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AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Vienna

AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Vienna (translated)

Statement of Financial Position as of 30 September 2022

Assets
30.9.2022 31.12.2021

EUR EUR'000

A. Fixed assets

I. Intangible assets

Software 2,074.00 3

II. Tangible assets
Other equipment 3,686.58 6

III. Financial assets

1. Investments in affiliated companies 60,030,260.29 60,030

2. Other investments 34,050.00 0

60,064,310.29 60,030

60,070,070.87 60,039

B. Current assets

I. Acconts receivable

1. Accounts receivable from affiliated companies 61,540.18 62

thereof non-current 0.00 0

2. Other receivables 134,026.54 189

thereof taxes 14,026.54 69

thereof non-current 0.00 0

195,566.72 250

II. Cash in banks 126,065.66 224

321,632.38 474

C. Prepaid expenses 416.63 4

60,392,119.88 60,517

Annex I/1
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Vienna (translated)

Liabilities and Shareholder`s equity
30.9.2022 31.12.2021

EUR EUR'000
A. Shareholder's equity

I. Share capital 14,638,053.00 14,638

II. Additional paid-in capital

1. Appropriated 7,284,026.50 7,284
2. Unappropriated 53,000.00 53

7,337,026.50 7,337

III. Taxed reserves

Statutory reserve 7,000.00 7

IV. Net profit 29,139,523.19 29,167

thereof profit carried forward 29,167,434.21 28,521

51,121,602.69 51,150

B. Provisions

1. Tax provisions 0.00 5

thereof deferred tax provisions 0.00 0

2. Other provisions 97,929.98 86

97,929.98 91

C. Liabilities

1. Bank loans 8,400,000.00 8,600

thereof current 1,300,000.00 1,000

thereof non-current 7,100,000.00 7,600

2. Accounts payable 45,888.59 43

thereof current 45,888.59 43

thereof non-current 0.00 0

3. Liabilities to affiliated companies 552,707.39 550

thereof current 552,707.39 550

4. Other liabilities 166,496.51 76

thereof from taxes 399.57 0

thereof due to social securitiy 1,880.19 2

thereof current 166,496.51 76

9,165,092.49 9,269

thereof current 2,065,092.49 1,669

thereof non-current 7,100,000.00 7,600

D. Deferred income 7,494.72 7

60,392,119.88 60,517

Annex I/2
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Vienna (translated)

Fixed assets schedule for the financial year 01.01.2022 - 30.09.2022

As of As of As of As of Book value Book value
Jan 1 2022 Additions Disposal Sept 30 2022 Jan 1 2022 Additions Disposal Sept 30 2022 Sept 30 2022 Dec 31 2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

   I. Intangible assets

292,621.08 0.00 0.00 292,621.08 # 289,608.72 938.36 0.00 290,547.08 # 2,074.00 3,012.36

  II. Tangible assets

Other equipment 12,600.29 0.00 0.00 12,600.29 # 6,607.69 2,306.02 0.00 8,913.71 # 3,686.58 5,992.60

III. Financial assets

1. Investments in affiliated companies 60,030,260.29 0.00 0.00 60,030,260.29 # 0.00 0.00 0.00 0.00 # 60,030,260.29 60,030,260.29

2. Other investments 0.00 34,050.00 0.00 34,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,050.00 0.00

60,030,260.29 34,050.00 0.00 60,064,310.29 0.00 0.00 0.00 0.00 60,064,310.29 60,030,260.29

60,335,481.66 34,050.00 0.00 60,369,531.66 296,216.41 3,244.38 0.00 299,460.79 60,070,070.87 60,039,265.25

Software

Annex 1
to the Notes

Acquisition or production costs Accumulated amortization Net carrying amount



4 | P a g e

Notes to the interim financial statements per 30.09.2022

1. General 

The management of the Company prepared the interim financial statements in accordance with the 

regulations of the Austrian Commercial Code ("Unternehmensgesetzbuch", "UGB").

The Company is a large corporation in accordance with Section 221 UGB and a five-fold Company in 

accordance with Section 271a par. 1 UGB.

2. Accounting principles

2.1. General

The interim financial statements were prepared in accordance with generally accepted accounting 

principles in Austria to give a true and fair view of the Company’s assets, liabilities, financial position 

and results.

The principle of completeness was adhered to.

The items in the interim financial statements were valued by applying the going concern assumption. 

Assets and liabilities were valued individually on an item by item basis.

The principle of prudence was adhered to by recognizing revenue only if realized at the end of the 

reporting period. All identifiable risks and potential losses, which arose in 2021 or in a prior period, 

were taken into account.

There have been no changes to the accounting principles applied in prior years. 

2.2. Intangible assets

Intangible assets are only recognized when they are purchased and are measured at cost less 

amortization and impairment charges, if any. Internally developed intangible assets and low value 

items (individual acquisition costs of up to EUR 800.00) are expensed when acquired.
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Amortization expense is calculated on a straight-line basis by applying the following useful life:

Years Percentage

Software 5 20

An impairment loss is recognized to adjust the carrying amount to its lower fair value as of the 

reporting date, if the decrease in value is expected to be permanent. In 2022, no impairment charge 

was recognized (prior year: EUR 0).

2.3. Tangible assets

Tangible assets are measured at acquisition or production costs less scheduled amortization and 

impairment charges, if any. Low value items (individual cost below EUR 800.00) are expensed in the 

year of purchase. In accordance with income tax regulations, additions in the first half of the year are 

subject to a full year's depreciation, and additions in the second half-year, are subject to a half-year's 

depreciation. Leased assets, for which the Company acquires not only the ownership title over the 

asset with the payment of the last lease rate but also disposes of the substantial opportunities and 

risks of the asset, are recorded as part of the assets.

Depreciation is calculated straight-line based on the following useful lives:

Years Percentage

Plant and equipment 3 - 5 20 - 33

An impairment charge is recognized to adjust the carrying amount of an item of tangible assets to its 

lower fair value as of the reporting date, if the decrease in value is expected to be permanent. No 

impairment charge was recognized for 2021 (prior year: EUR 0k).

2.4. Financial assets

Financial assets are valued at acquisition costs. An impairment loss is recognized to adjust the carrying 

amount to its lower fair value as of the reporting date, if the decrease in value is expected to be 

permanent.

2.5. Receivables and other assets

Receivables and other assets are recognized at their nominal values.



6 | P a g e

2.6. Current and deferred income tax

Deferred taxes are recognized in accordance with Section 198 par. 9 and par. 10 UGB by applying the 

balance sheet liability method and the current income tax rate of 25%. Deferred taxes are not 

discounted and are not recognized on tax loss carry-forwards.

There were no temporary differences as of 30 September 2022 or 31 December 2021.

2.7. Provisions

Other provisions are recognized taking into account the principle of prudence reflecting all apparent 

risks identified up to the date of preparation of the financial statements and all liabilities contingent 

with respect to amount or occurrence. The amounts recognized represent management's best 

estimate.

2.8. Liabilities

Liabilities are recognized at their repayment amounts.

2.9. Foreign currency translation

The reporting currency is the Euro. Receivables denominated in foreign currencies are measured at 

the lower of the transaction rate and buying rate as of the end of the reporting period. Liabilities 

denominated in foreign currencies are measured at the higher of the transaction rate and selling rate 

as of the end of the reporting period. In the case of currency forwards, the items are measured at the 

agreed forward rate. No forward exchange contracts were concluded in 2022.
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3. Notes on the statement of financial position 

3.1. Notes on the statement of financial position

For the development of intangible and tangible assets we refer to Appendix 1.

3.1.1. Financial assets

Investments in affiliated companies

The figures reported for the affiliated companies are audited IFRS numbers per 31.12.2021.

Name:

AUSTRIA CARD-
Plastikkarten und 
Ausweissysteme 

Gesellschaft m.b.H.
(‚ACV‘)

INFORM P. LYKOS S.A.

(‚ILG‘)

Registered office: Vienna Koropi

Equity: EUR 48,227,115.16 EUR 37,153,610.38

Share of equity: 84.67% 70.79%

Net Profit/Loss of the most recent 
financial year: EUR 8,929,386.25 EUR 1,543,336.28

3.1.2. Receivables and other assets 

Receivables from affiliated companies amount to EUR 61,540.18 (prior year: EUR 62k). As in the prior 

year they result from services charged by AUSTRIA CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme 

Gesellschaft m.b.H.

3.1.3. Shareholder’s equity

The following table shows the development of the shareholder's equity:
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Share capital
Additional paid-

in capital
Taxed 

reserves Net Profit Total
TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

As of 1 January 2022 14,638 7,337 7 29,168 51,150
Distribution of dividends 0 0 0 0 0
Profit per 30.09.0222 0 0 0 -28 -28
As of 30 September 2022 14,638 7,337 7 29,140 51,122

The share capital of AUSTRIACARD HOLDINGS AG in the amount of EUR 14,638,053.00 is divided into 

14,638,053 nominal value shares of EUR 1.00 each.

3.1.4. Provisions

The other provisions relate to outstanding invoices for audit and consulting expenses entirely.

3.1.5. Liabilities

For bank loans in the amount of EUR 2,600,000.00 (prior year: EUR 3,200) residual maturity is more 

than 5 years. 

Liabilities to affiliated companies amounting to EUR 552,707.39 (prior year: EUR 550k) result from 

ongoing activity allocation as in previous year.

The item other liabilities includes expenses in the amount of EUR 166,496.51 (prior year: EUR 76k) that 

become cash effective after 30.09.2022 only. 

Obligations from the use of tangible assets not recognized in the statement of financial 
position

In the following In the next
12 months five financial years

EUR EUR‘000

Obligations under rental contracts 13,654.26 14
Prior year: 74,873.40 75

Thereof to affiliated companies 0.00 0
Prior year: 0.00 0

3.1.6. Derivative financial instruments
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Derivative financial instruments are recognized in the following items in the statement of financial 

position:

Financial instrument
Item in statement of 

financial position
Fair value

EUR

book value 
30.09.2022

EUR

book value 
31.12.2021

EUR
Interest rate swap     off-balance-sheet 311,518.20 0.00 0.00

The interest rate swaps is designed as a hedging instrument to hedge against interest rate risks. It 

forms a valuation unit with the underlying bank loan with variable interest rates based on the 6-month 

Euribor. The hedging period starts on 30 December 2022 and ends on 29 December 2028 and relate 

to the hedging of the 6-month-Euribor which amounts 0.685%.

According to AFRAC statement 15 “Accounting of derivatives and hedging instruments under company 

law”, no provision for contingent losses is recognized for derivative financial instruments that have a 

negative fair value on closing date and that serve to hedge interest payments in relation to financial 

liability of the company as long as opposing cash flows that affect P&L can be expected with a 

probability close to certainty. The “Critical Term Match” is used to determine the effectiveness of the 

hedging relationship. 

Per 30.09.2022 the derivative financial instrument shows a positive fair value of EUR 311.518.20, which 

was not recognised in balance sheet. Per 31.12.2021 unrecognised provision for contingent losses for 

the negative fair value of the interest rate swaps designated as a hedging instrument amounted to 

TEUR -235.

3.1.7. Collateral and liabilities

To secure a non-current loan the shares in ILG as well as ACV were pledged.
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4. Other disclosures

4.1. Officers of the Company

During the financial year, the following persons were members of the Management Board:

Mr. Nikolaos Lykos
Mr. Panagiotis Spyropoulos

The disclosure in accordance with Section 239 par. 1 subpar. 3 and 4 UGB is not presented with 

reference to Section 242 par. 4 UGB.

The members of Management Board were not granted any loans or advance payments. 

In 2022, the following persons were members of the Supervisory Board: 

Mr. Ilias Karantzalis (Chairman)
Mr. Petros Katsoulas (vice-Chairman)
Mr. John Costopoulos 

In the first 9 months of 2022, Ilias Karantzalis, Chairman of the Supervisory Board, received EUR 

34.208,35 (prior year: EUR 18k) from subsidiaries of the Company for legal consulting and other 

services. Otherwise no remuneration was paid to members of the Supervisory Board.

No advance payments or loans were granted to the Supervisory Board.

4.2. Significant events after the reporting date

With the signing of the contribution agreement and the resolution of the Extraordinary General 

Meeting of the company on 19 October 2022, all minority shareholders of ACV contributed their shares 

in ACV in full to the company. The contribution in the amount of 15.33% of the share capital of ACV 

was made against a capital increase and the issuance of 2,224,014.00 new shares of AUSTRIACARD 

HOLDINGS AG. The company now holds 100% of the share capital and is the sole shareholder of ACV.

As part of the capital increase against contributions in kind described above, the equity of the company 

was increased by a total of EUR 29,735,067.18, of which EUR 2,224,014.00 was issued as new share 

capital and the remaining difference of EUR 27,511,053.18 (premium) was allocated to the restricted 

capital reserve. The capital increase was entered in the commercial register on 4 November 2022.
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Lamezanstraße 4-8, 1230 Βιέννη

AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Vienna (μετάφραση)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις 30 Σεπτεμβρίου 2022

Ενεργητικό
9/30/2022 12/31/2021

EUR EUR'000

A. Πάγια στοιχεία ενεργητικού

I. Άυλα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού

Λογισμικό 2,074.00 3

II. Ενσώματα πάγια στοιχεία του ενεργητικού
Λοιπός εξοπλισμός 3,686.58 6

III. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

1. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 60,030,260.29 60,030

2. Λοιπές επενδύσεις 34,050.00 0

60,064,310.29 60,030

60,070,070.87 60,039

B. Κυκλοφορούν ενεργητικό 

I. Απαιτήσεις

1. Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 61,540.18 62

μη κυκλοφορούντα 0.00 0

2. Λοιπές απαιτήσεις 134,026.54 189

Φόροι 14,026.54 69

μη κυκλοφορούντα 0.00 0

195,566.72 250

II. Μετρητά σε τράπεζες 126,065.66 224

321,632.38 474

Γ. Προπληρωμένα έξοδα 416.63 4

60,392,119.88 60,517

Παράρτημα I/1
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Vienna (μετάφραση)

Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 
9/30/2022 12/31/2021

EUR EUR'000
A. Ίδια Κεφάλαια Μετόχων 

I. Μετοχικό Κεφάλαιο 14,638,053.00 14,638

II. Πρόσθετο καταβληθέν κεφάλαιο 

1. Αντληθέντα κεφάλαια 7,284,026.50 7,284
2. Μη αντληθέντα κεφάλαια 53,000.00 53

7,337,026.50 7,337

III. Αποθεματικά μετά φόρων

Τακτικό αποθεματικό 7,000.00 7

IV. Καθαρά κέρδη 29,139,523.19 29,167

Κέρδη εις νέον 29,167,434.21 28,521

51,121,602.69 51,150

B. Προβλέψεις 

1. Προβλέψεις φόρου 0.00 5

αναβαλλόμενες προβλέψεις φόρου 0.00 0

2. Λοιπές προβλέψεις 97,929.98 86

97,929.98 91

Γ. Υποχρεώσεις 

1. Τραπεζικά δάνεια 8,400,000.00 8,600

Βραχυπρόθεσμα 1,300,000.00 1,000

Μακροπρόθεσμα 7,100,000.00 7,600

2. Προμηθευτές 45,888.59 43

Βραχυπρόθεσμες 45,888.59 43

Μακροπρόθεσμες 0.00 0

3. Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 552,707.39 550

Βραχυπρόθεσμες 552,707.39 550

4. Λοιπές υποχρεώσεις 166,496.51 76

Υποχρεώσεις από φόρους 399.57 0

Υποχρεώσεις από εργοδοτικές εισφορές 1,880.19 2

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 166,496.51 76

9,165,092.49 9,269

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2,065,092.49 1,669

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7,100,000.00 7,600

Δ. Αναβαλλόμενα έσοδα 7,494.72 7

60,392,119.88 60,517

Παράρτημα I/2
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG, Vienna (translated)

Πάγιο ενεργετικό για την περίοδο 01/01/2022-30/09/2022

λογιστική αξία λογιστική αξία
 1 Ιανουαρίου 2022 Προσθήκες Μειώσεις  30 Σεπτεμβρίου 2022 1 Ιανουαρίου 2022 Προσθήκες Μειώσεις 30 Σεπτεμβρίου 2022 30 Σεπτεμβρίου 2022  31 Δεκεμβρίου 2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

   I. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

292.621,08 0,00 0,00 292.621,08 ## 289.608,72 938,36 0,00 290.547,08 0,00 2.074,00 3.012,36

  II. Ενσώματα πάγια

Λοιπός εξοπλισμός 12.600,29 0,00 0,00 12.600,29 ## 6.607,69 2.306,02 0,00 8.913,71 0,00 3.686,58 5.992,60

III. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

1. Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 60.030.260,29 0,00 0,00 60.030.260,29 ## 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.030.260,29 60.030.260,29

2. Άλλες επενδύσεις 0,00 34.050,00 0,00 34.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.050,00 0,00

60.030.260,29 34.050,00 0,00 60.064.310,29 0,00 0,00 0,00 0,00 60.064.310,29 60.030.260,29

60.335.481,66 34.050,00 0,00 60.369.531,66 296.216,41 3.244,38 0,00 299.460,79 60.070.070,87 60.039.265,25

Λογισμικό

Annex 1
to the Notes

Κόστος κτήσης ή παραγωγής Σωρευμένες αποσβέσεις Καθαρή λογιστική αξία
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Σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων την 30.09.2022

1. Γενικές πληροφορίες 

Η διοίκηση της Εταιρείας συνέταξε τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τους 

κανονισμούς του Αυστριακού Εμπορικού Κώδικα ("Unternehmensgesetzbuch", "UGB").

Η Εταιρεία είναι μια μεγάλη εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 221 UGB και μια five-fold Εταιρεία 

σύμφωνα με το Άρθρο 271α παρ. 1 UGB.

2. Λογιστικές αρχές 

2.1. Γενικά

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικά αποδεκτές λογιστικές 

αρχές στην Αυστρία για να παρέχουν μια αληθινή και δίκαιη εικόνα των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων, της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας.

Τηρήθηκε η αρχή της πληρότητας.

Τα στοιχεία των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων αποτιμήθηκαν με την εφαρμογή της 

παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητας.

Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις αποτιμήθηκαν μεμονωμένα ανά στοιχείο.

Η αρχή της σύνεσης τηρήθηκε με την αναγνώριση εσόδων μόνο εάν πραγματοποιηθούν στο τέλος της 

περιόδου αναφοράς. Λήφθηκαν υπόψη όλοι οι αναγνωρίσιμοι κίνδυνοι και οι πιθανές ζημίες που 

προέκυψαν το 2021 ή σε προηγούμενη περίοδο.

Δεν υπήρξαν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα έτη.
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2.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται μόνο όταν αγοράζονται και αποτιμώνται στο κόστος 

μείον τις χρεώσεις αποσβέσεων και απομείωσης, εάν υπάρχουν. Τα εσωτερικά αναπτυγμένα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία και τα στοιχεία χαμηλής αξίας (μεμονωμένα κόστη κτήσης έως 800,00 ευρώ) 

εξοδοποιούνται κατά την απόκτησή τους.

Τα έξοδα απόσβεσης υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο, εφαρμόζοντας την ακόλουθη ωφέλιμη 

ζωή:

Έτη Ποσοστό 

Λογισμικό 5 20

Ζημιά απομείωσης αναγνωρίζεται για την προσαρμογή της λογιστικής αξίας στη χαμηλότερη εύλογη 

αξία της κατά την ημερομηνία αναφοράς, εάν η μείωση της αξίας αναμένεται να είναι μόνιμη. Το 

2022 δεν αναγνωρίστηκε επιβάρυνση απομείωσης (προηγούμενη χρήση: 0 ευρώ).

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης ή παραγωγής μείον τις 

προγραμματισμένες αποσβέσεις και τις χρεώσεις απομείωσης, εάν υπάρχουν. Στοιχεία χαμηλής αξίας 

(ατομικό κόστος κάτω των 800,00 ευρώ) εξοδοποιούνται το έτος αγοράς. Σύμφωνα με τους 

κανονισμούς φορολογίας εισοδήματος, οι προσθήκες στο πρώτο εξάμηνο υπόκεινται σε απόσβεση 

ολόκληρου του έτους και οι προσθήκες στο δεύτερο εξάμηνο υπόκεινται σε απόσβεση εξαμήνου. 

Μισθωμένα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία η Εταιρεία αποκτά όχι μόνο τον τίτλο ιδιοκτησίας του 

περιουσιακού στοιχείου με την πληρωμή του τελευταίου επιτοκίου μίσθωσης, αλλά και διαθέτει τις 

σημαντικές ευκαιρίες και τους κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου, καταχωρούνται ως μέρος των 

περιουσιακών στοιχείων.

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο εφαρμόζοντας τις ακόλουθες ωφέλιμες ζωές:

Έτη Ποσοστό 

Ενσώματα πάγια 3 - 5 20 - 33
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Επιβάρυνση απομείωσης αναγνωρίζεται για την προσαρμογή της λογιστικής αξίας ενός στοιχείου 

των ενσώματων παγίων στη χαμηλότερη εύλογη αξία του κατά την ημερομηνία αναφοράς, εάν η 

μείωση της αξίας αναμένεται να είναι μόνιμη. Δεν αναγνωρίστηκε επιβάρυνση απομείωσης για το 

2021 (προηγούμενη χρήση: 0 χιλιάδες ευρώ).

2.4. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσης. Ζημιά απομείωσης

αναγνωρίζεται για την προσαρμογή της λογιστικής αξίας στη χαμηλότερη εύλογη αξία της κατά την 

ημερομηνία αναφοράς, εάν η μείωση της αξίας αναμένεται να είναι μόνιμη.

2.5. Απαιτήσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Οι απαιτήσεις και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στην ονομαστική τους αξία.

2.6. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι αναγνωρίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 198 παρ. 9 και παρ. 10 UGB με την 

εφαρμογή της μεθόδου υποχρέωσης του ισολογισμού και του τρέχοντος συντελεστή φόρου 

εισοδήματος 25%. Οι αναβαλλόμενοι φόροι δεν προεξοφλούνται και δεν αναγνωρίζονται στη 

μεταφορά φορολογικών ζημιών.

Δεν υπήρχαν προσωρινές διαφορές στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 ή στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

2.7. Προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της σύνεσης που 

αντικατοπτρίζει όλους τους εμφανείς κινδύνους που έχουν εντοπιστεί μέχρι την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και όλες τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με το ποσό 

ή το γεγονός. Τα ποσά που αναγνωρίστηκαν αντιπροσωπεύουν την καλύτερη εκτίμηση της διοίκησης.
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2.8. Υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα ποσά αποπληρωμής τους.

2.9. Συναλλαγματική αποτίμηση

Το νόμισμα αναφοράς είναι το ευρώ. Οι απαιτήσεις σε ξένο νόμισμα επιμετρώνται στη χαμηλότερη 

τιμή μεταξύ της ισοτιμίας συναλλαγής και της ισοτιμίας αγοράς στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 

Οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται στην υψηλότερη τιμή μεταξύ της ισοτιμίας συναλλαγής 

και της ισοτιμίας πώλησης στο τέλος της περιόδου αναφοράς. Στην περίπτωση των προθεσμιακών 

συναλλαγών, τα στοιχεία επιμετρώνται με τη συμφωνημένη προθεσμιακή ισοτιμία. Δεν συνάφθηκαν 

προθεσμιακές συμβάσεις ανταλλαγής το 2022.

3. Σημειώσεις επί της κατάστασης οικονομικής θέσης  

3.1. Σημειώσεις επί της κατάστασης οικονομικής θέσης  

Για την ανάπτυξη άυλων και ενσώματων περιουσιακών στοιχείων παραπέμπουμε στο Παράρτημα 1.

3.1.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις 

Τα στοιχεία που αναφέρονται για τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 

την 31.12.2021.
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Ονομασία επιχείρησης:

AUSTRIA CARD-
Plastikkarten und 
Ausweissysteme 

Gesellschaft m.b.H.

(‚ACV‘)

INFORM P. LYKOS Α.Ε. 

(‚ILG‘)

Έδρα: Βιέννη Κορωπί

Μετοχικό κεφάλαιο: EUR 48,227,115.16 EUR 37,153,610.38

Συμμετοχή στο μετοχικο κεφάλαιο: 84.67% 70.79%

Καθαρά κέρδη/ζημίες της πιο 
πρόσφατης χρήσης: EUR 8,929,386.25 EUR 1,543,336.28

3.1.2. Απαιτήσεις και λοιπά περιουσιακά στοιχεία  

Οι απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις ανέρχονται σε 61.540,18 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 

62 χιλ. ευρώ). Όπως και την προηγούμενη χρήση προκύπτουν από υπηρεσίες που χρεώνει η AUSTRIA

CARD-Plastikkarten und Ausweissysteme Gesellschaft m.b.H.

3.1.3. Ίδια Κεφάλαια Μετόχων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την εξέλιξη των ιδίων κεφαλαίων:
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Μετοχικό 
κεφάλαιο

Πρόσθετο 
καταβεβλημένο 

κεφάλαιο
Φορολογημένα 

αποθεματικά
Καθαρό 
Κέρδος Σύνολο

TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2022 14,638 7,337 7 29,168 51,150

Διανομή μερισμάτων  0 0 0 0 0

Κέρδος 30.09.0222 0 0 0 -28 -28

Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου 2022 14,638 7,337 7 29,140 51,122

Το μετοχικό κεφάλαιο της AUSTRIACARD HOLDINGS AG ποσού 14.638.053,00 ευρώ διαιρείται σε 

14.638.053 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

3.1.4. Προβλέψεις 

Οι λοιπές διατάξεις αφορούν εξ ολοκλήρου εκκρεμή τιμολόγια για έξοδα ελέγχου και 

συμβουλευτικής.

3.1.5. Υποχρεώσεις 

Για τραπεζικά δάνεια ύψους 2.600.000,00 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 3.200 ευρώ) η εναπομένουσα 

διάρκεια είναι μεγαλύτερη από 5 έτη.

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις ύψους 552.707,39 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 550 χιλ. 

ευρώ) προκύπτουν από συνεχή κατανομή δραστηριότητας όπως και την προηγούμενη χρήση.

Το κονδύλι λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνει έξοδα ποσού 166.496,51 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 

76 χιλ. ευρώ) που τίθενται σε μετρητά μετά την 30.09.2022 μόνο.



20 | P a g e

Υποχρεώσεις από τη χρήση ενσώματων παγίων που δεν αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης

Στους επόμενους 
12 μήνες

Στις επόμενες πέντε
χρήσεις 

EUR EUR‘000

Υποχρεώσεις βάσει συμβάσεων μίσθωσης 13,654.26 14

Προηγούμενη χρήση: 74,873.40 75

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 0.00 0

Προηγούμενη χρήση: 0.00 0

3.1.6. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα

Τα Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα αναγνωρίζονται στα ακόλουθα στοιχεία της κατάστασης 

οικονομικής θέσης:

Χρηματοοικονομικό 
μέσο

Στοιχείο στην

κατάσταση

οικονομικής

θέσης
Εύλογη αξία 

EUR

λογιστική 
αξία

30.09.2022

EUR

λογιστική 
αξία

31.12.2021

EUR

Interest rate swap     off-balance-sheet 311,518.20 0.00 0.00

Οι συμβάσεις ανταλλαγής επιτοκίων έχουν σχεδιαστεί ως μέσο αντιστάθμισης κινδύνου για την 

αντιστάθμιση κινδύνου επιτοκίου. Αποτελεί μονάδα αποτίμησης με το υποκείμενο τραπεζικό δάνειο 

με κυμαινόμενα επιτόκια με βάση το Euribor 6 μηνών. Η περίοδος αντιστάθμισης ξεκινά στις 30 

Δεκεμβρίου 2022 και λήγει στις 29 Δεκεμβρίου 2028 και αφορά την αντιστάθμιση του Euribor 6 μηνών 

που ανέρχεται σε 0,685%.
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Σύμφωνα με τη δήλωση AFRAC 15 «Λογιστική παραγώγων και μέσων αντιστάθμισης σύμφωνα με το 

εταιρικό δίκαιο», δεν αναγνωρίζεται πρόβλεψη για ενδεχόμενες ζημίες για παράγωγα 

χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν αρνητική εύλογη αξία κατά την ημερομηνία κλεισίματος και 

χρησιμεύουν στην αντιστάθμιση πληρωμών τόκων σε σχέση με την χρηματοοικονομική υποχρέωση 

της εταιρείας με την προϋπόθεση ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι αναμένονται αντίθετες ταμειακές ροές 

που θα έχουν επίδραση στα αποτελέσματα. Η «Αντιστοίχιση κρίσιμου όρου» χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας της σχέσης αντιστάθμισης.

Την 30.09.2022 το παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο εμφανίζει θετική εύλογη αξία 311.518,20 

ευρώ, η οποία δεν αναγνωρίστηκε στον ισολογισμό. Την 31.12.2021 η μη αναγνωρισμένη πρόβλεψη 

για ενδεχόμενες ζημίες για την αρνητική εύλογη αξία των συμβάσεων ανταλλαγής επιτοκίων που 

προσδιορίστηκαν ως μέσο αντιστάθμισης ανερχόταν σε TEUR -235.

3.1.7. Εξασφαλίσεις και υποχρεώσεις

Για εξασφάλιση μακροπρόθεσμου δανείου ενεχυριάστηκαν οι μετοχές της ILG καθώς και η ACV.
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4. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

4.1. Διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν τα ακόλουθα πρόσωπα:

κ. Νικόλαος Λύκος

κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος

Η γνωστοποίηση σύμφωνα με το Άρθρο 239 παρ. 1 υποπαρ. 3 και 4 UGB δεν παρουσιάζεται με 

αναφορά στην Ενότητα 242 παρ. 4 UGB.

Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου δεν χορηγήθηκαν δάνεια ή προκαταβολές.

Το 2022, μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου ήταν τα ακόλουθα πρόσωπα:

κ. Ηλίας Καράντζαλης (Πρόεδρος)

κ. Πέτρος Κατσούλας (Αντιπρόεδρος)

κ. Γιάννης Κωστόπουλος

Το πρώτο 9μηνο του 2022, ο Ηλίας Καράντζαλης, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου, έλαβε 

34.208,35 ευρώ (προηγούμενη χρήση: 18 χιλιάδες ευρώ) από θυγατρικές της Εταιρείας για νομικές 

συμβουλές και άλλες υπηρεσίες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν καταβλήθηκε αμοιβή σε μέλη του 

Εποπτικού Συμβουλίου.

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή δάνεια στο Εποπτικό Συμβούλιο.

4.2. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Με την υπογραφή της σύμβασης εισφοράς και την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 

εταιρείας στις 19 Οκτωβρίου 2022, όλοι οι μέτοχοι μειοψηφίας της ACV συνεισέφεραν πλήρως τις 

μετοχές τους στην ACV στην εταιρεία. Η εισφορά κατά 15,33% του μετοχικού κεφαλαίου της ACV έγινε 

έναντι αύξησης κεφαλαίου και έκδοσης 2.224.014,00 νέων μετοχών της AUSTRIACARD HOLDINGS AG. 

Η εταιρεία κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου και είναι ο μοναδικός μέτοχος της ACV. 

Στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου έναντι εισφορών σε είδος που περιγράφεται παραπάνω, τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρείας αυξήθηκαν συνολικά κατά 29.735.067,18 ευρώ, εκ των οποίων 2.224.014,00 

ευρώ εκδόθηκαν ως νέο μετοχικό κεφάλαιο και η υπόλοιπη διαφορά των 27.511.053,18 ευρώ 

(premium) κατανεμήθηκε σε το περιορισμένο αποθεματικό κεφαλαίου. Η αύξηση κεφαλαίου 

καταχωρίστηκε στο εμπορικό μητρώο στις 4 Νοεμβρίου 2022. 


