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Β Ε Β Α Ι Ω Σ Η 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από 
τους Διαχειριστές της «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ» την 10/6/2020 και έχουν κατά το Νόμο 
δημοσιοποιηθεί. 

 
 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31/12/2019 

 

Αξιότιμοι κύριοι Εταίροι, 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018, υποβάλουμε 
συνημμένα στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες 
συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των γενικά παραδεκτών Λογιστικών Αρχών, όπως 
αυτές προδιαγράφονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και τις 
παρατηρήσεις μας επ’ αυτών, και παρακαλούμε όπως τις εγκρίνετε. 

1. Εισαγωγή (Έδρα - Υποκαταστήματα -Σκοπός - Αντικείμενο Δραστηριότητας) 
Η «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ» (στο εξής η «Εταιρία») εδρεύει στον Γέρακα, Μελίτωνα 5. Η 
Εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα.  

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής. 

2. Εξωτερικό περιβάλλον 
Oι εξωτερικοί παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τις επιδόσεις της Εταιρίας, δεδομένου ότι η 
Ελλάδα, όπου εδρεύει και δραστηριοποιείται ως επί το πλείστον η Εταιρία, είναι η δυσπραγία του 
Δημοσίου και η εν εξελιξει πανδημία του κορωνοϊού COVID-19. Παρ’ όλα αυτά η εταιρία κατάφερε να 
αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και να επιτύχει αύξηση του περιθωρίου μικτού κέρδους και καθαρής 
κερδοφορίας. 

3. Αποτελέσματα και επιδόσεις κλειόμενης χρήσης 
Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 558.758,44 ευρώ, έναντι 505.345,28 ευρώ κατά την 
προηγούμενη εταιρική χρήση. 

Τα μετά από φόρους αποτελέσματα χρήσεως διαμορφώθηκαν σε 110.318,76 ευρώ, έναντι 86.358,88 
ευρώ κατά την προηγούμενη εταιρική χρήση. 

Οι αριθμοδείκτες κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Περιθώριο μικτού κέρδους 76,6%  
 

74,4%  
 Περιθώριο EBITDA 31,1%  

 
25,8%  

 Περιθώριο EBIT 30,9%  
 

25,8%  
 Περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων 30,6%  

 
25,5%  

 Περιθώριο καθαρής κερδοφορίας 19,7%  
 

17,1%  
 % λειτουργικών δαπανών επί πωλήσεων 45,6%  

 
48,5%  

 % συνολικών δαπανών επί πωλήσεων 45,7%  
 

48,6%  
  

Οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Απόδοση απασχολουμένων κεφαλαίων 15,3%  
 

12,8%  
 Απόδοση ιδίων κεφαλαίων 19,4%  

 
16,4%  
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4. Περιουσιακά στοιχεία, ίδια κεφάλαια, δάνεια, υποχρεώσεις 
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 1.186.488,79 ευρώ, έναντι 1.046.239,99 ευρώ κατά 
την προηγούμενη εταιρική χρήση. 

Οι μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της χρήσης στα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας 
απεικονίζονται λεπτομερώς στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, και συγκεκριμένα στη Σημείωση 
υπ’ αριθμόν 5. 

Οι αριθμοδείκτες ρευστότητας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Γενική ρευστότητα 5,54  
 

5,62  
 Άμεση ρευστότητα 5,53  

 
5,61  

 Κεφάλαιο κίνησης 1,08  
 

1,13  
 Ταμειακή ρευστότητα 4,47  

 
4,50  

  

Οι αριθμοδείκτες δραστηριότητας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 3,34  
 

2,82  
 Κυκλοφοριακή ταχύτητα υποχρεώσεων 2,12  

 
2,22  

 Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 50,65  
 

50,04  
 Μέσο διάστημα είσπραξης απαιτήσεων 109  

 
130  

 Μέσο διάστημα εξόφλησης υποχρεώσεων 173  
 

165  
 Μέσο διάστημα ρευστοποίησης αποθεμάτων 7  

 
7  

  

Οι αριθμοδείκτες κεφαλαιακής διάρθρωσης διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Ίδια προς Ξένα κεφάλαια 3,71  
 

3,85  
 Ίδια προς Συνολικά κεφάλαια 0,79  

 
0,79  

  

5. Διαχείριση κινδύνων και χρηματοοικονομικά μέσα 
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.   

Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των 
χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της Εταιρίας. Οι 
διαχειριστές παρέχουν οδηγίες και κατευθύνσεις για την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και 
ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο 
κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της Εταιρίας γίνονται με το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ. Ως εκ τούτου, δεν 
υφίσταται σημαντικός κίνδυνος βάσει του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
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χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις 
εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  

Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, ούτε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα, και δεν 
εκτίθεται εν γένει σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.  

Κίνδυνος τιμών 
Η Εταιρία δεν κατέχει χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο από μεταβολές στις τιμές των 
χρεογράφων.  

Πιστωτικός κίνδυνος 
Πιστωτικό κίνδυνο ενέχουν κυρίως οι απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
πρωτόγνωρη οικονομική κρίση και το περιβάλλον της αγοράς στο οποίο δραστηριοποιείται, 
παρακολουθεί στενά τις απαιτήσεις αυτές. Όπου κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις ανάλογες ανά 
περίπτωση ενέργειες εξασφάλισης των απαιτήσεων. 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Η Εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των 
χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων και των πληρωμών της. Οι ανάγκες ρευστότητας 
παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση  και ο προγραμματισμός πληρωμών σε εβδομαδιαία και 
μηνιαία βάση. 

Κίνδυνος για την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών δεδομένων 
Στις 27 Απριλίου 2016, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκριναν τον 
κανονισμό για την προστασία των δεδομένων (ΕΕ) (2016/679) ("κανονισμός για την προστασία 
δεδομένων"). Ο Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων περιλαμβάνει εκτεταμένες υποχρεώσεις για τις 
εταιρείες σε σχέση με διαδικασίες και μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων. Σε περιπτώσεις παραβίασης επιτρέπει στις 
εποπτικές Αρχές να επιβάλλουν πρόστιμα μέχρι 4% του ετήσιου παγκόσμιου κύκλου εργασιών του 
Ομίλου (ή 20 εκ. ευρώ, όποιο είναι μεγαλύτερο). Ο Κανονισμός για την προστασία των δεδομένων 
τέθηκε σε ισχύ πανευρωπαϊκά στις 25 Μαΐου 2018 μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών. 

Η εταιρία συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί δεδομένα κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του 
και τα προστατεύει με βάση τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Παρά τις ενέργειες της 
Εταιρίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, τυχόν παραβίαση των νόμων ή κανονισμών 
περί προστασίας δεδομένων μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα και θα μπορούσε να έχει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις στην Εταιρία, την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές. 

Η Διοίκηση της Εταιρίας, προκειμένου να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο κίνδυνο έχει ήδη αναπτύξει 
όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να ελεγχθεί ο συγκεκριμένος κίνδυνος. 

6. Εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα 
Στην Εταιρεία απασχολούνται 11 εργαζόμενοι, έναντι 10 κατά το προηγούμενο έτος. Η Εταιρία 
απασχολεί τεχνικό ασφαλείας και συνεργάζεται μαζί του και με τους εργαζομένους για θέματα 
ασφαλείας στο χώρο εργασίας. 

Η Εταιρία εναρμονίζεται πλήρως με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία και συμμετέχει σε 
προγράμματα ανακύκλωσης. 
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7. Προοπτικές για την τρέχουσα εταιρική χρήση 
Το 2020 αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής και της παγκόσμιας 
οικονομίας, δεδομένων των επιπτώσεων της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. 

Οι επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν ακόμη ικανοποιητικά διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. Παρ' όλο που η 
πανδημία δεν θίγει μέχρι στιγμής την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, η 
Διοίκηση εκτιμά ότι τόσο ο κύκλος εργασιών, όσο και η κερδοφορία της τρέχουσας χρήσης θα 
επηρεαστούν, και ενδέχεται να βρεθούν σε κατώτερα της προηγούμενης εταρικής χρήσης επίπεδα. 

Πάντως  η εταιρία παρακολουθεί προσεχτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την 
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

 

Αθήνα, 10/6/2020 

 

ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

 

 

 

 ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΟΤΣΑΝΤΟΥ 
  «Medicon Hellas AE» 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
Προς τους Εταίρους της Εταιρείας 

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & Η/Υ ΕΠΕ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & Η/Υ ΕΠΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, την κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & Η/Υ ΕΠΕ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει 
είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην 
Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων 
Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την 
έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν 
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε 
τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι 
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή 
αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, 
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καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  
θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες 
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή 
η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 
λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 
συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται 
σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος 
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
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 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων 
ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της 
έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η 
Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 

 
 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση της εταιρείας για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε 
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. 
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης των 
Διαχειριστών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 
4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & Η/Υ ΕΠΕ» και το περιβάλλον της, δεν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης των Διαχειριστών. 

 

JPA AUDIT GREECE 
Audit, Accounting, 
Tax, Consultancy  
Greece 

 Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

 Σύμβουλοι επιχειρήσεων A.E. 

 Λεωφ. Μεσογείων 396 

 Αγ. Παρασκευή 15341,  Αθήνα 

 Α.Μ./ΣΟΕΛ:  187 Α.Μ./ΕΛΤΕ: 058 

 
 
 

   Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Στέφανος Α. Χατζηστεφάνου 
Α.Μ./ΣΟΕΛ: 33501 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ποσά σε €) 

 Σημ. 31/12/2019  31/12/2018   

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ       
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια 5 1.127,14  303,25   
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6 0,60  0,60   
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 15 82.114,77  104.057,21   

  83.242,51  104.361,06   
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέματα 8 2.585,32  2.585,32   
Απαιτήσεις από πελάτες 9 177.452,40  157.504,90   
Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 10 34.265,33  28.637,26   
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 888.943,23  753.151,45   

  1.103.246,28  941.878,93   
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  1.186.488,79  1.046.239,99   

        
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Ίδια κεφάλαια       
Kεφάλαιο 12 36.720,00  36.720,00   
Υπέρ το άρτιο  131.040,00  131.040,00   
Λοιπά αποθεματικά 13 35.720,32  35.720,32   
Αποτελέσματα εις νέον  730.853,63  627.082,68   

  934.333,95  830.563,00   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Πρόβλεψη παροχών προσωπικού 16 53.155,38  43.149,13   
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17 0,00  5.000,00   

  53.155,38  48.149,13   
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 161.694,34  147.399,89   
Yποχρεώσεις από φόρους 19 37.305,12  20.127,97   

  198.999,46  167.527,86   
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  1.186.488,79  1.046.239,99   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(ποσά σε €) 

 Σημ. 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

  

Κύκλος εργασιών 20 558.758,44  505.345,28   
Κόστος πωλήσεων 8 (130.943,66)  (129.359,81)   
Μικτά κέρδη  427.814,78  375.985,47   
Λοιπά συνήθη έσοδα 21 178,25  255,81   
Έξοδα διοίκησης 22 (124.300,74)  (119.273,31)   
Έξοδα διάθεσης 22 (130.619,15)  (125.940,15)   
Λοιπά έξοδα & ζημίες 23 (467,07)  (444,48)   
Κέρδη προ φόρων & επενδυτικών 
 

 172.606,07  130.583,34   

Χρηματοοικονομικά έσοδα 24 24,64  15,19   
Χρηματοοικονομικά έξοδα 25 (1.682,56)  (1.655,65)   
Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων  170.948,15  128.942,88   
Φόροι 26 (60.629,39)  (42.584,00)   
Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους  110.318,76  86.358,88   

        
Επανεκτίμηση παροχών προσωπικού  (8.615,54)  0,00   
Αναβ/νοι φόροι επί λοιπού συνολικού εισοδήματος  2.067,73  0,00   
Λοιπό συνολικό εισόδημα  (6.547,81)  0,00   
Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα  103.770,95  86.358,88   

        
Κέρδη ανά μετοχή - βασικά  90,1290  70,5541   
        
Αποσβέσεις  1.042,25  0,00   
Κέρδη προ φόρων, τόκων & αποσβέσεων 
(EBITDA) 

 173.648,32  130.583,34   

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
(ποσά σε €) 

 
Kεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικ

ά 
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο: 
  
Υπόλοιπο 31/12/2017 36.720,00  131.040,00  35.720,32  540.723,80  744.204,12  
  
Αποτελέσματα περιόδου 86.358,88  86.358,88  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  86.358,88  86.358,88  
Υπόλοιπο 31/12/2018 36.720,00  131.040,00  35.720,32  627.082,68  830.563,00  
  
Αποτελέσματα περιόδου 110.318,76  110.318,76  
Επανεκτίμηση παροχών προσωπικού (8.615,54) (8.615,54) 
Αναβ/νοι φόροι επί λοιπού συνολικού εισοδήματος 2.067,73  2.067,73  
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 0,00  0,00  0,00  103.770,95  103.770,95  
Υπόλοιπο 31/12/2019 36.720,00  131.040,00  35.720,32  730.853,63  934.333,95  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ  
(ποσά σε €) 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
    Αποτέλεσμα προ φόρων 170.948,15  

 
128.942,88  

 Πλέον προσαρμογές για: 
    Αποσβέσεις 1.042,25  

 
0,00  

 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 1.390,71  
 

1.669,05  
 Χρηματοοικονομικά έξοδα 1.682,56  

 
1.655,65  

 Μείον προσαρμογές για: 
    Χρηματοοικονομικά έσοδα (24,64) 

 
(15,19) 

 Πλέον μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης: 
    Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων (25.575,57) 

 
44.514,03  

 (Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων) 32.110,04  
 

(1.948,48) 
 Μείον: 

    Xρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα πληρωθέντα (1.682,56) 
 

(1.655,65) 
 Καταβεβλημένοι φόροι (42.257,66) 

 
(38.949,30) 

 Εισροές/(εκροές) από λειτ/κές δραστηριότητες (α) 137.633,28  
 

134.212,99  
   

    Επενδυτικές δραστηριότητες 
    Τόκοι εισπραχθέντες 24,64  

 
15,19  

 Μείον: 
    Πληρωμές για απόκτηση παγίων στοιχείων (1.866,14) 

 
(299,00) 

 Εισροές/(εκροές) από επενδυτικές δραστ/τες (β) (1.841,50) 
 

(283,81) 
   

    Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
      
    Καθαρές εισροές/(εκροές) περιόδου (α+β+γ) 135.791,78  

 
133.929,18  

 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στην έναρξη της χρήσης 753.151,45  
 

619.222,27  
 Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα στη λήξη της χρήσης 888.943,23  

 
753.151,45  

  

 

 

Οι Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από την επόμενη έως την τελευταία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΤΗΣ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ» (εφ εξής η «Εταιρία») 

1 Γενικές πληροφορίες 
Η Εταιρία φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΕ» και τον αριθμό ΓΕΜΗ 
2258801000. 

Η Εταιρία έχει έδρα τον Δήμο ΠΑΛΛΗΝΗΣ και τα γραφεία της βρίσκονται επί της οδού Μελίτωνα 5. 

Οι Διαχειριστές είναι οι εξής: 
 Γκίκας Νικόλαος 
 MEDICON HELLAS AE δια της κ. Δημοτσάντου Μαρίας 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αφορούν τη διαχειριστική χρήση 2019 (1 Ιανουαρίου 2019 
εως 31 Δεκεμβρίου 2019), εφ’ εξής η «κλειόμενη χρήση», και εγκρίθηκαν από τους Διαχειριστές της 
Εταιρίας την 10/6/2020. 

2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από 
τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την 
αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω των 
αποτελεσμάτων και με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (goingconcern) και είναι 
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(σύμφωνα με τον Κανονισμό EΚ αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από 
τους σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Διοίκηση παρακολουθεί την εξέλιξη της πανδημίας για την οποία γίνεται λόγος στη σημείωση υπ’ 
αριθμόν 31 και εκτιμά ότι μέχρι στιγμής αυτή δεν θίγει την ικανότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη 
δραστηριότητά της. Ωστόσο, εάν η πανδημία επηρεάσει τελικά σημαντικά το εξωτερικό οικονομικό 
περιβάλλον, δεν μπορεί να αποκλειστεί με βεβαιότητα το ενδεχόμενο οι συνέπειες της πανδημίας να 
επηρεάσουν μελλοντικά την Εταιρία. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίασης των 
Οικονομικών Καταστάσεων και λειτουργίας της Εταιρίας. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά.  

Τυχόν διαφορές ανάμεσα σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και τα αντίστοιχα ποσά στις 
Σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  
αρχών  και   παραδοχών  οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  
παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  
εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές καταστάσεις.   

Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών της Εταιρίας.  
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Οι  παρούσες οικονομικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηματοοικονομικής  
κατάστασης της Εταιρίας κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. 

2.1 Ενοποίηση 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ενσωματώνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 
που συντάσσει η μητρική εταιρία «Medicon Hellas AE» με την μέθοδο της πλήρους ενσωμάτωσης. Οι 
ως άνω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό από την ιστοσελίδα 
www.mediconsa.com. 

2.2 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

2.2.1 Νέα Πρότυπα με υποχρεωτική εφαρμογή 
Η Eταιρία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες που την αφορούν και η εφαρμογή 
των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2019. Τα υιοθετηθέντα 
νέα πρότυπα και διερμηνείες και η επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 
παρουσιάζονται εδώ: 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019. Το πρότυπο καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και 
γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή») 
και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»).  

Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά την υπάρχουσα λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων βάσει των ΔΛΠ 17 
Μισθώσεις, ΕΔΔΠΧΑ 4 Προσδιορισμός των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση, SIC 15 Λειτουργικές 
Μισθώσεις – Κίνητρα και SIC 27 Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή μίσθωσης.  

Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές 
τους καταστάσεις. Οι μισθωτές έχουν πλέον ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με 
ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.  

Πιο συγκεκριμένα, το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο παρουσίασης όλων των μισθώσεων στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όλων των εταιρειών. Ο μισθωτής πρέπει να αναγνωρίζει ένα δικαίωμα 
χρήσης που αντιπροσωπεύει την υποχρέωσή του να πληρώνει τα σχετικά μισθώματα. Το πρότυπο 
παρέχει εξαιρέσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (μισθώσεις κάτω 12 μηνών) και τις μισθώσεις 
παγίων χαμηλής αξίας.  

Η λογιστική αντιμετώπιση των μισθώσεων για τους εκμισθωτές παραμένει αντίστοιχη  με αυτή του 
προϋπάρχοντος προτύπου δηλαδή οι εκμισθωτές συνεχίζουν να ταξινομούν τις μισθώσεις τους σε 
χρηματοοικονομικές και λειτουργικές.  

Η Εταιρία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 16 κατά την 1/1/2019 χρησιμοποιώντας την 
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Βάσει αυτής της προσέγγισης η Εταιρία:  

• Αναγνώρισε μια υποχρέωση η οποία επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων που 
απομένουν να πληρωθούν με βάση το επιτόκιο δανεισμού που ίσχυε κατά την 1/1/2019.  

• Αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου σε αξία ίση με την ως άνω υποχρέωση.  

Η Εταιρία επιπλέον χρησιμοποίησε την εξαίρεση που παρέχεται από το πρότυπο αναφορικά με τον 
προσδιορισμό των μισθώσεων. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 σε 
όλες τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ κατά την 1/1/2019 και είχαν αναγνωριστεί ως μισθώσεις με βάση 
το ΔΛΠ 17 και την ΕΔΔΠΧΑ 4. 
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Η υιοθέτηση του προτύπου αύξησε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της Εταιρίας, ως 
αναλύτικά παρουσιάζεται στις Σημειώσεις «Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά 
στοιχεία» και «Δανεισμός & υποχρεώσεις από μισθώσεις». Δεν έγινε τροποποίηση στη συγκριτική 
πληροφόρηση. 

Τροποποίηση ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής 
που επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη 
αποζημίωση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του 
περιουσιακού στοιχείου ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να 
επιμετρηθούν στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπού συνολικού 
εισοδήματος. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

Τροποποίηση ΔΛΠ 28: Μακρ/σμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες  

Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των 
μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία 
αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από 
το ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια 
οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις 
μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την 
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει υπόψη τυχόν προσαρμογές στην 
λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 
28. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 28 δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος  

Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε 
φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει 
πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων, μεμονωμένα ή 
από κοινού, την εξέταση των φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη 
μέθοδο ώστε να αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές 
αρχές καθώς και την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις 
περιστάσεις. Η εν λόγω διερμηνεία δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

Τροποποίηση ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων 
παροχών 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές 
παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το 
υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή 
ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 
επίσης πώς επηρεάζεται η εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου 
από το λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος 
καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 δεν επηρέασε τις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρίας.  

Κύκλος ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017:  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό 
έλεγχο» 
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Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή 
που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι 
όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή 
επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε 
στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις δεν επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Τροποποίηση ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για χρηματοοικονομικά 
μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το 
πού έχουν αναγνωριστεί οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του παρελθόντος που δημιούργησαν τα 
διανεμητέα κέρδη. Οι τροποποιήσεις δεν επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Τροποποίηση ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο 
που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται ή για πώληση και 
μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο 
κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που 
προέρχονται από γενικό δανεισμό. Οι τροποποιήσεις δεν επηρέασαν τις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρίας. 

2.2.2 Νέα Πρότυπα που δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται τα νέα Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή 
στην κλειόμενη λογιστική περίοδο και η Εταιρία δεν τα έχει υιοθετήσει ακόμη: 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και στο ΔΛΠ 28 
«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Οι τροποποιήσεις αναφέρονται στην πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή 
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια 
αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνων του ΔΛΠ 28 ως προς την 
αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του.  

Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η 
συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος 
ή ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν 
επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική.  

Τον Δεκέμβριο του 2015 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) ανέβαλε επ’ αόριστον 
την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για 
τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την 
καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη 
στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε επίσης 
ένα συνοδευτικό έγγραφο «Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο 
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καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι 
αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη της 
μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που υιοθετούν το 
εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει 
αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 
πλαισίου, το νέο πλαίσιο ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020. Δεν προβλέπεται κάποια επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

Τροποποίηση ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης με σκοπό την επίλυση 
των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια 
επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις 
επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική 
περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 
που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν θα έχουν 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας.  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και στο ΔΛΠ 8 
«Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη» 

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2020, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό της 
σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως 
«πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον, όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, 
εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών καταστάσεων, 
που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική 
πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα».  

Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι 
τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των 
ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτιμάται ότι δεν 
θα έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 

2.3 Βασικές λογιστικές αρχές 

2.3.1 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 
Συγγενής είναι η οικονομική μονάδα στην οποία η Εταιρία έχει τη δυνατότητα να ασκεί ουσιώδη 
επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Η ουσιώδης επιρροή ασκείται μέσω της συμμετοχής 
στις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις της οικονομικής μονάδας. 

Οι επενδύσεις σε συγγενείς απεικονίζονται στον ισολογισμό στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις 
μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου της Εταιρίας στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και 
λαμβάνοντας υπόψη τις τυχόν απομειώσεις της αξίας μεμονωμένων επενδύσεων. Ζημίες συγγενών 
επιχειρήσεων επιπλέον των δικαιωμάτων της Εταιρίας σε αυτές, δεν καταχωρούνται, στο βαθμό που 
δεν συνιστούν συμβατική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση της Εταιρίας. 

2.3.2 Λειτουργικοί τομείς 
Οι τομείς δραστηριότητας αποτελούν συστατικά που εξετάζονται τακτικά από τους Διαχειριστές και 
παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις με βάση αυτήν την εσωτερική κατηγοριοποίηση. Η 
Διοίκηση της Eταιρίας σήμερα εξετάζει τη δραστηριότητα συνολικά ως ενιαία. 
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2.3.3 Συναλλαγματικές μετατροπές 
Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του 
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία (λειτουργικό νόμισμα: ευρώ). Οι 
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (νόμισμα αναφοράς). 

Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 
υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

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

2.3.4 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως 
μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

[Για τα πάγια που αποτιμώνται στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που 
υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον].  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπολειμματικές 
αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 
 Κτίρια (ιδιόκτητα): 40 έτη 
 Εγκ/σεις σε ακίνητα τρίτων: από 10 έως 20 έτη 
 Μηχανολογικός εξοπλισμός: 6,67 έτη 
 Αυτοκίνητα-Οχήματα: από 5 έως 6,66 έτη 
 Λοιπός εξοπλισμός: 5 έτη 

Η καταχώρηση των προσθηκών στα βιβλία γίνεται στο κόστος κτήσης, το οποίο περιλαμβάνει όλες τις 
άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται 
σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι 
επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται σε βάρος των αποτελεσμάτων χρήσης. 

Τα παραγωγικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους 
και βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής απεικονίζονται στο κόστος, μειωμένα κατά τις τυχόν ζημίες 
απομείωσης. Η απόσβεση αυτών των παγίων, όπως και των υπολοίπων της Εταιρίας, αρχίζει όταν τα 
αυτά είναι έτοιμα για χρήση. 

2.3.5 Επενδύσεις σε ακίνητα 
Επενδύσεις σε ακίνητα είναι οι επενδύσεις που αφορούν όλα εκείνα τα ακίνητα (στα οποία 
περιλαμβάνονται η γη, τα κτίρια ή τα μέρη κτιρίων ή και τα δύο) τα οποία κατέχονται από τον 
ιδιοκτήτη (ή από τον μισθωτή σε περίπτωση χρηματοοικονομικής μίσθωσης), είτε για να αποκομίζει 
μισθώματα από την εκμίσθωσή τους είτε για την αύξηση της αξίας τους (ενίσχυση κεφαλαίου) ή και 
για τα δύο. 
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Οι επενδύσεις σε ακίνητα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης τους, το οποίο είναι 
προσαυξημένο με όλα εκείνα τα έξοδα που σχετίζονται με τη συναλλαγή για την απόκτησή τους (π.χ 
συμβολαιογραφικά, μεσιτικά, φόροι μεταβίβασης). Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις σε 
ακίνητα αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους δηλ. στην τιμή στην οποία το ακίνητο μπορεί να 
ανταλλαχθεί μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών σε μία συνήθη εμπορική συναλλαγή. Η εύλογη 
αξία των επενδύσεων σε ακίνητα προσδιορίζεται από ανεξάρτητο, αναγνωρισμένο εκτιμητή. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στην εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα απεικονίζεται στα αποτελέσματα 
της χρήσεως στην οποία προκύπτει. 

2.3.6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε εφαρμογές λογισμικού και σε σήματα και άδειες. 
Αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή 
μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι από 5 έως 10 έτη. 

2.3.7 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 
Τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για 
την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι 
μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία 
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης 
μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, 
στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 

2.3.8 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 
ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για 
μία άλλη επιχείρηση.  

2.3.8.1 Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρία καθίσταται ένα εκ 
των συμβαλλομένων μερών του χρηματοοικονομικού μέσου.  

2.3.8.2 Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και 
επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται 
αρχικά στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων) με το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην 
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περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της 
συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με τους 
ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την 
αρχική αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του 
ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του 
χρηματοοικονομικού μέσου, η Εταιρία επιμετρά την εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού μέσου.  

2.3.8.3 Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών 
ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και 
αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν 
ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:  

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο 
στόχος είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να 
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και  

(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:  

(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο 
στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και  

(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε 
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο περιπτώσεις. Η 
Εταιρία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό εξαλείφει ή 
μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική ανακολουθία»), 
η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων του ενεργητικού ή 
υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε διαφορετικές βάσεις.  
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Η Εταιρία μπορεί, κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα 
λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε συμμετοχικό 
τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από 
τον αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που η Εταιρία εφαρμόσει την ανωτέρω 
επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά συνολικά 
έσοδα), τα μερίσματα από την επένδυση αυτή.  

2.3.8.4 Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.  
 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

2.3.8.5 Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων.  

Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:  

1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, 
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η 
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του 
ενεργητικού, και  

2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται 
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου.  

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που 
δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
ο αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 
και αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία 
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με 
αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο 
αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες 
εξαιρέσεις:  

1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού 
στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται σύμφωνα 
με την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου στοιχείου του 
ενεργητικού.  

3. συμβόλαια χρηματοοικονομικής εγγύησης.  
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4. δεσμεύσεις παροχής δανείου με επιτόκιο χαμηλότερο από το τρέχον επιτόκιο της αγοράς.  

5. το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που αναγνωρίζεται από έναν αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων 
για την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 3.  

Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
που έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα 
αποτελέσματα της χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης 
αντιστάθμισης και της μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που 
αποδίδεται σε μεταβολή του πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης, η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά 
συνολικά έσοδα.  

2.3.8.6 Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων  
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η 
Εταιρία μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί 
αυτού.  

Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, 
ακυρώνεται ή εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν 
ο οφειλέτης είτε απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε 
απαλλάσσεται νομίμως από την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας 
είτε από τον πιστωτή).  

2.3.8.7 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού  
Η Εταιρία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων.  

Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε 
συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να 
συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε 
λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.  

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί 
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά 
μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης 
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες 
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο 
Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας 
ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.  
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Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών 
και των ταμειακών ροών που η Εταιρία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας 
μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. 

2.3.9 Αποθέματα 
Τα αποθέματα, αν υπάρχουν, επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως 
και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 
κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των 
αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων 
πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.3.10 Ταμιακά διαθέσιμα & ισοδύναμα διαθεσίμων 
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας καθώς και τραπεζικές καταθέσεις 
όψεως και βραχυπρόθεσμες, μέχρι τρεις μήνες, επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού 
ρίσκου. 

2.3.11 Κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται, μετά την αφαίρεση του 
αναλογούντος φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 
σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος 
κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, 
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων μέχρι 
οι ίδιες μετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων 
μετοχών καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή λοιπά έξοδα & φόρους εμφανίζεται ως αποθεματικό στα 
ίδια κεφάλαια. 

2.3.12 Δανεισμός 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 
χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

2.3.13 Μισθώσεις 
Συμβάσεις μίσθωσης διάρκειας μικρότερης των 12 μηνών και συμβάσεις μίσθωσης περιουσιακών 
στοιχείων μικρής αξίας (<5.000€) δεν αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό. Εισπράξεις και πληρωμές που 
προκύπτουν από τις μισθώσεις αυτές καταχωρούνται ως έσοδα ή δαπάνες με βάση τη σταθερή μέθοδο 
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι λοιπές συμβάσεις μίσθωσης περιουσιακών στοιχείων ταξινομούνται και αναγνωρίζονται ως 
μισθώσεις βάσει του ΔΠΧΑ 16.  

Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια μισθώσεων αναγνωρίζονται ως περιουσιακά 
στοιχεία της Εταιρίας. Η αρχική τους αναγνώριση γίνεται στην εύλογη αξία τους ή, εφόσον αυτή είναι 
μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων της σχετικής σύμβασης 
μίσθωσης, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στην ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Η αντίστοιχη 
υποχρέωση προς τον εκμισθωτή συμπεριλαμβάνεται στον Ισολογισμό και εμφανίζεται ως «υποχρέωση 
από μισθώσεις». 

Οι καταβολές μισθωμάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηματοδότησης και σε μείωση της υποχρέωσης 
της μίσθωσης, ώστε να επιτευχθεί μια σταθερή, περιοδική επιβάρυνση από τόκους στο εναπομένον 
υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηματοδότησης επιβαρύνει απευθείας τα αποτελέσματα. 
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2.3.14 Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία με 
εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Υπολογίζεται με τη χρήση του φορολογικού συντελεστή 
που είναι γνωστό κατά την ημερομηνία του ισολογισμού ότι θα έχει εφαρμογή στο χρόνο που οι 
προσωρινές διαφορές θα ανακτηθούν. 

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

2.3.15 Παροχές στο προσωπικό 
Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν 
καθίστανται δουλευμένες. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην 
περίοδο που αφορά. 

Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό 
υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν 
καταστεί δεδουλευμένες κατά την ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές 
στις αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που 
προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρεία, είτε τερματίζει την 
απασχόληση εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν 
προσφορά παροχών από την Εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την 
προγενέστερη μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται 
πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονομική οντότητα 
αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή 
παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 
μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

2.3.16 Προβλέψεις 
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Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρία έχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως 
αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος, και αφ’ ενός πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή για 
το διακανονισμό της υποχρέωσης αυτής, αφ’ ετέρου η εκροή αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

2.3.17 Κρατικές επιχορηγήσεις για ενσώματα πάγια 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 
μακροπρόθεσμο παθητικό ως αναβαλλόμενα έσοδα και μεταφέρονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με 
την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

2.3.18 Αναγνώριση εσόδων 
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, η 
Εταιρία εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες», το οποίο καθιέρωσε ένα 
υπόδειγμα αποτελούμενο από τα ακόλουθα στάδια:  

• Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.  

• Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.  

• Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.  

• Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.  

• Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.  

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρία αναμένει 
να έχει δικαίωμα, ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν 
πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (π.χ. φόρος προστιθέμενης 
αξίας και λοιποί φόροι επί των πωλήσεων).  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν 
πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση 
υπηρεσιών σε έναν πελάτη).  

Η Εταιρία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες 
(προπληρωμές) τα οποία αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης 
και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) 
πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των 
υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και 
το έσοδο αναγνωριστεί στα αποτελέσματα.  

Η Εταιρία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ όρων δικαίωμα να λάβει το 
τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, 
αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις 
εκτέλεσης πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα 
αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της Εταιρίας για την έκδοση 
τιμολογίου.  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, το οποίο είναι 
το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη 
διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο 
διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της 
υποχρέωσης.  

Τα έσοδα από τα μερίσματα αναγνωρίζονται όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξής τους από 
τους μετόχους. 
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2.3.19 Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις 
όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.3.20 Κέρδη ανά μετοχή ή εταιρικό μερίδιο 
Τα κέρδη ανά μετοχή ή εταιρικό μερίδιο υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
με το μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 

3 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
Η Εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και 
επενδυτικούς σκοπούς. Η χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από την Εταιρία επηρεάζει 
ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική της κατάσταση, την κερδοφορία της και τις ταμειακές της ροές.  

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών 
μέσων που διαθέτει η Εταιρία καθώς και των λογαριασμών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους 
οποίους αναγνωρίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα. 

Κατηγορίες χρηματ/κών μέσων 31/12/2019 
 

31/12/2018 
 Κυκλοφορούν ενεργητικό 

    Εμπορικές απαιτήσεις 177.452,40  
 

157.504,90  
 Ταμειακά διαθ/μα & ισοδύναμα 888.943,23  

 
753.151,45  

 Επενδύσεις διαθ/μες προς πώληση 0,00  
 

0,00  
 Σύν. χρηματ/κών περ. στοιχείων 1.066.395,63  

 
910.656,35  

 31/12/2019 
    Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Μακροπρόθεσμα δάνεια 0,00  

 
0,00  

 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
    Βραχυπρόθεσμα δάνεια 0,00  

 
0,00  

 Προμηθευτές & λ/υποχρεώσεις 83.954,83  
 

89.013,49  
 Σύνολο χρημ/κών υποχρεώσεων 83.954,83  

 
89.013,49  

  

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει: 

 Τις απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

 Τις προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, 
επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή 
υπηρεσιών. 

 Τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για μελλοντική πώληση υπηρεσιών. 

 Τα προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις 
για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Τις απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
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3.2 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο 
κίνδυνος αγοράς που προέρχεται από τις διακυμάνσεις σε επιτόκια δανεισμού και στις τιμές αγοράς. 

Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται διαχρονικά στις δραστηριότητες της Εταιρίας. Το πρόγραμμα διαχείρισης 
του κινδύνου από τη Διοίκηση έχει στόχο την ελαχιστοποίηση - κατά το μέτρο που αυτό είναι δυνατό - 
των δυσμενών επιπτώσεων από τις ανωτέρω διακυμάνσεις. 

3.2.1 Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί στις τρέχουσες 
συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.  

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών της εταιρείας καθώς και οι συνθήκες της παροχής των 
πιστώσεων (ύψος παροχών, πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός 
κίνδυνος ο οποίος δεν καλύπτεται από πρόβλεψη απομείωσης ή από άλλη εξασφάλιση. 

Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό 
κίνδυνο: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Εμπορικές απαιτήσεις 177.452,40  
 

157.504,90  
 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 888.943,23  

 
753.151,45  

 
 

1.066.395,63  
 

910.656,35  
  

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις προκαταβολές για 
αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών. 

3.2.2 Κίνδυνος επιτοκίου 
Η Εταιρία δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις, ούτε χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα, και δεν 
εκτίθεται εν γένει σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων. 

3.2.3 Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας αφορά τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που 
συνδέονται με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις που πρέπει να διακανονισθούν σε μετρητά ή 
με την παράδοση άλλου χρηματοοικονομικού μέσου. 

Η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας καταβάλλοντας προσπάθεια - στο μέτρο του δυνατού 
- να έχει πάντοτε επαρκή ρευστότητα για να καλύπτει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Εταιρία διατηρεί χρηματοδοτικές γραμμές με πιστωτικά ιδρύματα με τα οποία έχει πολυετή 
συνεργασία και καλύπτει τις γραμμές αυτές και με εμπράγματες εξασφαλίσεις. 

Παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει στοιχεία της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
της Εταιρίας: 

      Ληκτότητα υποχρ. την 31/12/2019 βραχυπρόθεσμες μακροπρόθεσμες 

31/12/2019 
έως  

6 μήνες 

από 6 
έως  
12 

μήνες 

από 1 
έως  

5 έτη 

άνω 
των  

5 ετών Σύνολα 
Μακροπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 0,00  0,00  0,00  
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Βραχυπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 0,00  0,00  
Προμηθευτές & λ/υποχρ. 83.954,83  83.954,83  
Σύνολα 83.954,83  0,00  0,00  0,00  83.954,83  

_ 
Ληκτότητα υποχρ. την 31/12/2018 βραχυπρόθεσμες μακροπρόθεσμες 

_ 
έως  

6 μήνες 

από 6 
έως  
12 

μήνες 

από 1 
έως  

5 έτη 

άνω 
των  

5 ετών Σύνολα 
Μακροπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 0,00  0,00  0,00  0,00  
Βραχυπρόθεσμα δάνεια & μισθώσεις 0,00  0,00  0,00  
Προμηθευτές & λ/υποχρ. 89.013,49  89.013,49  
Σύνολα 89.013,49  0,00  0,00  0,00  89.013,49  

 

Τα ποσά του ανωτέρω πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν από τα αντίστοιχα της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης, δεδομένου ότι ο ως άνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τις προκαταβολές από πελάτες και από κάθε 
τρίτο. 

3.2.4 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρία δεν είναι εκτεθειμένη σε σημαντικό συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς δεν διενεργεί 
σημαντικού ύψους συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. 

3.2.5 Εκτίμηση εύλογης αξίας 
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση σε ενεργές αγορές 
(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν. 

Προκειμένου να εκτιμηθεί η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν βρίσκονται υπό 
διαπραγμέτευση σε οργανωμένη αγορά, χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι και παραδοχές οι οποίες 
βασίζονται στις συνθήκες της αγοράς που επικρατούν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

3.2.6 Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 
Οι διαχειριστές έχουν την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων 
καθώς και για την παρακολούθησή τους σε τακτική βάση. Επιπλέον οι διαχειριστές έχουν την ευθύνη 
για την παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας.  

Οι διαχειριστές μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής, Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης: 

 Θεσπίζουν και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων 
που συνδέονται με τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας  
(ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  

 Kαθορίζουν το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.  

 Mεριμνούν ώστε η Εταιρία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει 
διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία της.  

Οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους κίνδυνο είναι οι εξής:  

3.2.6.1 Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου αγοράς 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η Οικονομική Διεύθυνση διαμορφώνει τις 
διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του 
προκείμενου κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το 
σκοπό αυτό διαδικασιών και ρυθμίσεων και ιδίως: 
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 Μεριμνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά 
ανοίγματα της Εταιρίας. 

 Καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των 
ανοιγμάτων και της προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 

 Μελετά σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους της Εταιρίας την τυχόν ανάγκη απόκτησης μέσων 
αντιστάθμισης κινδύνων, όπως επίσης και την ύπαρξη εναλλακτικών τύπων χρηματοδότησης. 

 Διενεργεί σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας και εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης ακραίων 
καταστάσεων. 

3.2.6.2 Πολιτικές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου, οι Διαχειριστές διαμορφώνουν τις διαδικασίες και 
τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού 
κινδύνου, και συγκεκριμένα, οι Διαχειριστές, με τη συνεργασία της Οικονομικής και Εμπορικής 
Διεύθυνσης: 

 Θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των 
επισφαλειών και την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. 

 Προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε: (α) απαιτήσεις υπό 
καθυστέρηση και (β) επισφαλείς απαιτήσεις (impaired).  

 Ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα, και ενσωματώνει τις 
πληροφορίες αυτές στις διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου. 

 Προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούμενων απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων. 

 Αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της Εταιρίας.  

 Ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς 
και τη διαδικασία επικαιροποιήσεως αυτών. 

 Εκτιμά, σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση, την πιστοληπτική ικανότητα των 
αντισυμβαλλόμενων πελατών. 

Για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου λαμβάνονται υπ’ όψιν η πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυμβαλλόμενου αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο αυτός δραστηριοποιείται, καθώς και 
ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του. Πολιτική της Εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο με 
αξιόπιστους πελάτες. 

3.2.6.3 Πολιτικές διαχείρισης κινδύνου ρευστότητας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις 
ανάγκες ρευστότητάς της μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των ταμειακών εκροών από την καθημερινή της 
δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες (καθημερινή, 
εβδομαδιαία, μηνιαία βάση). 

3.2.7 Διαχείριση κεφαλαίων 
Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στην Εταιρία τη δυνατότητα να συνεχίσει τις 
δραστηριότητές της, ώστε να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 
ενδιαφερόμενους, διατηρώντας παράλληλα μια κεφαλαιουχική δομή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος 
κεφαλαίου. 

Τα εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η μερισματική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή 
κεφαλαίου και η αγοραπωλησία στοιχείων του ενεργητικού. 
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Βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής μόχλευσης, ο 
οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος 
υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
δάνεια) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που 
εμφανίζονται στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.  

Ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Μείον: Χρηματικά Διαθέσιμα (888.943,23)  (753.151,45)  
Καθαρό χρέος (888.943,23)  (753.151,45)  

Ίδια κεφάλαια 934.333,95  830.563,00  
Συνολικά κεφάλαια 45.390,72  77.411,55  

Συντελεστής μόχλευσης (1958,4%)  (972,9%)  
 

4 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών 
εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 

Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης της Εταιρίας, είναι 
δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών και παραδοχών που έχει κάνει και των 
πραγματικών αποτελεσμάτων. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά 
δεδομένα, αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές 
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες 
έχουν ως εξής: 

Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρία προβαίνει σε ορισμένες εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων 
παγίων. 

Απομείωση απαιτήσεων 

Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι 
πιθανή. 

Επίδικες υποθέσεις 

Η Εταιρία διενεργεί εκτιμήσεις αναφορικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και προβαίνει σε 
προβλέψεις εάν κρίνει ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της. Οι εκτιμήσεις κρίνονται σημαντικές αλλά μη δεσμευτικές. Τα 
πραγματικά μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις. 

Φόρος εισοδήματος 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι 
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο 
εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους, στη χρήση που ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 
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Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων  

Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρία απαιτούν την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, κατά την απόκτησή τους, σε 
διαφορετικές κατηγορίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΠΧΑ 9. Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει 
του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρίας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Τα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:  
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος  
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων.  

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:  

 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος. 
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5 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Οι μεταβολές και τα υπόλοιπα των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσωμάτων παγίων - ανά κατηγορία - για 
την κλειόμενη και την προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Δεν 
προέκυψαν κατά την κλειόμενη χρήση ενδείξεις ότι η λογιστική αξία των παγίων της Εταιρίας είναι μη 
ανακτήσιμη. 

  
Μεταφορικά 

μέσα 
 

Λοιπός 
εξοπλισμός 

 
Σύνολο: 

Κόστος κτήσης 
     Υπόλοιπο 1/1/2018 8.804,11  

 
88.295,92  

 
97.100,03  

Αγορές/Προσθήκες 
  

299,00  
 

299,00  
Υπόλοιπο 31/12/2018 8.804,11  

 
88.594,92  

 
97.399,03  

Σωρ/νες αποσβέσεις 
     Υπόλοιπο 1/1/2018 (8.804,10) 

 
(88.291,68) 

 
(97.095,78) 

Υπόλοιπο 31/12/2018 (8.804,10) 
 

(88.291,68) 
 

(97.095,78) 
  

     Αναπόσβεστο 
31/12/2018 0,01  

 
303,24  

 
303,25  

  
     Κόστος κτήσης 
     Υπόλοιπο 1/1/2019 8.804,11  

 
88.594,92  

 
97.399,03  

Αγορές/Προσθήκες 
  

1.866,14  
 

1.866,14  
Υπόλοιπο 31/12/2019 8.804,11  

 
90.461,06  

 
99.265,17  

Σωρ/νες αποσβέσεις 
     Υπόλοιπο 1/1/2019 (8.804,10) 

 
(88.291,68) 

 
(97.095,78) 

Αποσβέσεις περιόδου 
  

(1.042,25) 
 

(1.042,25) 
Υπόλοιπο 31/12/2019 (8.804,10) 

 
(89.333,93) 

 
(98.138,03) 

  
     Αναπόσβεστο 

31/12/2019 0,01  
 

1.127,13  
 

1.127,14  
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6 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες εφαρμογών λογισμικού (αξία αδειών, αναβαθμίσεις κ.α.). 
Οι μεταβολές και τα υπόλοιπα των άυλων περιουσιακών στοιχείων για την κλειόμενη και την 
προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Λογισμικό 

Σήματα & 
άδειες Σύνολο: 

Κόστος κτήσης 
   Υπόλοιπο 1/1/2018 3.864,49  486.916,69  490.781,18  

Υπόλοιπο 31/12/2018 3.864,49  486.916,69  490.781,18  
Σωρ/νες αποσβέσεις 

   Υπόλοιπο 1/1/2018 (3.864,40) (486.916,18) (490.780,58) 
Υπόλοιπο 31/12/2018 (3.864,40) (486.916,18) (490.780,58) 
  

   Αναπόσβεστο 31/12/2018 0,09  0,51  0,60  
  

   Κόστος κτήσης 
   Υπόλοιπο 1/1/2019 3.864,49  486.916,69  490.781,18  

Υπόλοιπο 31/12/2019 3.864,49  486.916,69  490.781,18  
Σωρ/νες αποσβέσεις 

   Υπόλοιπο 1/1/2019 (3.864,40) (486.916,18) (490.780,58) 
Υπόλοιπο 31/12/2019 (3.864,40) (486.916,18) (490.780,58) 
  

   Αναπόσβεστο 31/12/2019 0,09  0,51  0,60  
  

   

7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Δεν υπάρχουν. 

8 Αποθέματα & Κόστος πωλήσεων 
 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Εμπορεύματα 4.214,31  
 

4.214,31  
 

 
4.214,31  

 
4.214,31  

   
    Διαφορές αποτίμησης αποθεμάτων (1.628,99) 

 
(1.628,99) 

 
 

2.585,32  
 

2.585,32  
  

 

 

Το κόστος των πωληθέντων αποθεμάτων διαμορφώθηκε ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 
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Αποθέματα έναρξης 4.214,31  
 

4.214,31  
 Καθαρές αγορές 993,99  

 
7.069,62  

 Κοστολογούμενες δαπάνες 129.949,67  
 

122.290,19  
 Αποθέματα λήξης (4.214,31) 

 
(4.214,31) 

 
 

130.943,66  
 

129.359,81  
  

Ως «Κοστολογούμενες δαπάνες» νοούνται οι λειτουργικές δαπάνες που μερίζονται στη λειτουργία 
παραγωγής και αναλύονται περαιτέρω στη Σημείωση «Λειτουργικές δαπάνες». 

Επί των αποθεμάτων δεν υφίστανται εμπράγματα ή άλλα βάρη. 

 

9 Απαιτήσεις από πελάτες 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Πελάτες 203.401,22  183.910,99  
Δεδουλευμένες δαπάνες είσπραξης υπολοίπων πελατών (16.680,36)  (17.137,63)  
Πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες (9.268,46)  (9.268,46)  

 177.452,40  157.504,90  

 

 Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν είναι τοκοφόρες. Διακανονίζονται κατά μέσο όρο σε 90 ημέρες. 

 Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 

 Για όλες τις απαιτήσεις έχει διενεργηθεί έλεγχος απομείωσης και τα ποσά των σωρευτικά 
αναγνωρισθεισών ζημιών απομείωσης παρουσιάζονται διακριτά στους ανωτέρω πίνακες. Οι ζημίες 
απομείωσης αφορούν ανοικτά υπόλοιπα πελατών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και 
αξιόγραφα (επιταγές) που καθυστερεί η είσπραξή τους. 

10 Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Δεσμευμένες καταθέσεις 2.690,00  5.003,20  
Απαιτήσεις από το δημόσιο 10.329,98  3.470,00  
Χρεώστες διάφοροι 20.187,31  20.141,06  
Προπληρωθέντα έξοδα 1.058,04  23,00  

 34.265,33  28.637,26  

 

Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα αυτών. 

 

11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
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 31/12/2019  31/12/2018  

Μετρητά στα ταμεία 419,14  223,41  
Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 888.524,09  752.928,04  

 888.943,23  753.151,45  

 

Τα ταμειακά ισοδύναμα είναι είτε καταθέσεις προθεσμίας, είτε βραχυχρόνιες, υψηλής 
ρευστοποιησιμότητας επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη 
λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίμησή τους κατά το χρόνο της 
ρευστοποίησής τους. 

12 Εταιρικό κεφάλαιο 
 Το κεφάλαιο έχει καταβληθεί ολοσχερώς. 

 Το κεφάλαιο διαιρείται σε 1.224 εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ έκαστο. 

 Δεν εκδόθηκαν νέα εταιρικά μερίδια κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης. 

 Δεν υπάρχουν πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς τίτλων, 
δικαιώματα προαίρεσης ή παρόμοιοι τίτλοι και δικαιώματα. 

 Η Εταιρία δεν κατέχει δικά της εταιρικά μερίδια. 

13 Αποθεματικά νόμων και καταστατικού 
Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, η Εταιρία σχηματίζει «τακτικό αποθεματικό» ως 
ποσοστό 5% επί των ετησίων κερδών, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. Το 
αποθεματικό αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί περαιτέρω. Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού παύει 
να είναι υποχρεωτικός όταν το συσσωρευμένο ποσό γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του μετοχικού 
κεφαλαίου. 

Επίσης, στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται και «ειδικά» και «έκτακτα», καθώς και «αφορολόγητα 
αποθεματικά» που έχουν προκύψει από υπαγωγή της εταιρίας σε επενδυτικούς νόμους. Τα 
αποθεματικά αυτά εξαιρούνται του φόρου εισοδήματος εκτός εάν διανεμηθούν στους μετόχους ή 
κεφαλαιοποιηθούν. 

Στο στοιχείο αυτό περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που βαρύνουν την έκδοση νέου κεφαλαίου. 

Το ύψος και οι μεταβολές των ως άνω αποθεματικών παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Τακτικό 
αποθ/κό 

 
Σύνολο: 

   
    Υπόλοιπο 31/12/2017 35.720,32  

 
35.720,32  

   
    Υπόλοιπο 31/12/2018 35.720,32  

 
35.720,32  

   
    Υπόλοιπο 31/12/2019 35.720,32  

 
35.720,32  

  

14 Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
Δεν υπάρχουν 
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15 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή στην ίδια 
φορολογητέα οικονομική μονάδα. 

Η κίνηση των λογαριασμών αναβαλλόμενης φορολογίας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της 
προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως ακολούθως: 

 

ΑΦ από 
πάγια 

ΑΦ από 
αποτιμήσεις 

ΑΦ από 
προβλέψεις 

ΑΦ από 
δεδουλευμένα Σύνολο: 

  
Υπόλοιπο 31/12/2017 43,75  363,39  12.765,52  95.473,06  108.645,72  
  
Αναγνώριση στο αποτέλεσμα (3,77) (31,33) (886,63) (3.666,78) (4.588,51) 
Υπόλοιπο 31/12/2018 39,98  332,06  11.878,89  91.806,28  104.057,21  
  
Αναγνώριση στο αποτέλεσμα (39,98) 58,90  (8.804,13) (15.224,96) (24.010,17) 
Αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια 2.067,73  2.067,73  
Υπόλοιπο 31/12/2019 0,00  390,96  5.142,49  76.581,32  82.114,77  

16 Δαπάνες προσωπικού - Υποχρέωση για παροχές λόγω αφυπηρέτησης 
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά 
το τέλος της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχει ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 53.155,38  43.149,13  
 53.155,38  43.149,13  

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν 
ως ακολούθως: 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2017 41.480,08  

   
  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 1.836,73  

 Τόκος στην υποχρέωση 746,64  
 Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη) (2.697,60) 
 Εμπειρικές προσαρμογές 1.783,28  
 Υπόλοιπο 31/12/2018 43.149,13  
   

  Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 544,99  
 Τόκος στην υποχρέωση 845,72  
 Μεταβολή υποθέσεων 4.533,28  
 Εμπειρικές προσαρμογές 4.082,26  
 Υπόλοιπο 31/12/2019 53.155,38  
  

Τα ποσά που αφορούν την υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως έχουν ως εξής: 



39 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 544,99  
 

1.836,73  
 Τόκος στην υποχρέωση 845,72  

 
746,64  

 Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη) 0,00  
 

(2.697,60) 
 Εμπειρικές προσαρμογές 0,00  

 
1.783,28  

 
 

1.390,71  
 

1.669,05  
  

Οι λοιπές δαπάνες που αφορούν το προσωπικό και έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα χρήσεως 
έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Μισθοί 206.801,36  
 

194.825,17  
 Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία 51.702,30  

 
49.003,19  

 Λοιπές παροχές προσωπικού 770,33  
 

752,02  
 

 
259.273,99  

 
244.580,38  

  

 

Οι μεταβολές στην υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισμό κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 
και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης έχουν ως ακολούθως: 

 
Σύνολο: 

   
  Υπόλοιπο 31/12/2017 41.480,08  

   
  Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 2.583,37  

 Αναλογιστικές ζημίες/(κέρδη) (2.697,60) 
 Εμπειρικές προσαρμογές 1.783,28  
 Υπόλοιπο 31/12/2018 43.149,13  
   

  Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 1.390,71  
 Μεταβολή υποθέσεων 4.533,28  
 Εμπειρικές προσαρμογές 4.082,26  
 Υπόλοιπο 31/12/2019 53.155,38  
  

17 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Το στοιχείο αυτό αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2018  

Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους 5.000,00  
 

 
5.000,00  
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18 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην 
φόρων) έχει ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Προμηθευτές 2.444,41  
 

7.305,93  
 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 57.677,51  

 
57.019,20  

 Προκαταβολές πελατών 20.062,00  
 

1.367,20  
 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 237,71  

 
237,71  

 Πιστωτές διάφοροι 81.272,71  
 

81.469,85  
 

 
161.694,34  

 
147.399,89  

  

Οι εύλογες αξίες των ως άνω κονδυλίων δεν διαφέρουν ουσιωδώς από τα λογιστικά υπόλοιπα αυτών. 

19 Υποχρεώσεις από φόρους 
Η ανάλυση των φόρων πληρωτέων έχει ως εξής: 

 31/12/2019  31/12/2018  

Φόρος προστιθέμενης αξίας 13.524,12  
 

10.600,59  
 Φόροι περιουσίας 6.326,76  

 
6.468,00  

 Τρέχων φόρος εισοδήματος 17.454,24  
 

3.059,38  
 

 
37.305,12  

 
20.127,97  

  

20 Κύκλος εργασιών - Λειτουργικοί τομείς δραστηριότητας 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης και της αμέσως προηγούμενης διαχειριστικής χρήσεως η Εταιρία 
δραστηριοποιήθηκε σε έναν μόνο τομέα. 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών έχει ως εξής 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 107.098,00  
 

62.520,65  
 Παροχή υπηρεσιών 451.660,44  

 
442.824,63  

 
 

558.758,44  
 

505.345,28  
  

21 Λοιπά συνήθη έσοδα 
Τα λοιπά συνήθη έσοδα (λοιπά λειτουργικά έσοδα) αναλύονται ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Άλλα λειτουργικά έσοδα 178,25  
 

255,81  
 

 
178,25  

 
255,81  
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22 Λειτουργικές δαπάνες 
Οι λειτουργικές δαπάνες και το κόστος πωλήσεων της κλειόμενης χρήσης αναλύονται κατ’ είδος και 
κατά λειτουργία ως εξής: 

 
Σύνολο 

Κόστος 
πωλήσεων 

Διοικητική 
λειτουργία 

Λειτουργία 
διάθεσης 

Ανάλωση αποθεμάτων 993,99  993,99  
Αμοιβές προσωπικού 259.273,99  129.636,99  77.782,20  51.854,80  
Αμοιβές τρίτων 46.078,25  0,00  4.921,62  41.156,63  
Παροχές τρίτων 25.920,51  0,00  5.184,10  20.736,41  
Φόροι & τέλη 9.758,33  0,00  330,71  9.427,62  
Λοιπά έξοδα 41.405,52  0,00  34.399,57  7.005,95  
Αποσβέσεις 1.042,25  312,68  291,83  437,74  
Προβλέψεις 1.390,71  0,00  1.390,71  0,00  
Σύνολα 385.863,55  130.943,66  124.300,74  130.619,15  

 

22.1 Δαπάνες λειτουργίας παραγωγής 
Οι δαπάνες της λειτουργίας παραγωγής αποτελούν μέρος του κόστους πωλήσεων (βλ. Σημείωση 
«Αποθέματα και κόστος πωλήσεων») και αναλύονται κατ’ είδος για την κλειόμενη και για την 
προηγούμενη εταιρική χρήση ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 129.636,99  
 

122.290,19  
 Αποσβέσεις λειτουργικές 312,68  

 
0,00  

 
 

129.949,67  
 

122.290,19  
  

22.2 Δαπάνες λειτουργίας διάθεσης 
Οι δαπάνες της λειτουργίας διάθεσης αναλύονται κατ’ είδος για την κλειόμενη και για την προηγούμενη 
εταιρική χρήση ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 51.854,80  48.916,07  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 41.156,63  42.973,21  
Παροχές τρίτων 20.736,41  19.634,27  
Φόροι & τέλη 9.427,62  9.347,63  
Διάφορα έξοδα 7.005,95  3.399,92  
Αποσβέσεις λειτουργικές 437,74  0,00  
Προβλέψεις 0,00  1.669,05  

 130.619,15  125.940,15  

 

22.3 Δαπάνες λειτουργίας διοίκησης 
Οι δαπάνες της διοικητικής λειτουργίας αναλύονται κατ’ είδος για την κλειόμενη και για την 
προηγούμενη εταιρική χρήση ως εξής: 
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 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 77.782,20  
 

73.374,12  
 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 4.921,62  

 
6.040,22  

 Παροχές τρίτων 5.184,10  
 

4.908,56  
 Φόροι & τέλη 330,71  

 
333,84  

 Διάφορα έξοδα 34.399,57  
 

34.616,57  
 Αποσβέσεις λειτουργικές 291,83  

 
0,00  

 Προβλέψεις 1.390,71  
 

0,00  
 

 
124.300,74  

 
119.273,31  

  

23 Λοιπά έξοδα & ζημίες 
Το στοιχείο «λοιπά έξοδα & ζημίες» αναλύεται ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Λοιπές δαπάνες 467,07  
 

444,48  
 

 
467,07  

 
444,48  

  

24 Χρηματοοικονομικά έσοδα 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Τόκοι πιστωτικοί 24,64  
 

15,19  
 

 
24,64  

 
15,19  

  

25 Χρηματοοικονομικά έξοδα 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 1.025,00  
 

1.155,00  
 Τραπεζικές προμήθειες 657,56  

 
500,65  

 
 

1.682,56  
 

1.655,65  
  

26 Φόρος εισοδήματος 
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος για την κλειόμενη χρήση ανήλθε σε 24%, ενώ για την 
προηγούμενη χρήση σε 29%. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 12, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
θα πρέπει να επιμετρώνται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν 
στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους 
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φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί, 
μέχρι και την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων.  

Με βάση τα ανωτέρω, η Εταιρία επιμέτρησε εκ νέου τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις της κατά την ημερομηνία ισολογισμού με βάση τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρία 
αναμένει κατά την ημερομηνία αναφοράς να ανακτήσει ή να εξοφλήσει τη λογιστική αξία των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεών της. Η επίδραση στα αποτελέσματα από τη μεταβολή του φορολογικού 
συντελεστή βάσει των ανωτέρω απεικονίζεται στους πιο κάτω πίνακες στο στοιχείο «Επίδραση 
διαφορετικού συντελεστή αναβαλλόμενων φόρων». 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια 
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά 
εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 
φορολογούμενου, οπότε, με βάση τους ελέγχους αυτούς, οριστικοποιούνται οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις, με το ενδεχόμενο να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις. Οι φορολογικές 
ζημιές, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη 
χρήση που αφορούν. 

Για τις χρήσεις 2011 - 2013 η Εταιρία  έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και εξεδόθησαν 
αντίστοιχα εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη.  

Για τις χρήσεις 2014-2018 η Εταιρία, έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013 και την υπ' αριθμό ΠΟΛ. 
1124/2015 και εξεδόθη έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. 

Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2019 ήδη διενεργείται και δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική 
διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις. 
Την 31/12/2019 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2013 βάσει των διατάξεων της παρ. 1 
άρθρου 36 Ν.4174/2013 όπως κοινοποιήθηκε με την ΠΟΛ.1208/2017.  

Οι χρήσεις 2012, 2013 για να θεωρηθούν περαιωμένες φορολογικά, θα πρέπει να ισχύσουν τα 
οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 6 της ΠΟΛ 1159/2011, ενώ για τις χρήσεις 2014 και μετέπειτα, η 
περαίωση πραγματοποιείται βάσει της ΠΟΛ.1124/2015. Ο εν λόγω έλεγχος δύναται να 
πραγματοποιηθεί εντός του χρόνου που ισχύει το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση 
πράξεων προσδιορισμού φόρου.  

Ο φόρος εισοδήματος που  εμφανίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως αναλύεται ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Φόρος επί των κερδών 41.619,22  
 

37.995,49  
 Αναβαλλόμενοι φόροι (έσοδα)/έξοδα 24.010,17  

 
4.588,51  

 Σχηματισμός/(Χρησιμοποίηση) πρόβλεψης για επιπλέον φόρους (5.000,00) 
 

0,00  
 

 
60.629,39  

 
42.584,00  

  

και έχει προκύψει ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων 170.948,15  
 

128.942,88  
 Τρέχων φορολογικός συντελεστής 24%  

 
29%  
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Φόρος που αναλογεί 41.027,56  
 

37.393,44  
 Επίδραση μη αναστρέψιμων διαφορών 367,64  

 
506,02  

 Επίδραση διαφορετικού συντ/τή αναβαλ. φόρων 24.234,20  
 

4.684,55  
 Σχηματισμός/(Χρησιμοποίηση) πρόβλεψης για επιπλέον φόρους (5.000,00) 

 
0,00  

 
 

60.629,39  
 

42.584,00  
  

27 Κέρδη/(Ζημίες) ανά εταιρικό μερίδιο 
Τα κέρδη ανά εταιρικό μερίδιο προκύπτουν από τη διαίρεση των συγκεντρωτικών συνολικών 
εισοδημάτων της περιόδου με το μέσο σταθμισμένο αριθμό των μεριδίων που ήταν σε κυκλοφορία 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, ως ακολούθως: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα 110.318,76  
 

86.358,88  
 Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 1.224,00  

 
1.224,00  

 Κέρδη ανά μετοχή - βασικά 90,1290  
 

70,5541  
  

28 Συναλλαγές με συνδεόμενα μέρη 
Τα έσοδα από συνδεόμενα μέρη έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 

Medicon Hellas AE 3.450,00  
 

 
3.450,00  

  

Οι αγορές - αποθεμάτων και υπηρεσιών - από συνδεόμενα μέρη έχουν ως εξής: 

 1/1 -  
31/12/2019 

 1/1 -  
31/12/2018 

 

Medicon Hellas AE 26.231,47  
 

24.777,36  
 

 
26.231,47  

 
24.777,36  

  

29 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
Δεν υφίστανται ενδεχόμενες υποχρεώσεις που να έχουν δυνητικά σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της εταιρείας.  

 

30 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, ή αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που 
να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρίας. 
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31 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
Το 2020 αναμένεται να επιβραδυνθεί σημαντικά ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής και της παγκόσμιας 
οικονομίας, δεδομένων των επιπτώσεων της εν εξελίξει πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Οι 
επιπτώσεις αυτές προς το παρόν δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν ακόμη επαρκή διαθέσιμα στοιχεία και η πανδημία είναι σε εξέλιξη. 

 

 

Αθήνα, 10/6/2020 

   

 Ο Διαχειριστής Η Διαχειρίστρια    Ο Οικονομικός 
   Διευθυντής 
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