαζψο
ζπλεπάγνληαη

ζεκαληηθέο

δπζθνιίεο

ζηελ

άζθεζε

ηεο

θαζεκεξηλήο

ζπλαιιαθηηθήο

ηεο

δξαζηεξηφηεηαο . Ζ Δηαηξεία, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ παξαηεξνχληαη, ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο
θακία ζεκαληηθή δηαθνπή. Υζηφζν, ε Γηνίθεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνβιέςεη κε αθξίβεηα ηηο
πηζαλέο εμειίμεηο ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο πξνθχπηνπζεο κειινληηθέο επηπηψζεηο ζηε
ιεηηνπξγία, ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επίδνζε, ηηο ηακεηαθέο ξνέο θαη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε γηα ην Β‟
εμάκελν ηνπ 2015, απφ ηελ παξαηεηλφκελε αβεβαηφηεηα.
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xx. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα δξαζηεξηόηεηαο
Υο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ
λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη
απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Υο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε
δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
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1. Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα
Ξξσηεχσλ θαη δεπηεξεχνληεο ηνκείο πιεξνθφξεζεο.
Ν Όκηινο κε αθεηεξία ηε ρξήζε 2009, εθαξκφδεη ην ΓΞΣΑ 8 «Ιεηηνπξγηθνί Ρνκείο» ην νπνίν
αληηθαζηζηά ην ΓΙΞ14 «Νηθνλνκηθέο Ξιεξνθνξίεο θαηά Ρνκέα Γξαζηεξηφηεηαο». Πχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΓΞΣΑ 8, ν θαζνξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνκέσλ βαζίδεηαη ζηε «δηνηθεηηθή
πξνζέγγηζε». Ζ πξνζέγγηζε απηή επηβάιιεη ε πιεξνθφξεζε πνπ ζα γλσζηνπνηείηαη εμσηεξηθά γηα
ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο λα είλαη απηή πνπ βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο
δνκέο ηνπ Νκίινπ θαη ζηα θπξηφηεξα θνλδχιηα ησλ εζσηεξηθψλ νηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ πνπ δίλνληαη
ζηνλ επηθεθαιήο ιήςεο επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.
Γηα δηνηθεηηθνχο ζθνπνχο ν Νκηινο είλαη νξγαλσκέλνο ζε θέληξα επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νκίινπ ζπληζηνχλ δχν επηρεηξεκαηηθνχο ηνκείο,
απηφλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ θαη ην έηεξν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ιχζεσλ.
Ρα απνηειέζκαηα ησλ ηνκέσλ απηψλ γηα ηηο πεξηφδνπο πνπ έιεμαλ ηελ 30 Ηνπλίνπ 2014 θαη 30
Ηνπλίνπ 2015 αληίζηνηρα, θαζψο επίζεο θαη ην θαζαξφ ζχλνιν ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ ηνκέσλ θαηά
ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2015 (ζπζρεηηδφκελν θαη κε ην αληίζηνηρν ζχλνιν θαηά ηελ 31.12.2014) έρνπλ σο
εμήο:

30.06.2014
Ξσιήζεηο
Κείνλ: Γηεηαηξηθέο
Ξσιήζεηο ζε ηξίηνπο
Κηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα πεξηφδνπ
Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (δηάζεζεο,
δηνίθεζεο θαη έξεπλαο)

Ρνκέαο
Σξεκαηννηθνλνκηθώλ ιύζεσλ
3.785.517
99.055
3.686.462
1.751.988

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθώλ
ιύζεσλ
800.443
800.443
84.129

Ππλνιηθά
πνζά
4.585.960
99.055
4.486.905
1.836.117
227.422
1.666.540

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα

5.865
391.134

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

42.820
348.314

Φφξνη εηζνδήκαηνο
Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ

66.420
281.894

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Θαζαξό απνηέιεζκα Νκίινπ

5.113
276.781
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Ρνκέαο
Σξεκαηννηθνλνκηθώλ ιύζεσλ

30.06.2015
Ξσιήζεηο
Κείνλ: Γηεηαηξηθέο
Ξσιήζεηο ζε ηξίηνπο
Κηθηό θέξδνο
Άιια έζνδα πεξηφδνπ
Ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (δηάζεζεο,
δηνίθεζεο θαη έξεπλαο)

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθώλ
ιύζεσλ

3.512.300
228.359
3.283.941
1.696.966

796.465
796.465
86.440

Ππλνιηθά
πνζά
4.308.765
228.359
4.080.406
1.783.406
264.128
1.631.353

Άιια ιεηηνπξγηθά έμνδα
Ιεηηνπξγηθό απνηέιεζκα

6.959
409.222

Σξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο
Απνηειέζκαηα πξν θόξσλ

(44.632)
453.854

Φφξνη εηζνδήκαηνο
Απνηειέζκαηα κεηά θόξσλ

(62.505)
516.359

Γηθαηψκαηα κεηνςεθίαο
Θαζαξό απνηέιεζκα Νκίινπ

(16.186)
532.545

31.12.2014
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ
Θαζαξό ζύλνιν
ελεξγεηηθνύ

30.06.2015
Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Δλζψκαηα πάγηα
Ινηπά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ
Πχλνιν ππνρξεψζεσλ
Θαζαξό ζύλνιν
ελεξγεηηθνύ

Ρνκέαο
Σξεκαηννηθνλνκηθώλ ιύζεσλ
5.214.438
6.319.183
(2.105.435)

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθώλ
ιύζεσλ
391.853
6.370.923
(2.713.120)

9.428.186

4.049.656

Ρνκέαο
Σξεκαηννηθνλνκηθώλ ιύζεσλ
5.011.547
5.087.401
(1.726.498)

Ρνκέαο
επηρεηξεκαηηθώλ
ιύζεσλ
274.245
6.414.784
(2.261.825)

8.372.450

4.427.204
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Κε
θαηαλεκόκελα
5.041.097
4.630.633
(7.425.710)

Ππλνιηθά πνζά
5.606.291
5.041.097
17.320.739
(12.244.265)

2.246.020

15.723.862

Κε
θαηαλεκόκελα
4.983.544
6.764.134
(8.294.343)

Ππλνιηθά πνζά
5.285.792
4.983.544
18.266.319
(12.282.666)

3.453.335

16.252.989
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2. Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία

Θίλεζε Έηνπο 2014 – Όκηινο

Γήπεδα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Κερ/θόο Κεηαθνξ.
εμνπιηζκόο
κέζα

Θηίξηα

Πύλνια

Θόζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2014

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.963.066

8.261.196

Ξξνζζήθεο ρξήζεσο

-

-

-

-

33.859

33.859

Κεηψζεηο ρξήζεσο

-

-

-

-

-

-

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.996.925

8.295.055

01.01.2014

-

1.153.886

1.062

36.256

1.878.627

3.069.831

Κεηψζεηο ρξήζεσο

-

-

-

-

-

-

Απνζβέζεηο ρξήζεσο

-

127.337

-

243

56.547

184.127

31.12.2014
Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2014

-

1.281.223

1.062

36.499

1.935.174

3.253.958

2.050.000

2.927.829

-

1.517

61.751

5.041.097

31.12.2014
Απνζβέζεηο

Θίλεζε Α’ εμακήλνπ 2015 – Όκηινο
Γήπεδα

Κερ/θόο Κεηαθνξ.
εμνπιηζκόο
κέζα

Θηίξηα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Πύλνια

Θόζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2015

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

1.996.925

8.295.055

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

-

-

-

17.502

17.502

Κεηψζεηο πεξηφδνπ

-

-

-

-

-

-

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

2.014.427

8.312.557

01.01.2015

-

1.281.223

1.062

36.499

1.935.174

3.253.958

Κεηψζεηο πεξηφδνπ

-

-

-

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

63.668

-

121

11.266

75.055

30.06.2015
Αλαπόζβεζηε αμία
30.06.2015

-

1.344.891

1.062

36.620

1.946.440

3.329.013

2.050.000

2.864.161

-

1.396

67.987

4.983.544

30.06.2015
Απνζβέζεηο
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Θίλεζε Έηνπο 2014 – Δηαηξεία
Γήπεδα

Θηίξηα

Κεηαθ. κέζα

Έπηπια θαη
ινηπόο
εμνπιηζκόο

Πύλνια

Θόζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2014

2.050.000

4.190.257

36.842

1.651.977

7.929.076

Ξξνζζήθεο ρξήζεσο

-

-

-

33.859

33.859

Κεηψζεηο ρξήζεσο

-

-

-

-

-

2.050.000

4.190.257

36.842

1.685.836

7.962.935

01.01.2014

-

1.146.813

35.081

1.570.802

2.752.696

Κεηψζεηο ρξήζεσο

-

-

-

-

-

Απνζβέζεηο ρξήζεσο

-

125.680

243

53.520

179.443

31.12.2014
Αλαπόζβεζηε αμία
31.12.2014

-

1.272.493

35.324

1.624.322

2.932.139

2.050.000

2.917.764

1.518

61.514

5.030.796

31.12.2014
Απνζβέζεηο

Θίλεζε Α’ εμακήλνπ 2015 – Δηαηξεία
Γήπεδα

Θηίξηα

Κεηαθ. κέζα

Έπηπια θαη ινηπόο
εμνπιηζκόο

Πύλνια

Θόζηνο ή εθηίκεζε
01.01.2015

2.050.000

4.190.257

36.842

1.685.836

7.962.935

Ξξνζζήθεο πεξηφδνπ

-

-

-

15.025

15.025

Κεηψζεηο πεξηφδνπ

-

-

-

-

-

2.050.000

4.190.257

36.842

1.700.861

7.977.960

01.01.2015

-

1.272.493

35.324

1.624.322

2.932.139

Κεηψζεηο πεξηφδνπ

-

-

-

-

-

Απνζβέζεηο πεξηφδνπ

-

62.840

121

11.220

74.181

30.06.2015
Αλαπόζβεζηε αμία
30.06.2015

-

1.335.333

35.445

1.635.542

3.006.320

2.050.000

2.854.924

1.397

65.319

4.971.640

30.06.2015
Απνζβέζεηο

Ρα νηθφπεδα θαη ηα θηίξηα αλαπξνζαξκφζζεθαλ ηελ 01.01.2004 απφ αλεμάξηεηνπο εθηηκεηέο, ζηελ
εχινγε αμία ηνπο θαη νη δηαθνξέο θαηαρσξήζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα εηο λένλ. Υο αξρή γηα ηε
κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ έρεη επηιεγεί ην ηζηνξηθφ θφζηνο.
Δπί ησλ αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο πθίζηαηαη πξνζεκείσζε χςνπο € 3.815.114 γηα εμαζθάιηζε ηξαπεδηθνχ
δαλείνπ, ην νπνίν εμνθιήζε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο 2012. Γελ έρεη νινθιεξσζεί ε ηππηθή δηαδηθαζία
άξζεσο ηνπ ελ ιφγσ εκπξαγκάηνπ βάξνπο.
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3. Άϋια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ρα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πεξηιακβάλνπλ θφζηνο αλάπηπμεο πξνγξακκάησλ, αγνξαζζέλ ινγηζκηθφ,
θαη ππεξαμία απφ αγνξά ζπκκεηνρψλ. Ζ θίλεζε ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ έρεη σο εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ - ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
01.01.2014
Έμνδα Αλάπηπμεο

4.998.052

Ινγηζκηθά
Πύλνια

Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθά
Πύλνια

Ξξνζζήθεο
1.1- 31.12.2014

Απνζβέζεηο
31.12.2014

1.204.646

1.558.735

Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
31.12.2014
4.643.963

379.062

22.062

203.605

197.519

5.377.114

1.226.708

1.762.340

4.841.482

Αλαπόζβεζην
Ξξνζζήθεο
Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
1.1- 30.06.2015 30.06.2015
ππόινηπν
01.01.2015
30.06.2015
4.643.963
530.480
772.874
4.401.569
197.519
78.105
119.414
4.841.482

530.480

850.979

4.520.983

ΔΡΑΗΟΔΗΑ - ΑΙΑ ΞΔΟΗΝΠΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ
Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
01.01.2014
Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθά
Πύλνια

Έμνδα Αλάπηπμεο
Ινγηζκηθά
Πύλνια

Ξξνζζήθεο
1.1- 31.12.2014

Απνζβέζεηο
31.12.2014

Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
31.12.2014

4.261.057
332.749

929.421
22.062

1.296.229
176.193

3.894.249
178.618

4.593.806

951.483

1.472.422

4.072.867

Αλαπόζβεζην
Ξξνζζήθεο
Απνζβέζεηο Αλαπόζβεζην
ππόινηπν
1.1- 30.06.2015 30.06.2015
ππόινηπν
01.01.2015
30.06.2015
3.894.249
451.802
641.621
3.704.430
178.618
71.399
107.219
4.072.867
451.802
713.020
3.811.649

4. πεξαμία
Δηαηξεία
GLOBAL SOFT A.E.

πφινηπν
31.12.2014
764.809

Απμήζεηο

Κεηψζεηο

Απνκείσζε

-

-

-

64

πφινηπν
30.06.2015
764.809
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Ζ Δηαηξεία θαηέρεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2015 ην 97,09% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθήο
εηαηξείαο. Ζ εμαγνξά ηνπ 70% πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 29.09.2004, ην 23% πξνήιζε κέζσ αχμεζεο ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ηνλ Απξίιην ηνπ 2005, θαηά ην πνζφ ησλ € 202.170,00, ην 3,06%
κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνλ Νθηψβξην ηνπ 2007 θαηά ην πνζφ ησλ € 205.100, ην 0,64%
κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 2011 θαηά ην πνζφ ησλ € 89.989 θαη ην
ππφινηπν 0,39% κέζσ αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 θαηά ην πνζφ ησλ € 76.230
ζπλέπεηα ηεο κε αζθήζεσο ησλ δηθαησκάησλ πξνηίκεζεο ζηηο σο άλσ απμήζεηο εθ κέξνπο ηνπ εηέξνπ
κεηφρνπ ηεο ελ ιφγσ ζπγαηξηθήο εηαηξείαο. Ζ ππεξαμία έρεη θαηαρσξεζεί ζχκθσλα κε ηε κέζνδν ηεο
εμαγνξάο θαη αληηπξνζσπεχεη ηελ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαηαβιεζέληνο ηηκήκαηνο θαη ηεο εχινγεο αμίαο
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ αγνξάζζεθαλ φπσο απηά εθηηκήζεθαλ θαηά ηηο αληίζηνηρεο εκεξνκελίεο
ησλ ζπλαιιαγψλ. Πηηο παξαπάλσ απμήζεηο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ δελ ζπκκεηείραλ νη κέηνρνη ηεο
κεηνςεθίαο. Ζ Δηαηξία δηεμήγαγε ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 εηήζην έιεγρν απνκείσζεο ηεο σο άλσ
ππεξαμίαο, ζχκθσλα κε ην ΓΙΞ 36 θαη δελ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα πεξαηηέξσ απνκείσζε ζηε ηξέρνπζα
πεξίνδν αλαθνξάο.
5. Δπελδύζεηο ζε ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο
Ζ κεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαηά ηε πεξίνδν 01.01-30.06.2014 έρεη σο
αθνινχζσο:

1.275.409

Απμήζεηο
(Κεηώζεηο) εληόο
ηεο πεξηόδνπ
76.230

πόινηπν θαηά
ηελ
30.06.2015
1.351.639

608.764

891.431

1.500.195

1.884.173

967.661

2.851.834

πόινηπν θαηά
ηελ 01.01.2015

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(CYPRUS) LTD
Πύλνιν

Ζ επέλδπζε ζηε ζπλδεδεκέλε εηαηξεία COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ πνζνχ € 138.416
έρεη δηαγξαθεί απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, ιφγσ ηνπ φηη έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε, πνπ δελ έρεη αθφκε
νινθιεξσζεί, γηα ηππηθνχο θπξίσο ιφγνπο.
Πηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ (Α‟ Δμάκελν 2015) απνθαζίζζεθε θαη πινπνηήζεθε ε αχμεζε ηνπ
κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά 100% ζπγαηξηθήο ηεο Δηαηξείαο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(CYPRUS) LIMITED» . Πεκεηψλεηαη φηη ελ ιφγσ αχμεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ έθδνζε 78.000 λέσλ
κεηνρψλ νλνκαζηηθήο αμίαο 1,71 Δπξψ εθάζηεο θαη κε ηηκή δηάζεζεο 11,4286 Δπξψ γηα θάζε κεηνρή θαη
ζπλαθφινπζα ην ζπλνιηθφ

πνζφ πνπ εηζθέξζεθε ζηελ ελ ιφγσ ζπγαηξηθή εηαηξεία αλέξρεηαη ζε

891.430,80 Δπξψ (εθ ηνπ νπνίνπ ην πνζφ ησλ 133.380 Δπξψ, αληηζηνηρεί ζηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ
θεθαιαίνπ θαη

ην ππφινηπν πνζφ εμ Δπξψ 758.050,80 Δπξψ, ήρζε ζε πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ

ππεξαμίαο κεηνρψλ).
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από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
6. Απνζέκαηα
Ρα απνζέκαηα ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο αλαιχνληαη σο εμήο:
Όκηινο
30.06.2015
31.12.2014
Δκπνξεχκαηα

348.447
348.447

Δηαηξεία
30.06.2015
31.12.2014

347.895
347.895

317.695
317.695

317.143
317.143

7. Απαηηήζεηο θαη βξαρππξόζεζκεο επελδύζεηο
α) Απαηηήζεηο από πειάηεο θαη ινηπέο εκπνξηθέο απαηηήζεηο

Ξειάηεο
Γξακκάηηα εηζπξαθηέα
Κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο
Κείνλ: πξνβιέςεηο απνκείσζεο

Όκηινο
30.06.2015
31.12.2014
11.426.388
12.614.501
7.104
7.104
239.367
305.412
(3.732.428)
(3.732.428)
7.940.431
9.194.589

Αλάιπζε πειαηώλ θαη ινηπώλ εκπνξηθώλ
απαηηήζεσλ

Δηαηξεία
30.06.2015
31.12.2014
9.997.961
10.531.466
3.696
3.696
187.267
249.154
(3.428.618)
(3.428.618)
6.760.306
7.355.697
ΝΚΗΙΝΠ

Κε απνκεησκέλα ππφινηπα
Ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα
πόινηπν
Πρεκαηηζκέλε πξφβιεςε απνκείσζεο ιεμηπξφζεζκσλ
ππνινίπσλ
Δχινγε αμία εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ

Αλάιπζε πειαηώλ θαη ινηπώλ εκπνξηθώλ απαηηήζεσλ
Κε απνκεησκέλα ππφινηπα
Ιεμηπξφζεζκα ππφινηπα
πόινηπν
Πρεκαηηζκέλε πξφβιεςε απνκείσζεο ιεμηπξφζεζκσλ
ππνινίπσλ
Δχινγε αμία εκπνξηθψλ απαηηήζεσλ
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30.06.2015
5.730.431
5.942.428
11.672.859

31.12.2014
6.984.589
5.942.428
12.927.017

3.732.428
7.940.431

3.732.428
9.194.589

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30.06.2015
31.12.2014
4.580.306
5.175.697
5.608.618
5.608.618
10.188.924
10.784.315
3.428.618

3.428.618

6.760.306

7.355.697
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από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Ρα ιεμηπξφζεζκα θαη κε απνκεησκέλα ππφινηπα πνζνχ € 2,15 εθ αθνξνχλ ζε επίδηθεο απαηηήζεηο απφ
νξγαληζκνχο ηνπ επξχηεξνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, νη νπνίεο δελ έρνπλ κέρξη ζηηγκήο ηειεζηδηθήζεη, ψζηε λα
είλαη δπλαηή ε αλαγθαζηηθή είζπξαμε ηνπο.
Όζνλ αθνξά δε ζηελ ελειηθίσζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, βξίζθνληαη ζε θαζπζηέξεζε είζπξαμεο πάλσ
απφ 3 έηε.
β) Βξαρππξόζεζκεο Δπελδύζεηο

Πχλνιν Βξαρππξφζεζκσλ Δπελδχζεσλ 31/12/14
Ξξνζζήθεο ρξήζεσο
Ξσιήζεηο ρξήζεσο

Όκηινο
2.655.787
4.083.520
(2.207.903)

Δηαηξεία
2.326.421
3.439.294
(2.123.647)

Πύλνιν Βξαρππξόζεζκσλ Δπελδύζεσλ

4.531.404

3.642.068

21.076

9.326

4.552.480

3.651.394

Ξιένλ αλαπξνζαξκνγή ζηελ εχινγε αμία
πόινηπν 30/06/15
γ) Ινηπέο Απαηηήζεηο

Ξξνθαηαβνιέο
Διιεληθφ Γεκφζην
Ινηπνί Σξεψζηεο
Έμνδα Δπφκελσλ Σξήζεσλ
Έζνδα Δηζπξαθηέα

Όκηινο
30.06.2015
31.12.2014
27.189
24.109
40.892
95.746
412.480
326.162
126.846
268.934
897.357
170.892
1.504.764
885.843

Δηαηξεία
30.06.2015
31.12.2014
6.119
4.902
28.633
87.787
474.044
352.621
126.846
268.934
897.357
140.528
1.532.999
854.772

Νη αλσηέξσ ινηπέο απαηηήζεηο ζεσξνχληαη βξαρππξφζεζκεο. Ζ εχινγε αμία απηψλ ζεσξείηαη πσο
πξνζεγγίδεη ηελ ινγηζηηθή ηνπο αμία.
8. Ρακεηαθά δηαζέζηκα
Ρα δηαζέζηκα αληηπξνζσπεχνπλ κεηξεηά ζηα ηακεία ηνπ Νκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο θαη ηξαπεδηθέο
θαηαζέζεηο δηαζέζηκεο ζε πξψηε δήηεζε.

Γηαζέζηκα ζε Ρακείν
Γηαζέζηκα ζε Ρξάπεδεο
Πύλνιν

Όκηινο
30.06.2015
31.12.2014
5.996
12.805
3.253.465
3.751.820
3.259.461
3.764.625
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Δηαηξεία
30.06.2015
31.12.2014
2.045
1.055
874.183
3.025.582
876.228
3.026.637
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9. Ξξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεώζεηο
Όκηινο
30.06.2015
31.12.2014
Ξξνκεζεπηέο
Δπηηαγέο πιεξσηέεο
Ξξνθαηαβνιέο Ξειαηψλ
Θνηλσληθέο αζθαιίζεηο
Γεδνπιεπκέλα έμνδα θαη ηφθνη
πιεξσηένη
Έζνδα επφκελεο πεξηφδνπ
Ινηπνί θφξνη πιήλ εηζνδήκαηνο
Ινηπέο ππνρξεψζεηο

Δηαηξεία
30.06.2015
31.12.2014

3.829.422
90.211
163.798
167.025

4.660.560
82.310
163.439
151.317

3.170.366
90.211
127.023
152.083

3.782.941
82.310
126.204
108.867

415.225
1.235.406
260.186
1.670.932
7.832.205

211.264
745.532
147.529
1.473.409
7.635.360

374.059
1.164.160
233.917
1.002.052
6.313.871

174.013
684.838
95.700
744.072
5.798.945

10. Γάλεηα
Όκηινο
30.06.2015
31.12.2014
Καθξνπξόζεζκα δάλεηα
Ινηπά ηξαπεδηθά δάλεηα
Βξαρππξόζεζκα δάλεηα
Ρξαπεδηθά δάλεηα
Καθξνρξφληα δάλεηα πιεξσηέα
ζηνπο επφκελνπο 12 κήλεο
Πύλνιν δαλείσλ

30.06.2015

Δηαηξεία
31.12.2014

281.250
281.250

343.750
343.750

281.250
281.250

343.750
343.750

2.651.250

2.651.607

2.514.832

2.515.189

218.154
2.869.404
3.150.654

307.271
2.958.878
3.302.628

218.154
2.732.986
3.014.236

307.271
2.822.460
3.166.210



Ρα παξαπάλσ δάλεηα έρνπλ ρνξεγεζεί ζε Δπξψ.



Νη εηαηξείεο ζρεκαηίδνπλ πξνβιέςεηο γηα ηνπο δεδνπιεπκέλνπο ηφθνπο εμππεξέηεζεο ησλ
δαλείσλ ηνπο θαη επηβαξχλνπλ κε ηα ζρεηηθά έμνδα ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο εθάζηνηε
πεξηφδνπ.



Ρα πνζά ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ πνπ είλαη πιεξσηέα ζε δηάζηεκα 12 κελψλ απφ ηελ
εκεξνκελία θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ κεηαθεξζεί θαη παξνπζηάδνληαη ζηηο
βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο.

11. Θξαηηθέο Δπηρνξεγήζεηο
πόινηπν 01.01.2013
Αλαγλσξηζζείζα Δπηρνξήγεζε ζηε ρξήζε 2013
Απνζβέζεηο Δπηρνξήγεζεο ρξήζεσο 2013
Αλαγλσξηζζείζα Δπηρνξήγεζε ζηε ρξήζε 2014
Απνζβέζεηο Δπηρνξήγεζεο ρξήζεσο 2014
Απνζβέζεηο Δπηρνξήγεζεο πεξηφδνπ 01/01-30/06/15
Κεηαθνξά ζε έζνδα επφκελσλ πεξηφδσλ
πόινηπν 30.06.2015
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1.733.805
-456.961
348.298
-511.766
-236.810
-208.991
667.575

1.677.126
-436.237
183.241
-450.491
-218.100
-208.991
546.548
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12. Κεηνρηθό θεθάιαην θαη θεθάιαην ππέξ ην άξηην
Ρν Κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο απνηειείηαη απφ 11.812.193 θνηλέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο €
0,47 ε θάζε κηα.
πόινηπν 01.01.2005
Κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 2005
πόινηπν 31.12.2005
Κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 2006
Αχμεζε κε θεθα/ζε δηαθνξάο ππεξ ην άξηην
Δμνδα απμήζεο θεθαιαίνπ
Δμάζθεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
πόινηπν 31.12.2006
Κεηαβνιέο ζηε ρξήζε 2007
Δμάζθεζε δηθαησκάησλ πξναίξεζεο
Έμνδα αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ
πόινηπν 31.12.2007
πόινηπν 31.12.2010
Κεηαβνιέο πεξηόδνπ 1.1-31.12.2011
πόινηπν 31.12.2011
Κεηαβνιέο πεξηόδνπ 1.1-31.12.2012
πόινηπν 31.12.2012
πόινηπν 31.12.2013
Αχμεζε κε θεθ/ζε δηαθνξάο ππέξ ην άξηην
Αχμεζε κε θεθ/ζε απνζεκαη. Λ. 4172/2013
πόινηπν 31.12.2014
πόινηπν 30.06.2015

Κεηνρέο
7.835.000
-

Κεηνρηθό Θεθάιαην
3.525.750
-

Γηαθνξά ππέξ ην άξηην
4.391.940
-

7.835.000

3.525.750

4.391.940

3.917.500
157.500

1.762.875
70.875

-1.762.875
-30.541
170.100

11.910.000

5.359.500

2.768.624

277.500
12.187.500
12.187.500
-209.926
11.977.574
-165.381
11.812.193
11.812.193
11.812.193
11.812.193

124.875
5.484.375
5.484.375
-94.467
5.389.908
-74.421
5.315.487
5.315.487
136.260
99.984
5.551.731
5.551.731

299.700
-6.554
3.061.770
3.061.770
3.061.770
3.061.770
3.061.770
-136.260
2.925.510
2.925.510

13. Ίδηεο κεηνρέο

πόινηπν 31.12.2014
Αγνξά Ηδίσλ κεηνρψλ γηα ηε πεξίνδν 1.1.-30.06.2015
Ξψιεζε Ηδίσλ κεηνρψλ γηα ηε πεξίνδν 1.1.-30.06.2015
πόινηπν 30.06.2015
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Κεηνρή

Αμία

49.155
49.155

32.629
32.629

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
14. Απνζεκαηηθά
Όκηινο
Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Αθνξ/ηα απνζ/θα εηδ. Γηαη.λφκσλ
Απνζεκαηηθφ απφ έζνδα θνξνι.εηδ
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ θάιπςεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο Λ.3299/2004
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ θάιπςεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο επελδπηηθνχ ICT4GROWTH

01.01.2015
631.236
2.906.319
45.794

Κεηαβνιέο
24.184
(1.017)
-

30.06.2015
655.420
2.905.302
45.794

1.172.685

-

1.172.685

378.887
5.134.921

23.167

378.887
5.158.088

01.01.2015
617.487
2.906.319
45.794

Κεηαβνιέο
22.303
-

30.06.2015
639.790
2.906.319
45.794

1.172.685

-

1.172.685

322.116
5.064.401

22.303

322.116
5.086.704

Δηαηξεία
Ραθηηθφ Απνζεκαηηθφ
Αθνξ/ηα απνζ/θα εηδ. δηαη.λφκσλ
Απνζεκαηηθφ απφ έζνδα θνξνι.εηδ.
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ θάιπςεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο Λ.3299/2004
Δηδηθφ απνζεκαηηθφ θάιπςεο ίδηαο
ζπκκεηνρήο επελδπηηθνχ ICT4GROWTH

15. Φόξνο εηζνδήκαηνο
Ξαξαηίζεηαη θαησηέξσ ζπκθσλία νλνκαζηηθνχ θαη πξαγκαηηθνχ θνξνινγηθνχ ζπληειεζηή:
ΝΚΗΙΝΠ
30.06.2015
30.06.2014
Θέξδε πξν θόξσλ
Φφξνο εηζνδήκαηνο κε ηνλ θνξνινγηθφ
ζπληειεζηή ηεο εηαηξείαο 2014, 2013: 26%
Φφξνο επί δεκηψλ ε αλάθηεζε ηνπ νπνίνπ
δελ είλαη βεβαία
Φφξνο πνπ αλαινγεί ζε κε θνξνινγεηέα
θέξδε
Φνξνινγηθή επίδξαζε απφ ην δηαθνξεηηθφ
θνξνινγηθφ ζπληειεζηή πνπ ηζρχεη γηα ηηο
ζπγαηξηθέο εηαηξείεο

453.854

348.314

-336.407

601.992

118.002

90.562

-87.466

156.518

-

11.306

-

-

-61.173

-61.934

-56.763

-58.962

-122.889

15.573

-

-

5.326

5.314

-

-

-6.477

5.599

-8.349

5.247

4.706

-

-

-

-62.505

66.420

-152.578

102.803

Γαπάλεο κε εθπεζηέεο θνξνινγηθά
Γηαθνξά θφξνπ πξνεγ.ρξήζεο
Ξξφβιεςε αλέιεγθησλ ρξήζεσλ
Φόξνη εηζνδήκαηνο πνπ εκθαλίδνληαη
ζηελ θαηάζηαζε ζπλνιηθώλ εζόδσλ

ΔΡΑΗΟΔΗΑ
30.06.2015 30.06.2014
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Ρν πνζφ ησλ θφξσλ έρεη ππνινγηζζεί ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο πξαγκαηηθνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο
ηεο θάζε ρξήζεο. Νη κε εθπηπηφκελεο δαπάλεο πεξηιακβάλνπλ θπξίσο πξνβιέςεηο νη νπνίεο
αλακνξθψλνληαη απφ ηελ Γηνίθεζε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο.
Νη δειψζεηο θφξνπ εηζνδήκαηνο θαηαηίζεληαη ζε εηήζηα βάζε, αιιά ηα θέξδε θαη νη δεκηέο πνπ
δειψλνληαη γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο παξακέλνπλ πξνζσξηλά έσο φηνπ νη θνξνινγηθέο αξρέο
εμεηάζνπλ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο θαη ηα βηβιία ηνπ θνξνινγνχκελνπ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζα
εθθαζαξηζζνχλ θαη νη ζρεηηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Νη θνξνινγηθέο δεκηέο, ζην βαζκφ πνπ
αλαγλσξίδνληαη απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ ζπκςεθηζκφ θεξδψλ
ησλ πέληε επφκελσλ ρξήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηε ρξήζε πνπ αθνξνχλ.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4334/2015, (Φ.Δ.Θ. 80Α΄/16.07.2015) απμάλεηαη απφ 26% ζε 29% ν
ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θεξδψλ απφ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ απνθηνχλ ηα
λνκηθά πξφζσπα θαη νη λνκηθέο νληφηεηεο πνπ ηεξνχλ δηπινγξαθηθά βηβιία. Νη δηαηάμεηο απηέο ηζρχνπλ
γηα ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ζηα θνξνινγηθά έηε πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2015 θαη κεηά.
Δπίζεο απμάλεηαη απφ 80% ζε 100% ην πνζνζηφ ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνκηθψλ
πξνζψπσλ θαη λνκηθψλ νληνηήησλ. Ζ παξαπάλσ κεηαβνιή ζηνλ θνξνινγηθφ ζπληειεζηή εθηηκάηαη φηη
δελ ζα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο θαη ηνπ νκίινπ.
Νη ινγαξηαζκνί ησλ αλαβαιιφκελσλ θφξσλ αλαιχνληαη σο εμήο:
Όκηινο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
απαηηήζεηο
Αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο

30.06.2015

Δηαηξεία

31.12.2014

30.06.2015

31.12.2014

1.242.792

1.026.935

1.124.449

939.247

(584.531)

(557.410)

(612.269)

(582.404)

658.261

469.525

512.180

356.843

Όκηινο

Δηαηξεία

30.06.2015

30.06.2015

πφινηπν έλαξμεο

469.526

356.843

Αλαβαιιφκελνο Φφξνο απνηειεζκάησλ

188.735

155.337

658.261

512.180

Ζ θχζε ησλ πξνζσξηλψλ δηαθνξψλ θαη ε αλαιπηηθή θίλεζε ηεο πεξηφδνπ 01.01.2015-30.06.2015 γηα ηνλ
Όκηιν, έρεη σο εμήο:
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015

Όκηινο

Σξεώζεηο /
Ξηζηώζεηο (-)
Απνηειεζκάησλ

πόινηπν
έλαξμεο

Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ

πόινηπν
ηέινπο

861.353

-

861.353

(274.041)

106.401

(167.640)

82.962

7.225

90.187

(279.506)

(8.795)

(288.301)

22.167

7.260

29.427

Απαίηεζε απφ θνξνινγηθή δεκηά

11.722

22.410

34.132

Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο απνζεκάησλ

26.098

-

26.098

Έζνδα/έμνδα δεδνπιεπκέλα

(3.864)

(124.727)

(128.591)

-

178.962

178.962

22.634

-

22.634

469.525

188.736

658.261

Γηαγξαθέο άυισλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο Απνδεκηψζεο πξνζσπηθνχ
Αλαπξνζαξκνγή νηθνπέδσλ-θηηξίσλ
Γηαθνξά ινγηζηηθψλ θνξνινγηθψλ
απνζβέζεσλ

Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Ινηπέο Ξξνβιέςεηο Απνκείσζεο

Δηαηξεία
Ξξνβιέςεηο επηζθαιψλ

πόινηπν
έλαξμεο
819.753

Σξεώζεηο /
Ξηζηώζεηο (-)
Απνηειεζκάησλ

πόινηπν ηέινπο
-

819.753

(299.273)

106.401

(192.872)

71.154

6.240

77.394

Αλαπξνζαξκνγή νηθνπέδσλ-θηηξίσλ
Γηαθνξά ινγηζηηθψλ θνξνινγηθψλ
απνζβέζεσλ

(279.506)

(8.795)

(288.301)

3.253

-

3.253

Ξξφβιεςε ππνηίκεζεο απνζεκάησλ

9.100

-

9.100

(3.626)

(127.471)

(131.097)

-

178.962

178.962

35.988

-

35.988

356.843

155.337

512.180

Γηαγξαθέο άυισλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο Απνδεκηψζεο πξνζσπηθνχ

Έζνδα/έμνδα δεδνπιεπκέλα
Έζνδα επφκελσλ ρξήζεσλ
Ινηπέο Ξξνβιέςεηο Απνκείσζεο

Ρν γεγνλφο φηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο έζνδα θαη εμνδα αλαγλσξίδνληαη ινγηζηηθά ζε ρξφλν
δηαθνξεηηθφ απφ ην ρξφλν πνπ ηα έζνδα απηά θνξνινγνχληαη ή ηα έμνδα εθπίπηνληαη, γηα ζθνπνχο
πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ηεο ινγηζηηθήο αλαγλψξηζεο
εηεξνρξνληζκέλσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ ή ππνρξεψζεσλ (deferred tax assets
liabilities).
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
16. Θέξδε αλα Κεηνρή
Ν ππνινγηζκφο ησλ βαζηθψλ θεξδψλ αλα κεηνρή ηελ 30.06.2015 θαη 30.06.2014 έρεη σο εμήο:

Θαζαξφ θέξδνο απνδηδφκελν
ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηξηθήο
Κέζνο ζηαζκηθφο αξηζκφο
κεηνρψλ ζε θπθινθνξία
Βαζηθά θέξδε αλα κεηνρή

Όκηινο
30.06.2014

30.06.2015

Δηαηξεία
30.06.2015
30.06.2014

532.545

276.781

-183.829

499.189

11.764.013

11.767.848

11.764.013

11.767.848

0,0453

0,0235

-0,0156

0,0424

17. πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία
Ζ ππνρξέσζε ηεο Δηαηξείαο θαη ηνπ Νκίινπ πξνο ηα πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη ζηελ Διιάδα, γηα ηελ
κειινληηθή θαηαβνιή παξνρψλ αλάινγα µε ην ρξφλν ηεο πξνυπεξεζίαο ηνπ θαζελφο, πξνζκεηξάηαη θαη
απεηθνλίδεηαη µε βάζε ην αλακελφκελν λα θαηαβιεζεί δεδνπιεπκέλν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδφκελνπ,
θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ, πξνεμνθινχκελν ζηελ παξνχζα ηνπ αμία, ζε ζρέζε µε ηνλ
πξνβιεπφκελν ρξφλν θαηαβνιήο ηνπ. Νη παξνρέο απηέο πξνζδηνξίζηεθαλ απφ αλεμάξηεην αλαινγηζηή. Νη
θχξηεο αλαινγηζηηθέο παξαδνρέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
Ξξνεμνθιεηηθφ επηηφθην

2%

Κειινληηθέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο

0%

πνρξεψζεηο Ηζνινγηζκνχ γηα:
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο
Πύλνιν

Όκηινο
30.06.2015
30.06.2014
346.871
346.871

315.327
315.327

Όκηινο
30.06.2015
30.06.2014
Σξεψζεηο ζηα απνηειέζκαηα:
Ππληαμηνδνηηθέο παξνρέο
Πύλνιν

27.790
27.790
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26.635
26.635

Δηαηξεία
30.06.2015
30.06.2014
297.667
297.667

275.789
275.789

Δηαηξεία
30.06.2015
30.06.2014
24.000
24.000

23.526
23.526

PROFILE ΑΛΩΛΚΖ ΔΚΞΝΟΗΘΖ & ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
18. Αλάιπζε Δμόδσλ
Όκηινο
30.06.2015
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Ξαξνρέο ηξίησλ
Φφξνη Ρέιε
Γηάθνξα έμνδα
Απνζβέζεηο παγίσλ ζηνηρείσλ
Ξξνβιέςεηο εθκεηάιιεπζεο

Δηαηξεία
30.06.2015

1.684.115
865.529
144.923
11.542
428.881
926.034
27.790

1.324.451
838.534
108.745
8.768
321.875
787.201
24.000

4.088.814

3.413.574

Ρα έμνδα θαηαλεκήζεθαλ σο αθνινχζσο :
Όκηινο
30.06.2015

Δηαηξεία
30.06.2015

Έμνδα Γηνίθεζεο

523.315

425.210

Έμνδα Έξεπλαο

350.412

327.438

Έμνδα Γηάζεζεο

757.626

500.190

1.926.981

1.708.934

530.480

451.802

4.088.814

3.413.574

Θφζηνο Ξσιεζέλησλ
Θφζηνο Αλάπηπμεο Ξξνγξακκάησλ *

* Ρν θφζηνο αλάπηπμεο ησλ Ξξνγξακκάησλ πεξηφδνπ 1.1-30.06.2015 έρεη θαηαρσξεζεί σο άπιν

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.

19. Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ θαη θόζηνο κηζζνδνζίαο
Όκηινο
Αξηζκφο αηφκσλ
Κηζζσηνί
Θφζηνο

Δηαηξεία

30.06.2015

30.06.2014

30.06.2015

30.06.2014

87

75

70

60

1.684.115

1.352.859

1.324.451

1.103.068

20. Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ
έρνπλ ή ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο
θαη ηνπ Νκίινπ.
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
Ν Νκηινο θαη ε Δηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα
ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο ηνπο. Γελ αλακέλεηαη λα πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο
ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο. Γελ αλακέλνληαη πξφζζεηεο πιεξσκέο, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο απηψλ
ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Νη εγγπήζεηο κέζσ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηξαπεδνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαηά ηελ
30.6.2015 αθνξνχλ ζηα εμήο:
ΝΚΗΙΝΠ
Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε πξνκεζεπηέο

ΔΡΑΗΟΗΑ

24.000

24.000

Δγγπήζεηο ζπκκεηνρήο

256.563

256.563

Δγγπήζεηο γηα εμαζθάιηζε θαιήο εθηέιεζεο ζπκβάζεσλ κε πειάηεο

790.096

711.501

1.070.659

992.064

Νη αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο ησλ εηαηξεηψλ ηνπ Νκίινπ έρνπλ σο εμήο :
ΑΛΔΙΔΓΘΡΔΠ
ΦΝΟΝΙΝΓΗΘΑ ΣΟΖΠΔΗΠ

ΔΞΩΛΚΗΑ
PROFILE AEBEΞ
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA

2010 & 2014
2007-2014
2010 & 2014
2009-2014
2013-2014

Απφ ηελ ρξήζε 2011 θαη κεηά, νη Διιεληθέο Αλψλπκεο Δηαηξίεο θαη νη Δηαηξείεο Ξεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο
ησλ νπνίσλ νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη ππνρξεσηηθά απφ λφκηκνπο ειεγθηέο θαη
ειεγθηηθά γξαθεία εγγεγξακκέλα ζηα δεκφζηα κεηξψα ηνπ λ. 3693/2008, ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ
«Δηήζην Ξηζηνπνηεηηθφ» πνπ πξνβιέπεηαη πιένλ ζην άξζξν 65Α ηνπ Λ.4174/2013 (κέρξη ηελ 1.1.2014
πξνβιεπφηαλ απφ ην άξζξν 82 παξ. 5 λ. 2238/1994) , ην νπνίν εθδίδεηαη κεηά απφ θνξνινγηθφ έιεγρν
πνπ δηελεξγείηαη απφ ηνλ ίδην Λφκηκν Διεγθηή ή ειεγθηηθφ γξαθείν πνπ ειέγρεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο.
Ζ Δηαηξεία θαη ε ζπγαηξηθή ηεο GLOBALSOFT ειέγρζεθαλ θνξνινγηθά γηα ηηο ρξήζεηο 2011, 2012 θαη 2013
ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο θαη ρνξεγήζεθαλ ηφζν πξνο ηελ Δηαηξεία φζν θαη πξνο ηελ ζπγαηξηθή
ηεο ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά κε ζπκπέξαζκα ρσξίο επηθχιαμε.
Γηα ηε ρξήζε 2014 ν Όκηινο έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Νξθσηψλ Διεγθηψλ Ινγηζηψλ, ν
νπνίνο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ηα ζρεηηθά θνξνινγηθά πηζηνπνηεηηθά πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζνχλ κεηά
ηελ εκεξνκελία έγθξηζεο ησλ ελδηάκεζσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ Γηνίθεζε δελ αλακέλεη λα
πξνθχςνπλ θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πέξαλ απφ απηέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ θαη πνπ απεηθνλίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
21. Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο Δηαηξίεο
Δπσλπκία
ΘΝΚΞΗΝΡΔΟ ΗΛΡΔΟΛΑΠΗΝΛΑΙ
ΦΟΑΛΡΠΑΦΕ ΔΞΔ
GLOBAL SOFT AE
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(SUISSE) SA

Έδξα

Ξνζνζηό

Πρέζε
Δλνπνίεζεο

Κέζνδνο
Δλνπνίεζεο

Αζήλα
Αζήλα

50,18%
97,09%

Άκεζε
Άκεζε

Νιηθή
Νιηθή

Θχπξνο

100,00%

Άκεζε

Νιηθή

Διβεηία

60,00%

Έκκεζε

Νιηθή

22. Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε
Ζ Δηαηξεία είρε ζπλαιιαγέο πξνο θαη απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαηά ηελ 30.06.2015 θαη 30.06.2014
σο αθνινχζσο:
Δλδνεηαηξηθέο Ξσιήζεηο θαη άιια έζνδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πύλνιν

01.01.-30.06.2015
144.768
111.038
753
256.559

01.01.-30.06.2014
127.255
127.255

Δλδνεηαηξηθέο αγνξέο
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πύλνιν

01.01.-30.06.2015
-

01.01.-30.06.2014
-

Ρα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηηο ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο θαηά
ηελ ιήμε ηεο ηξέρνπζαο πεξηφδνπ αλαιχνληαη σο παξαθάησ:
Δλδνεηαηξηθά ππόινηπα (απαηηήζεσλ)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πύλνιν

01.01.-30.06.2015
102.318
164.815
126.493
753
394.379

01.01.-30.06.2014
55.201
164.815
81.717
13.625
315.358

Δλδνεηαηξηθά ππόινηπα (ππνρεώζεσλ)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΔΞΔ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
Πύλνιν

01.01.-30.06.2015
388.147
388.147

01.01-30.06.2014
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ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ
Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν
από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Ηνπλίνπ 2015
23. Ακνηβέο πξνο ηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη Κέιε ηεο Γηνίθεζεο
Νη Ακνηβέο πξνο ηα Γηεπζπληηθά Πηειέρε θαη Κέιε ηεο Γηνίθεζεο θαηά ηε πεξίνδν 01.01.-30.06.2015
αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ Δπξψ:
Όκηινο
30.06.2015
199.449

Δηαηξεία
30.06.2015
199.449

24. Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ζύληαμεο ησλ Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ
Ξέξαλ ησλ ήδε αλαθεξζέλησλ γεγνλφησλ, δελ ππάξρνπλ κεηαγελέζηεξα ηεο 30εο Ηνπλίνπ 2015
γεγνλφηα, ηα νπνία λα αθνξνχλ είηε ηνλ Όκηιν είηε ηελ Δηαηξεία, ζηα νπνία επηβάιιεηαη αλαθνξά απφ ηα
Γηεζλή Ξξφηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Ξιεξνθφξεζεο.

Λ. Πκχξλε, 31 Απγνχζηνπ 2015
Ν Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ
Πχκβνπινο ηνπ Γ.Π.

Πηαζηλφπνπινο Σαξάιακπνο
ΑΓΡ Π 577589

Ν Αληηπξφεδξνο Γ.Π

Γηεπζπληήο Νηθνλ/θψλ
πεξεζίσλ

Ινγηζηήο Α΄Ράμεο

Κπαξκπάηνο Πππξίδσλ

Αγγειίδεο Δπάγγεινο

Παληνχθαο Εαθείξηνο

ΑΓΡ ΑΔ077416

ΑΓΡ 1157610
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