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 Χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 2018 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της «INTERNATIONAL ONLINE A.E.» την 28/07/2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί με 

την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.iol.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο 

συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές οικονομικές 

πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της 

Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 

δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις 

κονδυλίων. 

 

Πάρις Μ. Μαρινάκης 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
 

INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τις καταστάσεις 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 INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2018, 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 ενότητα της έκθεσής 

μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, 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. 

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 αρχής 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 προβεί 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 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 τη 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 τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 

δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
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 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.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής 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. 
 

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 του Διοικητικού 

Συμβουλίου, 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 του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2018. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την 

εταιρεία INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.  
 

Αθήνα, 5 Αυγούστου 2019 

 
 
 
 

Ανδρέας Διαμαντόπουλος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 25021 

 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Ποσά σε Ευρώ 

 

  Σημ 31.12.2018 31.12.2017 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

   
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Ενσώματα πάγια  1 16.600,79 19.739,30 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2 2.215,92 1.548,23 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 3 15.710,41 16.540,75 

Λοιπές απαιτήσεις 4 2.788,80 2.788,80 

  
37.315,92 40.617,08 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6 140.831,58 127.861,20 

Λοιπές απαιτήσεις 7 3.880,82 1.770,63 

Έξοδα επόμενης χρήσης 5 35.955,15 32.002,55 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 40.242,41 62.958,97 

  
220.909,96 224.593,35 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 

 

258.225,88 265.210,43 

    
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

   Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους 

μετόχους της μητρικής 

   Μετοχικό Κεφάλαιο 9 29.502,00 140.112,00 

Λοιπά αποθεματικά 10 9.688,00 9.688,00 

Αποτελέσματα εις νέον 

 

13.365,64 

         

(125.071,59) 

Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) 

 

52.555,64 24.728,41 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 11 44.326,33 43.656,67 

Λοιπές υποχρεώσεις 

 

0,00 5.000,00 

  
44.326,33 48.656,67 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 112.264,28 137.244,86 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 13 19.471,69 22.305,33 

Έσοδα επομένων χρήσεων 14 29.607,94 32.275,16 

  
161.343,91 191.825,35 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 

 

205.670,24 240.482,02 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β) 

 

258.225,88 265.210,43 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 

 

 

  Σημ 31.12.2018 31.12.2017 

        

Πωλήσεις 15 460.688,67 378.465,31 

Κόστος πωληθέντων 16 244.145,13 178.460,02 

Μικτό κέρδος 

 

216.543,54 200.005,29 

Άλλα έσοδα  17 33.002,62 76,26 

Έξοδα διοικήσεως 19 114.732,88 98.847,03 

Έξοδα διαθέσεως 18 98.342,46 82.995,17 

Αλλα έξοδα  20 11.611,83 2.570,03 

Έξοδα προσαρμογής εύλογης αξίας 

ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 

 

0,00 0,00 

Αποτελέσματα - κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών 

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 

             

24.858,99  15.669,32 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  21 52,57 2,03 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  22 3.649,50 3.709,29 

Κέρδη προ φόρων 

 

             

21.262,06  

             

11.962,06  

Φόρος εισοδήματος 21 8.460,71 (1.215,09) 

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 

 

             

12.801,35  

             

13.177,15  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) 

 

                           -                               -    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β) 

 

             

12.801,35  13.177,15 

  
  

 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

 

                  

0,1302  

                  

0,1053  

  
  

 
Kέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων 

 

             

32.442,53  23.102,65 
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Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσά σε Ευρώ: 

    

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.17 

 

140.112,00 9.688,00 

       

(138.248,74) 11.551,26 

      Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.17 - 

31.12.17 

     

Αποτέλεσμα χρήσης 

 

0,00 0,00 

            

13.177,15  

        

13.177,15  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης 

 

0,00 0,00 

            

13.177,15  

        

13.177,15  

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.17 

 

140.112,00 9.688,00 

       

(125.071,59) 24.728,41 

      

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.18 

 

140.112,00 9.688,00 

       

(125.071,59) 24.728,41 

Επίδραση από την εφαρμογή νέου λογιστικού 

πρότυπου IFRS 9 0,00 0,00 
          

(11.974,12) 

      

(11.974,12) 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 01.01.18 

(αναθεωρημένο) 140.112,00 9.688,00 

       

(137.045,71) 12.754,29 

      Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.18 - 

31.12.18 

     

Αποτέλεσμα χρήσης 

 

0,00 0,00 

            

12.801,35  

        

12.801,35  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης 

 

0,00 0,00 

            

12.801,35  

        

12.801,35  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 

Συμψηφισμός Μετοχικού Κεφαλαίου με 

αποθεματικά 

 

      

(137.610,00) 0,00 137.610,00 0,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.18 

 

          

29.502,00         9.688,00  

            

13.365,64  52.555,64 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

Ποσά σε Ευρώ: 

Λειτουργικές δραστηριότητες 

 

1.1-31.12.2018 

 

1.1-31.12.2017 

Κέρδη προ φόρων 

 

21.262,06 

 

11.962,06 

Πλέον / μειον  προσαρμογές για: 

    Αποσβέσεις  

 

7.583,54 

 

7.433,33 

Προβλέψεις 

 

             

(26.806,34) 

 

11.949,67 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας: 

 

                   

(17,39) 

 

                   

(2,03) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

 

3.649,50 

 

3.709,29 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 

 

                

5.671,37  

 

             

35.052,32  

Πλέον / μειον  προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

    

Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων 

 

             

(12.522,67) 

 

             

20.925,63  

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

 

             

(34.120,43) 

 

           

(51.887,23) 

Μείον: 

    Τόκοι πληρωθέντες 

 

3.649,50 

 

3.709,29 

Καταβεβλημένοι φόροι 

 

0,00 

 

2.005,81 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 

 

(44.621,23) 

 

(1.624,38) 

     Επενδυτικές δραστηριότητες 

    

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

 

              

(5.147,90) 

 

             

(3.284,81) 

Τόκοι εισπραχθέντες 

 

52,57 

 

2,03 

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

 

              

(5.095,33) 

 

             

(3.282,78) 

     Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

    

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

 

              

27.000,00  

 

0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

(γ) 

 

              

27.000,00  

 

                    

0,00        

     Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

 

             

(22.716,56) 

 

             

(4.907,16) 

     Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 

 
62.958,97 

 

67.866,13 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 

 
40.242,41 

 

62.958,97 
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Β. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρουσιάζει την έκθεσή της μαζί με τις Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 

2018 (01.01.18 έως 31.12.2018). Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε τη 31
η
 Δεκεμβρίου 

2018 (συμπεριλαμβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε τη 31
η
 Δεκεμβρίου 2017) 

εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 28
η
  Ιουλίου 2019. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας έχει εκλεχθεί με πενταετή θητεία από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

της 10
ης

 Σεπτεμβρίου 2017 και απαρτίζεται από: 

α) Πάρις – Μιχαήλ Μαρινάκης του Φοίβου–Αχιλλέα – Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, 

β) Ξανθή Φωτοπούλου του Δημητρίου - Αντιπρόεδρος,  

γ) Αντώνιος Ανσάλντο του Αρμάνδου - μέλος,   

δ) Περικλής Λίβας  του Χρήστου - μέλος και  

ε) Αθανάσιος Μακρόπουλος του Νικολάου - μέλος. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων με τρόπο ώστε να 

δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσμάτων και των ταμειακών της ροών.  

 

Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

 

- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. 

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών 

της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 

 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα (Χασιώτη 7, Μαρούσι). Έχει 

αριθμό μητρώου ανωνύμων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 47180/01ΑΤ/Β/00/456, λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις των Ν. 2190/1920 και ελέγχεται με πλειοψηφία από τον Πρόεδρο και Διευθύνονται Σύμβουλο της.     

Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονομικές της Καταστάσεις απασχόλησε κατά 

μέσο όρο έξι άτομα (6) άτομα. Ο αριθμός του προσωπικού για την προηγούμενη περίοδο (2017) ήταν τέσσερα 

(4) άτομα.  

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εμφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, 

εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  

 

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συμβούλων, η κατασκευή, προμήθεια, διαχείριση και 

εκμετάλλευση προϊόντων λογισμικού και η παροχή υπηρεσιών νέφους (cloud). 

 

Γ. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 2017 (01.01.18 - 31.12.18) έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς «Δ.Π.Χ.Α» 

(International Financial Reporting Standards «IFRS») που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερμηνείες 

που έχει εκδώσει η Επιτροπή Διερμηνειών Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (International 

Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά με τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

 

Συγκριτική Πληροφόρηση  

Οι Οικονομικές Καταστάσεις για την παρούσα περίοδο περιλαμβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η 

οποία είναι : 

- Για την κατάσταση οικονομικής θέσης η 31/12/2017 

- Για την κατάσταση συνολικών εσόδων η 01/01/2017 – 31/12/2017 

- Για τις ταμειακές ροές η 1/1/2017 – 31/12/2017 

- Για τον πίνακα μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 1/1/2017 – 31/12/2017 
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Κανονιστικά Θέματα 

Δεν συντρέχουν θέματα που αντίκειται στο υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας 

Η Εταιρεία διένυσε την δέκατη έβδομη εταιρική χρήση σημειώνοντας κέρδη μετά από φόρους ύψους 

€12.801,35. Η εταιρεία λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισμού δεν αναμένεται περαιτέρω να επηρεαστεί 

σημαντικά από τo δυσμενές οικονομικό περιβάλλον της χώρας, ενώ έχει προσαρμοστεί με την διακοπή της 

λειτουργίας της International Life, μέλος του Ομίλου της οποίας υπήρξε τα προηγούμενα έτη, εξασφαλίζοντας 

σταθερά έσοδα από την κάλυψη των αναγκών του Ομίλου.  

Αν και οι Ταμειακές Ροές της Εταιρείας από λειτουργικές δραστηριότητες είναι αρνητικές, το ύψος των 

διαθεσίμων και η μη ύπαρξη δανειακών υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύματα παρέχει στην εταιρεία την 

απαιτούμενη ρευστότητα  για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών το επόμενο διάστημα. Επισημαίνεται 

ότι το υπόλοιπο των απαιτήσεων της, μετά τις απομειώσεις που έχουν διενεργηθεί, περίπου ισούται με τις 

υποχρεώσεις της εταιρείας. Επιπλέον ο βασικός μέτοχος εμπράκτως στηρίζει την εταιρεία, όπου σύμφωνα με 

την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 29/1/2018 εισέφερε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 

της εταιρίας, ποσό €27.000,00. 

Κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας.     

   
Δ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του Ιστορικού κόστους.  Η σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης από την 

Διοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιμήσεις στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών για τον 

υπολογισμό των διαφόρων λογιστικών μεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν μεγαλύτερου βαθμού 
υποκειμενικότητας ή είναι αυξημένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για 
τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην παράγραφο «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». 

Οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη Διοίκηση της Εταιρείας 

αλλά ωστόσο τα πραγματικά γεγονότα μπορεί να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Έσοδα 

Τα έσοδα της Εταιρείας αφορούν παροχή υπηρεσιών και προμήθεια λογισμικού.  Τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση και όταν πιθανολογείται ότι θα προκύψουν οφέλη για την 

Εταιρεία. 

Η αναγνώριση των εσόδων από συμβάσεις με πελάτες γίνεται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Η  σύμβαση από τους αντισυμβαλόμενους είναι αποδεκτή (γραπτώς, προφορικώς ή σύμφωνα με άλλες 

συνήθεις επιχειρηματικές πρακτικές) και παράλληλα τα δύο μέρη έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις τους·  

β) Η Εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν·  

γ) Η Εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται 

να μεταβιβαστούν·  

δ) Η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των μελλοντικών ταμειακών 

ροών της Εταιρείας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της σύμβασης)· και  

ε) Είναι πιθανό η Εταιρεία να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται έναντι των αγαθών και υπηρεσιών 

που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη. Προκειμένου να εκτιμήσει πόσο πιθανό είναι να εισπραχθεί ένα ποσό 

ανταλλάγματος, η Εταιρεία εξετάζει μόνο την ικανότητα και την πρόθεση του πελάτη να καταβάλει το ποσό του 

ανταλλάγματος όταν αυτό καταστεί απαιτητό. Το ποσό του ανταλλάγματος που δικαιούται η Εταιρεία ενδέχεται 

να είναι μικρότερο από την τιμή που αναφέρεται στη σύμβαση εάν το αντάλλαγμα είναι μεταβλητό, δηλαδή εάν 

προσφέρονται στον πελάτη διάφορες εκπτώσεις.  

 

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, η Εταιρεία αξιολογεί τα υποσχόμενα αγαθά ή υπηρεσίες μιας σύμβασης 

με πελάτη και προσδιορίζει ως υποχρέωση εκτέλεσης κάθε υπόσχεση μεταβίβασης στον πελάτη είτε:  

α) ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας (ή δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτό· ή  

β) μιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι κατ' ουσίαν τα ίδια και μεταβιβάζονται με τον 

ίδιο τρόπο στον πελάτη.  
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή ενόσω) εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης με τη μεταβίβαση ενός 

υποσχόμενου αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε πελάτη. Ένα περιουσιακό στοιχείο μεταβιβάζεται όταν (ή ενόσω) ο 

πελάτης αποκτά τον έλεγχο του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.  

 

-Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δουλευμένοι τόκοι, ο υπολογισμός των οποίων γίνεται λαμβάνοντας υπόψη 

το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρμόζεται και το οποίο είναι το επιτόκιο που 

προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώμενες μελλοντικές ταμειακές εισροές κατά την αναμενόμενη ζωή του 

οικονομικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού.  

 

 

Αναγνώριση και απόσβεση Ενσώματων και Ασώματων περιουσιακών στοιχείων  

Η Εταιρεία καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση, τα ενσώματα 

περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και τα μειώνει με τις ετήσιες αποσβέσεις καθώς και με 

προβλέψεις για την περίπτωση πιθανής απαξίωσης τους. Το κόστος κτήσης των ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων περιλαμβάνει τη τιμολογιακή αξία αγοράς τους χωρίς το ΦΠΑ, πλέον των εξόδων που 

πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και κατάσταση στην 

Εταιρεία. 

 

Η Εταιρεία αποσβένει τα ενσώματα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία χρησιμοποιεί αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών ανάλογα με το χρόνο ωφέλιμης ζωής τους, ο οποίος έχει οριστεί: 

 

- Για τα Μεταφορικά μέσα: σε 10 έτη 

- Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισμό: σε 10 έτη 

- Για τις εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων : σε 12 έτη (όση και η ελάχιστη κατά τον νόμο διάρκεια της 

εμπορικής μίσθωσης) 

- Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: σε 5 έτη και 

- Για τα λογισμικά : σε 5 έτη 

 

Τα ασώματα περιουσιακά στοιχεία (λογισμικά προγράμματα) της Εταιρείας καταχωρούνται κατά την αρχική 

τους αναγνώριση, αλλά και σε κάθε μεταγενέστερη αποτίμηση στην αξία κτήσης τους μειούμενα με τις ετήσιες 

αποσβέσεις τους αλλά και με προβλέψεις για περιπτώσεις πιθανής απαξίωσης. Η απόσβεση των ασώματων 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύμφωνα με τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους η οποία έχει οριστεί σε 5 έτη. 

  

Η Εταιρεία δεν κατέχει πάγια (ενσώματα ή ασώματα) περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς 

πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω.  

 

Κεφαλαιοποίηση Εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος βάσει της αρχής του δουλευμένου.  

Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της Εταιρείας καθώς και έξοδα που 

αφορούν σε μετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν. 

 

Απομείωση 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

απομείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για 

το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία 

είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας, μειωμένη με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της 

αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της 

διοίκησης για τις μελλοντικής οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών 

απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών 

ροών. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί απομείωση επανεκτιμούνται για 

πιθανή αντιστροφή της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. 

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις των Δ.Π.Χ.Α., 

ταξινομούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

 Δάνεια και Απαιτήσεις, 
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 ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 
(ι) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Χρηματοοικονομικό στοιχείο 

περιλαμβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται με σκοπό να πωληθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα ή 

αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή εκτός 

εάν προορίζονται για αντιστάθμιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να 

ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία του ισολογισμού, διαφορετικά περιλαμβάνονται στα 

μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
 

(ιι) Δάνεια και Απαιτήσεις: Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες ή 

προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές και δεν υπάρχει 

πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με λήξεις 

μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται στα μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συμπεριλαμβάνουν τους «Πελάτες και 

λοιπές απαιτήσεις» και τα «Χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα» στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.   

 
(iii) Διαθέσιµα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Περιλαμβάνει μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 

μπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την 

ημερομηνία Ισολογισμού.  

 

Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι 

αγορές και οι πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ημερομηνία που η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις 

επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

 

Δάνεια και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούμενα ως τη λήξη χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται 

στην παρούσα αξία με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Πραγματοποιηθέντα και εξ αποτιμήσεων κέρδη ή 

ζημίες που προκύπτουν από μεταβολή στην  εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηματοοικονομικά 

στοιχεία μέσω αποτελεσμάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα κέρδη ή 

ζημιές εξ αποτιμήσεως που προκύπτουν από την μεταβολή στην εύλογη αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων 

που είναι διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Όταν επενδύσεις διαθέσιμες προς 

πώληση πωληθούν ή απομειωθούν η συσσωρευμένη μεταβολή στην εύλογη αξία τους μεταφέρεται στα 

αποτελέσματα σαν κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 

τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών 

αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και 

προεξόφληση ταμειακών ροών που απεικονίζονται ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη.   

 

Εμπορικές απαιτήσεις και Λοιπές Απαιτήσεις  

Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις  (εισπρακτέες σε περίοδο μικρότερη των 12 μηνών 

από την ημερομηνία καταχώρισης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ σε περίπτωση 

καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης απομείωσης της απαίτησης υπολογίζεται πρόβλεψη για μείωση της αξίας 

τους.  Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αποτιμάται στο ανακτήσιμο ποσό αυτής, δηλαδή στην παρούσα αξία 

των μελλοντικών ταμιακών ροών που εκτιμάται ότι θα εισπραχθούν, και η σχετική ζημία μεταφέρεται 

απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηματισθείσας 

πρόβλεψης, όταν εξαντλούνται όλα τα μέσα για την είσπραξή τους. 

 

Χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια 

Οι χρηματοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηματοπιστωτικά μέσα που σχετίζονται με τα ίδια κεφάλαια, 

λογίζονται σύμφωνα με την ουσία του περιεχομένου των συμβατικών ρυθμίσεων που τα διέπουν. Εκδοθέντα 
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χρηματοπιστωτικά μέσα δανεισμού (π.χ. ομολογιακό δάνειο) που παρέχουν το δικαίωμα της μετατροπής τους 

σε ίδια κεφάλαια (π.χ. μετοχές), όταν αυτό το δικαίωμα συναρτάται με αβεβαιότητες και παράγοντες που είναι 

πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας, καταχωρούνται σαν υποχρεώσεις, εκτός αν η πιθανότητα της μη μετατροπής 

τους είναι  πολύ μικρή. Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών, 

εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, μειώνοντας το κόστος έκδοσης. 

  

 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος όπου και χρησιμοποιείται η μέθοδος του πραγματικού 

επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή 

λιγότερο. Εάν όχι παρουσιάζονται μέσα στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

 Φόροι περιλαμβανομένων των αναβαλλόμενων φόρων 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος 

φόρου εισοδήματος και των αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος. 

 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της περιόδου. Τα φορολογητέα 

κέρδη όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, 

καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν 

περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.   

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά την ημερομηνία της κατάστασης της οικονομικής θέσης, επί των φορολογητέων κερδών. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να 

συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να 

πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά 

υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της 

μεθόδου της υποχρέωσης. Δηλαδή κατ΄ αρχήν για κάθε διαφορά που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 

Θέσης λόγω της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, σε σχέση με τα ποσά που θα εμφανίζονταν με βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά 

διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να 

εκπέσουν. 

  

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα 

υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 

Στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις, χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήματος που 

ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της περιόδου κάθε οικονομικής κατάστασης που συντάχθηκε. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης των συνολικών εσόδων, 

εκτός αν σχετίζονται με αντικείμενα (λογαριασμούς) που μεταφέρονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, οπότε σε 

αυτήν την περίπτωση και οι αναβαλλόμενοι φόροι μεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση των Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική 

άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

 

 Παροχές στο προσωπικό 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αφορά στο πρόγραμμα προκαθορισμού 

παροχών με  βάση το Ν.2112/1920 και έχει υπολογιστεί με αναλογιστική παραδοχή από το αναλογιστικό τμήμα 

της Εταιρείας. Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 

εργαζόμενο σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης το 40% 

της αποζημίωσης απόλυσης.  Εάν ο εργαζόμενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταμείο, διαφορετικά το 

50% της αποζημίωσης.  Στο πρόγραμμα καθορισμού εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας αφορά μόνο στην 
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ετήσια καταβολή των εισφορών προς το Ταμείο. 

 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Ως Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα παροχών σε εργαζομένους μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται με βάση οικονομικές και δημογραφικές παραδοχές. Οι 

πιο σημαντικές παραδοχές, μεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, οι δείκτες 

προσδόκιμης ζωής, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο ρυθμός αύξησης αποδοχών και συντάξεων. Στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση με την παρούσα αξία των καθορισμένων πληρωτέων 

παροχών κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων μειωμένης κατά την εύλογη αξία των 

περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. 

Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιμάται ετησίως από αναλογιστές με τη χρήση 

της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται 

προεξοφλώντας της εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές εκροές με το επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών 

ομολόγων ή κρατικών ομολόγων στο ίδιο νόμισμα με εκείνο της υποχρέωσης και με διάρκεια ανάλογη της 

υποχρέωσης, ή με το επιτόκιο που λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της υποχρέωσης, όπου το βάθος 

αγοράς για τέτοια ομόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Το κόστος υπηρεσίας (τρέχουσας και προϋπηρεσίας 

(συμπεριλαμβανομένων των περικοπών) και τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν από διακανονισμούς) και το 

καθαρό χρηματοοικονομικό κόστος της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) των καθορισμένων παροχών 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος και περιλαμβάνονται στις Δαπάνες προσωπικού. Η 

καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών (μετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) αναγνωρίζεται 

στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, με τις μεταβολές που προκύπτουν από την επαναμέτρηση 

(περιλαμβανομένων των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, της επίδραση της μεταβολής της οροφής των 

περιουσιακών στοιχείων (αν υφίσταται) και της αναμενόμενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων 

(εξαιρουμένου του επιτοκίου), να αναγνωρίζονται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, χωρίς να επιτρέπεται 

μεταγενέστερα η μεταφορά τους στα αποτελέσματα. 

 Διαθεσίμων και ταμειακά ισοδύναμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας καθώς και τους 

ανοικτούς δοσοληπτικούς λογαριασμούς με τις τράπεζες (overdrafts) με χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 

 

Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 

μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές 

την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

 

 Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις όταν η 

διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη κυρίως στον  πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας. Ο 

Συναλλαγματικός κίνδυνος δεν επηρεάζει σημαντικά την Εταιρεία.  

 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Η διαδικασία που ακολουθείται 

είναι η παρακάτω:  

 

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

• εκτέλεση/εφαρμογή, σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων.  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από τους Πελάτες και λοιπές Εμπορικές 

Απαιτήσεις, τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα καθώς και τους Προμηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις. Όλα 

τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος το οποίο δεν διαφέρει ουσιαστικά από την 

εύλογη αξία τους. 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυμβαλλόμενος, συνήθως 

έμμεσος ή άμεσος Πελάτης που οφείλει στην Εταιρεία να μην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά σε 

εύλογο χρόνο ή και καθόλου. Η Εταιρεία αξιολογεί σε τακτή βάση τα υπόλοιπα  των συνεργατών της  και των 

αντισυμβαλλομένων και λαμβάνει μέτρα αλλά η παρούσα αρνητική οικονομική κατάσταση δυσχεραίνει το έργο 
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αυτό.  Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών αλλά με την πάροδο του χρόνου οι συνθήκες μεταβάλλονται και μακρόχρονα φερέγγυοι 

Πελάτες εκδηλώνουν αδυναμία πληρωμών. Η τρέχουσα κατάσταση της Ελληνικής αλλά και της παγκόσμιας 

οικονομίας καθιστά πολύ δύσκολο τα εισπρακτικό έργο της  Εταιρείας.  Η Εταιρεία παρόλο που ελέγχει 

διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στις 

διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου δεν δύναται να γνωρίζει με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση των 

αντισυμβαλλομένων της.  Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους συνεργάτες και 

πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές απομειώσεις. Για τις 

λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά στοιχεία, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε 

σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  Εκτός από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα που αφορούν σε καταθέσεις σε 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις δεν έχουν πιστοποιημένη 

πιστοληπτική αξιολόγηση. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο ρευστότητας λόγω απουσίας δανεισμού στηρίζεται όμως, απόλυτα 

στην παραγωγή νέων έργων για διατήρηση της εισπρακτικής ροής συνεπώς τυχόν επιβραδύνσεις στην αγορά 

μπορεί να επιφέρουν μεσοπρόθεσμα προβλήματα στη ρευστότητα. Τα Χρηματοοικονομικά Μέσα Παθητικού 

είναι άτοκα και βραχυπρόθεσμα και κατά συνέπεια οι συμβατικές ροές ισούται με το λογιστικό υπόλοιπο. 

Η Εταιρεία φροντίζει να έχει σε κάθε περίπτωση ικανά τραπεζικά διαθέσιμα για την κάλυψη των λειτουργικών 

της δαπανών. 

 
 

  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων έχουν εφαρμοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2018 και 2017, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις προτύπων καθώς και η Διερμηνεία 21 οι οποίες εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόστηκαν από 1.1.2018: 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει 

καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης των 

χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του 

ΔΠΧΑ 9. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2016. Η Εταιρεία υιοθέτησε 

το νέο πρότυπο την 1 Ιανουαρίου 2018 χωρίς να αναπροσαρμόσει τη συγκριτική πληροφόρηση. Η επίπτωση 

από τις αναπροσαρμογές που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου, αναγνωρίστηκαν απευθείας 

στα αποτελέσματα εις νέον την 1 Ιανουαρίου 2018. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις αναπροσαρμογές που 

έγιναν για κάθε λογαριασμό της κατάστασης οικονομικής θέσης. Λογαριασμοί οι οποίοι δεν επηρεάστηκαν από 

τις αλλαγές που επέφερε το νέο πρότυπο δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα. 

Πίνακας αναπροσαρμογών 

31.12.2017          

όπως 

δημοσιεύθηκε 

ΔΠΧΑ 9 

01.01.2018           

μετά την 

επίδραση 

του ΔΠΧΑ 9 

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

   Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 16.540,75                3.991,38  20.532,13 

    Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 
   

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 143.826,70            (15.965,50) 127.861,20 

    Ίδια Κεφάλαια 

   Αποτελέσματα εις νέο          (125.071,59)   (11.974,12) (137.045,71) 

 

 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής την Εταιρεία για την αντιμετώπιση των ζημιών 

απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 

για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.  
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Σχετικά με τις απαιτήσεις από πελάτες με ανοιχτά υπόλοιπα και αξιόγραφα, η Εταιρεία εφαρμόζει την 

απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη 

διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό προβαίνει σε εκτιμήσεις υπολογισμού των σχετικών 

προβλέψεων με βάση το ιστορικό πιστώσεων και εισπράξεων από παρελθόντα γεγονότα καθώς και της 

μελλοντικής οικονομικής κατάστασης πελατών και αγοράς. 

Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας αξιολογούνται για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης για κάθε 

μία περίπτωση ξεχωριστά.  

Η Εταιρεία θεωρεί πως η μη είσπραξη απαιτήσεων για περισσότερες από 90 ημέρες συνιστά πιστωτικό γεγονός. 

Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να αξιολογήσει για συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ότι υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει εσωτερική ή εξωτερική πληροφόρηση που υποδεικνύει 

ότι η είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί με βάση τη σχετική σύμβαση δεν είναι πιθανό να εισπραχθούν στο 

σύνολό τους. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία της πρόβλεψης απομείωσης βάσει του ΔΛΠ 39 με την 

αντίστοιχη πρόβλεψη όπως υπολογίστηκε βάσει του ΔΠΧΑ 9: 

 

Πίνακας συμφωνίας απομείωσης 

εμπορικών απαιτήσεων 

31 Δεκ 2017        

Πρόβλεψη 

απομείωσης 

βάσει του ΔΛΠ 

39  

Αναπροσαρμογή 

01.01.2018              

Αναμενόμενη 

πιστωτική 

ζημιά βάσει 

του ΔΠΧΑ 9 

Απομείωση υπολοίπων πελατών και λοιπών 

εμπορικών απαιτήσεων 246.916,45 

                

15.965,50  262.881,95 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με 

Πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 

πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του 

προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και 

τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη 

στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των 

εν λόγω αρχών. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνεται μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη με την 

παράδοση αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας. Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές 

υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους 

αξίες πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην αντίστοιχη 

συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που αναμένεται να λάβει η Εταιρεία σύμφωνα με 

τους όρους της σύμβασης. Ενδεχόμενο μεταβλητό αντίτιμο περιλαμβάνεται στο ποσό του εσόδου που 

αναγνωρίζεται, στο βαθμό που δεν είναι σημαντικά πιθανό το ποσό αυτό να αντιλογιστεί στο μέλλον.  

Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες εκπτώσεις επί του όγκου πωλήσεων με βάση τα όρια που καθορίζονται στις 

μεταξύ τους συμβάσεις. Όλες αυτές οι εκπτώσεις, εφόσον είναι σημαντικές, λογίζονται εντός του οικονομικού 

έτους και συνεπώς η εφαρμογή του νέου προτύπου έχει μηδενική επίδραση στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη εποχικότητα. 

Οι πωλήσεις στην πλειονότητα τους αφορούν την παροχή υπηρεσιών στους πελάτες που προσδιορίζονται ως μία 

υποχρέωση εκτέλεσης σε μία σύμβαση.  

Η Εταιρεία για τις ανωτέρω πωλήσεις έχει υπολογίσει ότι επί των τιμών των συναλλαγών που διεκπεραιώθηκαν 

δεν υφίστανται: 

α) ουσιώδη μεταβλητά ανταλλάγματα (π.χ. από πρόσθετες παροχές απόδοσης), 

β) χρηματοδότηση τους, 

γ) ουσιώδεις υποχρεώσεις επιστροφής χρημάτων (π.χ από ενδεχόμενες επιστροφές αγαθών), 

δ) μη χρηματικά ανταλλάγματα για την εξόφληση τους και 

ε) ανταλλάγματα πληρωτέα στον πελάτη στο μέλλον. 

Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών. Συνεπώς η εφαρμογή 

του ΔΠΧΑ 15 δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση 

σε αυτό. 
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ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό 

για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. 

Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα 

μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την 

είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή 

έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών 

του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή 

εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και 

υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

 

ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 

οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο 

όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή 

παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη 

χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 

και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018. 

ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και 

επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που εξαρτώνται 

από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις 

σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που διακανονίζεται σε 

συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία 

μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς 

τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των 

φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η 

Φεβρουαρίου 2018. 

 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018.  

 

Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 

Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 

Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 

πλέον απαραίτητες. 

 

Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 

Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 

γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς 

πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  

 

ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 

κατέχονται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 

οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 

διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση. 

 

 

 

 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρεία  

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το 

λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει  περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το 

υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά 

του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση την 31
η
 Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις, εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, δεν 

θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις 

που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την 

ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό 

στοιχείο είναι χαμηλής αξίας.  

 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 

δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία επιτρέπουν 

ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει αποζημίωση 

για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην 

εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 

2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να 

έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 

φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις 

και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών 

χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι οι 

έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου 

και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Η 

τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.  

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 

αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

 αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

 προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  
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 εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017,  

έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων 

που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον 

έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 

δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην 

κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες 

τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή 

από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση 

στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής 

θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και 

κοινοπραξίες. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2019.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7
η
 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν 

προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης 

των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι 

αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή 

απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο 

μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. 

Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ). Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 

2018) 

Την 29
η
 Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 
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-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 

παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 

επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. 

Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να 

αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο 

επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 

8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο 

ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοίκησης 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 

προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα μετά ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε 

εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Τα πραγματικά γεγονότα μπορεί 

να διαφέρουν σημαντικά από τις εκτιμήσεις της διοίκησης. 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 παρατίθενται κατωτέρω: 

 

Ωφέλιμη ζωή των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

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

Εκτίμηση απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της ανάγκης για πρόβλεψη σχετικά µε  

επισφαλείς απαιτήσεις.  Οι προβλέψεις απομείωσης αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η 

Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που του οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  

 

Συνταξιοδοτικά προγράμματα 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που προσδιορίζονται με 

τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια  αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 

προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της παροχής. Αλλαγές στις παραδοχές 

αυτές θα μεταβάλλουν την παρούσα αξία των σχετικών υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Η 

Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο 

το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών 

ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 

προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το 

επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η 

υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης.  

 

Προβλέψεις για επίδικες και λοιπές υποθέσεις 

Η εταιρεία δεν έχει εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις.  Οι λοιπές προβλέψεις όπου απαιτούνται, υπολογίζονται με 

βάση την παρούσα αξία των εκτιμήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για τη διευθέτηση των 

αναμενόμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   Μεταφορικά Έπιπλα &    

Χρήση 01.01.17 - 31.12.17 μέσα λοιπός εξ/σμός Σύνολο 

Απογραφή 01.01.2017 26.400,00 109.609,36 136.009,36 

Προσθήκες (01.01.17 – 31.12.17) 0,00 2.358,08 2.358,08 

Μειώσεις (01.01.17 – 31.12.17) 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 26.400,00 111.967,44 138.367,44 

    Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

   Απογραφή 01.01.2017 8.838,33 103.284,34 112.122,67 

Προσθήκες (01.01.17 – 31.12.17) 4.224,00 2.281,47 6.505,47 

Μειώσεις (01.01.17 – 31.12.17) 0,00 0,00                      -    

Υπόλοιπο 31.12.2017 13.062,33 105.565,81 118.628,14 

    Αναπόσβεστη αξία 

   Κατά την 01.01.2017 17.561,67 6.325,02 23.886,69 

Κατά την 31.12.2017 13.337,67 6.401,63 19.739,30 

        

    Αξία κτήσεως ή αποτίμησης         

Χρήση 01.01.18 - 31.12.18       

Απογραφή 01.01.2018 26.400,00 111.967,44 138.367,44 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 0,00 3.425,54 3.425,54 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18)                   -    

        

(23.198,26) 

         

(23.198,26) 

Υπόλοιπο 31.12.2017 26.400,00 92.194,72 118.594,72 

    Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

   Απογραφή 01.01.2018 13.062,33 105.565,81 118.628,14 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 4.224,00 2.304,87 6.528,87 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18)                   -    

        

(23.163,08) 

         

(23.163,08) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 17.286,33 84.707,60 101.993,93 

    Αναπόσβεστη αξία 

   Κατά την 01.01.2018 13.337,67 6.401,63 19.739,30 

Κατά την 31.12.2018 9.113,67 7.487,12 16.600,79 
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2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού    

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

    

Λογισμικά 

προγράμματα   Σύνολο 

Χρήση 01.01.17 - 31.12.17         

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   

    Απογραφή 01.01.2017 

 

71.919,28 

 

71.919,28 

Προσθήκες (01.01.17 – 31.12.17) 

 

926,73 

 

926,73 

Μειώσεις (01.01.17 – 31.12.17) 

 

0,00 

 

0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 

 

72.846,01 

 

72.846,01 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

    Απογραφή 01.01.2017 

 

70.369,92 

 

70.369,92 

Προσθήκες (01.01.17 – 31.12.17) 

 

927,86 

 

927,86 

Μειώσεις (01.01.17 – 31.12.17) 

 

0,00 

 

0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2017 

 

71.297,78 

 

71.297,78 

Αναπόσβεστη αξία 

    Κατά την 01.01.2017 

 

1.549,36 

 

1.549,36 

Κατά την 31.12.2017 

 
1.548,23 

 

1.548,23 

          

Χρήση 01.01.18 - 31.12.18         

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης   

    Απογραφή 01.01.2018 

 

72.846,01 

 

72.846,01 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 

 

1.722,36 

 

1.722,36 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18) 

 

          

(30.981,80) 

 

       

(30.981,80) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 

 

43.586,57 

 

43.586,57 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

    Απογραφή 01.01.2018 

 

71.297,78 

 

71.297,78 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 

 

1.054,67 

 

1.054,67 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18) 

 

          

(30.981,80) 

 

       

(30.981,80) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 

 

41.370,65 

 

41.370,65 

Αναπόσβεστη αξία 

    Κατά την 01.01.2018 

 

1.548,23 

 

1.548,23 

Κατά την 31.12.2018 

 
2.215,92 

 

2.215,92 

          

 

 
3. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

  Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 11.081,58 12.660,43 

Διαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 637,45 690,32 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  3.991,38 3.190,00 

Σύνολο απαιτήσεων 15.710,41 16.540,75 

 

 

4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις   

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις κυρίως του μίσθιου που στεγάζονται τα γραφεία της 

εταιρείας  και δευτερευόντως προς την εταιρεία-πάροχο ενέργειας της εταιρείας. 
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5. Έξοδα επόμενης χρήσης 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Συντηρήσεις, άδειες και συνδρομές ενοικίασης λογισμικού για 

εργασίες επόμενης χρήσης 
33.583,49 28.954,54 

Λοιπά έξοδα επομένων χρήσεων 2.371,66 3.048,01 

Σύνολα 35.955,15 32.002,55 

 
6. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πελάτες χονδρικής 138.951,58 127.591,20 

Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες 1.880,00 270,00 

Σύνολο 140.831,58 127.861,20 

Μείον: 

  Απομειώσεις απαιτήσεων                           -                           -    

Σύνολα 140.831,58 127.861,20 

 

7. Λοιπές απαιτήσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβολές και παρακρατούμενοι φόροι 0,00 15.256,85 

Λογαριασμοί προς απόδοση 1.579,18 0,00 

Χρεώστες διάφοροι 2.310,20 38.616,28 

Επισφαλείς χρεώστες 240.397,39 194.813,95 

Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες            (240.405,95)          (246.916,45) 

Σύνολο 3.880,82 1.770,63 

 

  

8. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Μετρητών 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Ταμείο 0,00 0,00 

Τραπεζικές καταθέσεις σε λογ. όψεως 40.242,41 62.958,97 

Σύνολα 40.242,41 62.958,97 

 

9. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Η Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018  έχει μετοχικό κεφάλαιο ύψους €27.000 διαιρεμένο σε 98.340 

ονομαστικές μετοχές,  ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεμιά.  

Στην Γενική Συνέλευση της 29
ης

 Ιανουαρίου 2018 αποφασίστηκαν: (α) η αύξηση της ονομαστικής αξίας 

εκάστης μετοχής της Εταιρείας από 1,12 Ευρώ σε 16,80 ευρώ με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του 

συνολικού αριθμού των υφιστάμενων μετοχών, της Εταιρείας από 125.100 σε 8.340 μετοχές (reverse split), με 

αναλογία 15 (δεκαπέντε) υφιστάμενες μετοχές προς μία (1) νέα,  

(β) η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά € 137.610,00 δια μειώσεως της ως άνω 

διαμορφωθείσας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από € 16,80 σε € 0,30 ανά μετοχή, χωρίς επιστροφή 

μετρητών, ούτε μεταβολή του ως άνω διαμορφωθέντος συνολικού αριθμού μετοχών της Εταιρείας, με σκοπό το 

συμψηφισμό ισόποσα σωρευτικών ζημιών, 

Με την ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό είκοσι επτά 

χιλιάδων ευρώ (€27.000) με έκδοση 90.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία 

και τιμή διάθεσης €0,30. Μετά την αύξηση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 

29.502, διαιρεμένο σε 98.340 ονομαστικές μετοχές,  ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστης. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση του την 29η Ιουνίου 2018 ομόφωνα διαπίστωσε την καταβολή του 

κεφαλαίου σε τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας. 
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10. Λοιπά Αποθεματικά 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Λοιπά αποθεματικα 2018   2017 

Τακτικό αποθεματικό 9.500,00  9.500,00 

Αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων 188.00  188.00 

Σύνολο 9.688,00  9.688,00 

 

11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο (Ν. 2112/20) ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 

εργαζόμενο σε περίπτωση συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης το 40% 

της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης εάν ο εργαζόμενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταμείο, 

διαφορετικά το 50% της αποζημίωσης. 

Μέθοδος Αποτίμησης 

Η οριζόμενη στο Δ.Λ.Π. 19, μέθοδος προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit). 

Η μέθοδος προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας θεωρεί ότι κάθε περίοδος υπηρεσίας δημιουργεί μια 

επιπρόσθετη μονάδα δικαιώματος στις παροχές και αποτιμά κάθε μονάδα ξεχωριστά για να δημιουργήσει την 

τελική δέσμευση.   Η υπηρεσία του εργαζόμενου δημιουργεί μια δέσμευση ακόμη και αν οι παροχές εξαρτώνται 

από μελλοντική απασχόληση (με άλλα λόγια δεν είναι κατοχυρωμένες). Η υπηρεσία του εργαζόμενου πριν την 

ημερομηνία κατοχύρωσης δημιουργεί τεκμαιρόμενη δέσμευση γιατί, σε κάθε διαδοχική ημερομηνία 

ισολογισμού, το ποσό της μελλοντικής υπηρεσίας που ένας εργαζόμενος θα πρέπει να παράσχει πριν να 

δικαιούται τις παροχές, μειώνεται. Κατά την αποτίμηση της δέσμευσης της για καθορισμένες παροχές, η 

επιχείρηση λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα ότι μερικοί εργαζόμενοι μπορεί να μην πληρούν οποιεσδήποτε 

προϋποθέσεις κατοχύρωσης.   Η επιχείρηση προεξοφλεί το σύνολο μιας δέσμευσης παροχών μετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, ακόμη και αν μέρος της δέσμευσης καθίστανται πληρωτέο μέσα σε δώδεκα μήνες από την 

ημερομηνία του ισολογισμού.  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισμό είναι τα παρακάτω: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για 

  Παροχές αποχωρήσεως 44.326,33 43.656,67 

Χρεώσεις ή πιστώσεις στα αποτελέσματα για 

 Παροχές αποχωρήσεως                    669,66                   949,67  

 

Η Εταιρεία διενήργησε πρόβλεψη για την ανωτέρω υποχρέωση με βάση τον ν.2112/20 λόγω του μικρού 

αριθμού υπαλλήλων που απασχολεί, μη αναμένοντας ουσιώδεις διαφορές σε σχέση με την οριζόμενη στο 

Δ.Λ.Π. 19, μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit). 

 

 

12. Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Προμηθευτές εξωτερικού 4.400,70 7.253,10 

Προμηθευτές εσωτερικού 88.198,41 87.013,58 

Προσωπικό  128,69 1.587,40 

Δικαιούχοι αμοιβών  9.731,96 34.304,25 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 9.804,52 7.086,53 

Σύνολα 112.264,28 137.244,86 

 
13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Φ.Π.Α 8.588,00 14.837,11 

Φόροι -Τέλη αμοιβών προσωπικού 7.244,70 7.468,22 

Φόρος εισοδήματος κερδών χρήσης 3.638,99 0,00 

Σύνολα 19.471,69 22.305,33 
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14. Έσοδα επόμενης χρήσης 

Αφορά τακτικά συμβόλαια με πελάτες για την ετήσια συντήρηση λογισμικού και δικαιωμάτων που έχουν 

τιμολογηθεί, ωστόσο οι εργασίες καλύπτουν χρονική περίοδο του έτους 2019. 

 

15. Κύκλος Εργασιών 

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας αφορά: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης  καθώς και προμήθειας αδειών 

χρήσης, πληροφοριακών συστημάτων 
460.688,67 378.465,31 

 Σύνολο 460.688,67 378.465,31 

 

16. Κόστος Πωληθέντων 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Περιγραφή κόστους 31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος συντηρήσεων, αγοράς αδειών και συνδρομών ενοικίασης 

λογισμικού 129.412,25 81.786,02 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 72.723,87 39.161,37 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  18.971,75 21.418,80 

Παροχές τρίτων              9.925,94            17.725,34  

Φόροι τέλη                 678,27              1.116,49  

Διάφορα έξοδα             9.504,37              3.687,12  

Αποσβέσεις             2.694,28              2.090,05  

Προβλέψεις                 234,40            11.474,83  

 Σύνολο 244.145,13 178.460,02 

 
17. Λοιπά έσοδα 

Αφορά κυρίως έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις. 

 

18. Έξοδα Διάθεσης 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Περιγραφή κόστους 31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 62.334,75 47.553,09 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 16.261,50 14.873,43 

Παροχές τρίτων  8.507,95 8.197,93 

Φόροι τέλη  581,38 1.116,49 

Διάφορα έξοδα 8.146,61 8.478,90 

Αποσβέσεις 2.309,39 2.537,91 

Προβλέψεις  200,88 237,42 

 Σύνολο 98.342,46 82.995,17 

 

19. Έξοδα Διοίκησης 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Περιγραφή κόστους 31.12.2018 31.12.2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 72.723,87 62.506,78 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  18.971,75 20.519,80 

Παροχές τρίτων  9.925,94 3.819,51 

Φόροι τέλη  678,27 1.116,49 

Διάφορα έξοδα 9.504,37 7.810,54 

Αποσβέσεις  2.694,28 2.836,49 

Προβλέψεις 234,40 237,42 

 Σύνολο 114.732,88 98.847,03 
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20. Λοιπά έξοδα 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τέλος επιτηδεύματος, φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις 4.594,25 1.739,33 

Συναλλαγματικές διαφορές 2.839,34 0,00 

Λοιπά έξοδα 4.178,24 830,70 

 Σύνολο 11.611,83 2.570,03 

 
21. Φόρος χρήσης 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Φόρος που αναλογεί σε αποτελέσματα χρήσης             6.166,00              3.469,00  

Συμψηφισμός φόρου με ζημιές προηγουμένων χρήσεων 0,00         (3.469,00) 

Φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 0,00             2.005,81  

Αναπροσαρμογή αναβαλλόμενης φορολογίας βάσει ν.4579/18 (2.527,01) 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης 4.821,72          (3.220,90) 

 Σύνολο             8.460,71             (1.215,09) 

 

 

22. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις εταιρείες του υπό εκκαθάριση Ομίλου International Life 

καθώς και τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας, τους μετόχους και συγγενείς τους, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζονται από το ΔΛΠ 24 και οι οποίες πραγματοποιούνται με όρους της αγοράς.  

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη για το 2018 έχουν ως εξής: 

 

(α). Εταιρείες Ομίλου 

 

 International Life AEAZ International Life AΕΓΑ 

Έξοδα 0,00   0,00 

Έσοδα 8.844,92 2.000,00 

Απαιτήσεις 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις  0,00 0,00 

 

(β). Μέλη Διοίκησης & Διευθυντικά στελέχη 

 

ΜΕΛΗ & ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Δ.Σ. 
  

  31.12.2018 31.12.2017 

Βραχυπρόθεσμες παροχές : 
  

Μισθοί                                                                                                                   95.105,06 94.044,06 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  22.730,19 22.730,19 

Πρόσθετες παροχές 158,00 4.435,62 

Λοιπές συναλλαγές 
  

Μακροπρόθεσμες παροχές: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

 Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: 
  

Αποζημιώσεις σύνταξης 0 0 

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν 

 
  

Υποχρεώσεις προς μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 
10.069,84 36.262,53 

Απαιτήσεις από μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: 457,22 457,22 
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23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
α. Φορολογικός έλεγχος 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά με τακτικό έλεγχο μέχρι και την περίοδο 2004 ενώ περαίωσε τις περιόδους 

2005, 2006 και 2007, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 και για τις χρήσεις 2008 και 2009 σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Ν.3888/2010.  Ανέλεγκτη παρέμεινε η χρήση 2010. Για τις χρήσεις από το 2011 μέχρι και 

τη χρήση 2018 η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4410/2016, που τροποποιήσαν τα 

άρθρα 65A και 72 του ν. 4174/2013, σχετικά με την λήψη έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης από νόμιμους 

ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Εκτιμάται ότι τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχομένως να 

προκύψουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

β. Δεσμεύσεις 

- Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη (η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα). 

- Το ετήσιο ποσό των λειτουργικών μισθώσεων ανέρχεται σε Ευρώ 14 χιλ. περίπου 

 

γ. Δικαστικές Υποθέσεις 

Δεν υφίστανται εκκρεμοδικίες και γενικότερα δικαστικές εκκρεμότητες κατά της Εταιρείας. 

 

δ. Εγγυήσεις έναντι τρίτων  

Δεν υπάρχουν. 

 

24. Ενδεχόμενες απαιτήσεις   

Για υπόθεση υπεξαίρεσης από πρώην υπάλληλο της εταιρίας, που εκτιμάται σε περίπου €78 χιλ., η εταιρεία 

έλαβε από το δικαστήριο, απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας μέχρι του 

ποσού των €100 χιλ., την οποία έως σήμερα δεν μπόρεσε να εκτελέσει καθώς δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά 

στοιχεία κυριότητας του πρώην υπαλλήλου. Για την υπόθεση εκκρεμεί η εκδίκαση αγωγής αδικοπραξίας 
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος το 2019. Η Εταιρεία 

έχει σχηματίσει επαρκή πρόβλεψη για την κάλυψη της ζημιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση. 

 

25. Μεταγενέστερα Γεγονότα   

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία και 

στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.). 

 

 

 

Μαρούσι, 28/07/2019 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
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