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Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις οι 
οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής  Αναφοράς είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 
Διοικητικό Συµβούλιο της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» την 27 
Απριλίου 2017 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 
στη διεύθυνση www.byte.gr. 
 
 
METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 
 
Πρόεδρος  
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 
 
 
 
Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύµβουλος 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ 
 
 
 
Οικονοµικός Δ/ντης                                              
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
Προισταµένη Λογιστηρίου 
ΛΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 
Eτήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου  2016 
 

 2 

 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

 

  

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 3 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 5 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 6 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 8 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  9-29 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 30-36 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 2016 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 
Eτήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου  2016 
 

 3 

 
 
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» 
 
Χαλάνδρι 28 Απριλίου 2017 
 
Έκθεση επί των  Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας 
«ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ »  που αποτελούνται από την  
κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης  της 31ης Δεκεµβρίου 2016, 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. 
 
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές  Χρηµατοοικονοµικές 
Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  Διενεργήσαµε 
τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν 
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, 
καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση 
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση 
ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην 
κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους 
ανακρίβειας των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος.   
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Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις 
εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό 
την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλείδων 
της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της 
καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν 
και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηµατοοικονοµικών 
καταστάσεων. 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα για τη θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 
Εταιρείας «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ»  κατά την 31 Δεκεµβρίου 
2016 και 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. 
 
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 
Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες 
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2016.  
  
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία 
«ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ»  και το περιβάλλον της, δεν έχουµε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συµβουλίου. 
 

 
Για την HLB Hellas AE 
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30) 
 
 
 
 
Δηµητρούλα Μ. Αποστολάκου 
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ  15491 / 1144) 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οκονοµικών 
καταστάσεων 
 
 
 
 
 
 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 
(Ποσά σε ευρώ) 

 ΣΗΜ. 1.1-
31.12.2016 

  1.1-
31.12.2015 

 

Έσοδα πωλήσεων   4.547.426,85  3.205.912,17  

Μείον: Κόστος πωληθέντων  4.136.800,75  -3.001.605,40  

Μικτό κέρδος   410.626,10   204.306,77  

Αλλα  λειτουργικά έσοδα  0,00   16,49  

Σύνολο  410.626,10  204.323,26  
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 14 -129.051,46  -211.101,07  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 14 -138.267,46  -75.428,70  
Άλλα λειτουργικά έξοδα  -983,63  -332,42  

Λειτουργικό κέρδος/(Ζηµία)   142.323,96   -82.538,93  

Κόστος χρηµατοδότησης  -106.104,98  -139.869,33  

Κέρδος/(Ζηµία) προ φόρων   36.218,98   -222.408,26  

Φόρος εισοδήµατος 9 -23.799,50  -9.701,74  

Καθαρό αποτέλεσµα (µετά από φόρους)(Α)  60.018,48  -212.706,52  
 
Λοιπά συνολικά έσοδα 

     
 

Στοιχεία που δεν θα ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατ. Αποτ/των 

     
 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζηµίες) 
  

-1.238,50 
  

7.195,30 
 

Αναβαλλόµενοι φόροι επι των αναλογ. 
Κερδών/ζηµιών 

  
359,17 

  
-2.086,64 

 

Σύνολο 
  

-879,33 
  

5.108,66 
 

Στοιχεία που θα ταξινοµηθούν 
µεταγενέστερα στην κατ. Αποτ/των 

  
0,00 

  
0,00 

 

      

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους(Β)  -879,33    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά απο 
φόρους (Α)+(Β) 

  
59.139,15 

  
-207.597,86 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 

  
142.323,96 

  
-82.538,93 

 

Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και 
αποσβέσεων 

  
146.739,48 

  
-77.802,65 

 

      

Βασικά κέρδη/(ζηµίες) ανά µετοχή (σε €)   10 2,4083  -14,1804  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά σε ευρώ) 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. 31.12.2016 31.12.2015 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώµατα πάγια 1 14.995,26 13.571,07 
Άυλα περιουσιακά στοιχεία  0,20 0,20 
Άλλα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία   3.228,17 3.228,17 
Αναβαλλόµενοι φόροι 9 108.619,97 84.461,30 
Σύνολο  126.843,60 101.260,74 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   
Αποθέµατα 2 351.865,78 332.115,54 
Πελάτες 3 2.044.655,21 1.729.340,78 
Λοιπές Απαιτήσεις 3 7.019,00 8.246,86 
Προκαταβολές 3 26.329,48 34.309,10 
Διαθέσιµα 4 86.136,41 294.537,19 
Σύνολο  2.516.005,88 2.398.549,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  2.642.849,48 2.499.810,21 

    
ΠΑΘΗΤΙΚΟ    
Ίδια Κεφάλαια    
Μετοχικό κεφάλαιο 5 852.000,00 450.000,00 
Αποθεµατικά  6 84.715,04 84.715,04 
Σωρευµένα κέρδη(Ζηµίες)  -447.646,88 -506.786,03 
Σύνολο  489.068,16 27.929,01 
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Υποχρεώσεις παροχών αποζηµ προσωπικού    11 17.471,60 14.165,87 
Σύνολο  17.471,60 18.482,28 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές  7 933.888,56 915.838,43 
Λοιπές Υποχρεώσεις 7 77.726,19 67.618,69 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 8 973.000,00 1.473.000,00 
Οφειλές από φόρους    151.694,97 1.258,21 
Σύνολο  2.136.309,72 2.457.715,33 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  2.642.849,48 2.499.810,21 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οκονοµικών 
καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

(Ποσά σε ευρώ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεµατικό 

Αποθεµατικά 
φορολογικών 
νόµων 

Μη 
διανεµηθέντα 

κέρδη Σύνολο 
Υπόλοιπα την  1/1/2015 450.000,00 62.853,60 21.861,44 -299.188,17 235.526,87 
Κέρδος/Ζηµία   2015µετά από 
φόρους    -212.706,52 -212.706,52 
Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες     5.108,66 5.108,66 
Υπόλοιπα κατά την 31.12. 2015 
µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 450.000,00 62.853,60 21.861,44 -506.786,03 27.929,01 
Κέρδος/Ζηµία   2016 µετά από 
φόρους    60.018,48 60.018,48 
Αναλογιστικά κέρδη/ζηµίες    -879,33 -879,33 
Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 402.000,00    402.000,00 
Υπόλοιπα κατά την  31/12/2016  
µε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  852.000,00 62.853,60 21.861,44 -447.646,88 489.068,16 

 
 
 Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οκονοµικών 
καταστάσεων 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015  
Λειτουργικές δραστηριότητες     
Κέρδη προ φόρων  36.218,98 -222.408,26  
Πλέον/Μείον προσαρµογές για:     
Αποσβέσεις  4.415,52 4.736,28  
Προβλέψεις  82.067,23 2.878,90  
Mη ταµειακά αποτελέσµατα  0,00   
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -218,44 -1.830,43  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  106.323,42 141.699,76  
Πλέον/Μείον προσαρµογές για µεταβολές λογ/σµων 
κεφαλαίου κίνησης  
η που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες     
Μείωση/ (αύξηση ) αποθεµάτων  -19.750,24 -27.209,90  
Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων  -386.106,95 -124.356,11  
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  178.594,39 -208.982,87  
Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα  -106.323,42 -141.699,76  
Καταβεβληµένοι φόροι 0,00 -14.015,44  
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  -104.779,51 -591.187,82  
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσώµατων και άυλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων  -5.839,71 -1.281,80  
Τόκοι εισπραχθέντες 218,44 1.830,43  
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -5.621,27 548,63  
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 402.000,00   
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια  0,00  
Εξοφλήσεις δανείων -500.000,00 0,00  
Μερίσµατα πληρωθέντα  0,00  
Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) -98.000,00 0,00  
Καθαρή αύξηση/(µείωση)στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα      
χρήσης (α)+(β)+(γ) -208.400,78 -590.639,19  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης  294.537,19 885.176,39  
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης 
χρήσης  86.136,41 294.537,19  

 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οκονοµικών 
καταστάσεων 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 
 

Η Εταιρεία METROSOFT  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
µε τον διακριτικό τίτλο METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) 
δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και συγκεκριµένα στην εµπορία  
συστήµατων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hardware), λογισµικών προϊόντων 
(Software).  

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήµο Αθηναίων Αττικής, στην οδό Καλλιρρόης 
98 & Τριβόλη  και απασχολεί   5 υπαλλήλους συνολικά. 
Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE η οποία είναι εισηγµένη 
στo  Χρηµατιστήριο Aξιών Αθηνών.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεµβρίου 
2016 εγκρίθηκαν για έκδοση µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου στις 27 Απριλίου 
2017.  
 
 
Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία 
 
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιµασία των οικονοµικών 
καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: 
 
i. Βάση προετοιµασίας των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν ετοιµαστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από την αποτίµηση συγκεκριµένων στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του 
Εταιρείας.  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Διερµηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιµη Επιτροπή 
Διερµηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Η ηµεροµηνία µετάβασης στη σύνταξη οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι η 1/1/2004. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν 
εφαρµοσθεί πριν την ηµεροµηνία έναρξης της εφαρµογής τους. 
 
 
ii. Μετατροπή ξένων νοµισµάτων 
 
(1) Νόµισµα µέτρησης και αναφοράς 
 
Το νόµισµα µέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το 
Ευρώ, κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). 
 
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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Οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα µετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιµιών που 
ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 
νόµισµα κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται 
ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες της ηµεροµηνίας σύνταξης. Τα 
κέρδη και οι ζηµίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη µετατροπή 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασµένα σε ξένο νόµισµα) 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην 
καθαρή θέση ως αναγνωρισµένες αντισταθµίσεις ταµειακών ροών. 
 
 
iii. Ενσώµατες πάγιες ακινητοποιήσεις 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 
κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση 
του συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν 
καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που 
πραγµατοποιούνται. Σηµαντικές µεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις 
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την 
ωφέλιµη ζωή ή και την παραγωγική δυναµικότητα του παγίου ή µειώνουν το κόστος 
λειτουργίας του. 
 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων 
παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως 
εξής: 
 
 
Αυτοκίνητα 5-10 Έτη 
Λοιπός εξοπλισµός 4-5 Έτη 

  
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. 
 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία 
τους, οι διαφορές (αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. 
 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και 
οι σωρευµένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασµούς τη 
χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζηµίες 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσης. Όταν τα αποσυρόµενα ή πωλούµενα 
ενσώµατα πάγια έχουν αποτιµηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, 
µεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. 
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iv.      Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 
Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις και άλλα µη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 
(συµπεριλαµβανοµένων των ασώµατων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζηµία 
αποµειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 
τους µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιµο ποσό του, η αντίστοιχη ζηµιά 
αποµείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσης. Η ανακτήσιµη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι το µεγαλύτερο ποσό µεταξύ της εκτιµώµενης καθαρής 
τιµής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η 
εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια µίας 
αµφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα µέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, µετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άµεσου κόστους διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν από την συνεχή 
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιµώµενης 
ωφέλιµης ζωής του. Αν µια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιµήσει το 
ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη αποµείωσης 
της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας που δηµιουργεί 
ταµιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 
Αντιλογισµός ζηµιάς αποµείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούµενα έτη, γίνεται µόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η αποµείωση αυτή 
δεν υπάρχει πλέον ή έχει µειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισµός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  
 
Η Διοίκηση εκτιµά ότι δεν υπάρχει θέµα απαξίωσης του παγίου εξοπλισµού της Εταιρείας 
και ως εκ τούτου δεν έχει πραγµατοποιήσει υπολογισµό των ανακτήσιµων ποσών των 
περιουσιακών της στοιχείων.  
 

v.     Χρηµατοοικονοµικά µέσα 
 

Χρηµατοοικονοµικό µέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί ένα χρηµατοοικονοµικό 
στοιχείο ενεργητικού σε µία επιχείρηση και µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ένα 
συµµετοχικό τίτλο σε µια άλλη επιχείρηση.  
 
Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας  ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε 
βάση την ουσία της σύµβασης και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. 
 

i) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µέσω της 
κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσης 
Πρόκειται για χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού, που ικανοποιούν οποιαδήποτε 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 -  Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς 
(συµπεριλαµβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι καθορισµένα και 
αποτελεσµατικά µέσα αντιστάθµισης, αυτά που αποκτώνται ή δηµιουργούνται µε σκοπό 
την πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν µέρος ενός χαρτοφυλακίου 
από αναγνωρισµένα χρηµατοοικονοµικά µέσα). 
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 -  Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που 
αποτιµάται στην εύλογη αξία, µε αναγνώριση των µεταβολών στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. 
Τα πραγµατοποιηµένα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις 
µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
αποτιµώµενα στην εύλογη αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα, αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσµατα την περίοδο που προκύπτουν. 
 
ii) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνουν µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε σταθερές ή 
προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαµβάνονται :  
α) απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών,  
β) απαιτήσεις που έχουν να κάνουν µε δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
νοµοθετικά από το κράτος,  
γ) οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύµβαση ώστε να δίνει δικαίωµα στην επιχείρηση για 
λήψη µετρητών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών παγίων στοιχείων.  
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου 
του πραγµατικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από 
εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα 
τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού. 
 

iii) Επενδύσεις κατεχόµενες ως την λήξη 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η 
προσδιορισµένες πληρωµές και συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την 
πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως την λήξη τους. 
Η Εταιρεία  δεν κατέχει  επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
iv) Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν µπορούν να ενταχθούν σε κάποια από 
τις ανωτέρω. 
 
Στη συνέχεια, τα διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά κέρδη ή ζηµιές καταχωρούνται σε 
αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων µέχρι τα στοιχεία αυτά πωληθούν ή χαρακτηρισθούν 
ως αποµειωµένα. 
 
Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως αποµειωµένα, τα κέρδη ή οι ζηµιές 
µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. Ζηµιές αποµείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα 
αποτελέσµατα δεν αντιστρέφονται µέσω αποτελεσµάτων. 
 
Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της 
συναλλαγής που είναι και η ηµεροµηνία που η εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να 
πουλήσει το στοιχείο. Οι επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον 
των άµεσα επιρριπτέων στη συναλλαγή δαπανών, µε εξαίρεση όσον αφορά τις άµεσα 
επιρριπτέες στη συναλλαγή δαπάνες, για τα στοιχεία εκείνα που αποτιµώνται στην εύλογη 
αξία τους µε µεταβολές στα αποτελέσµατα. Οι επενδύσεις διαγράφονται όταν το δικαίωµα 
στις ταµειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η εταιρεία έχει 
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µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταµοιβές που συνεπάγεται η 
ιδιοκτησία. 
 
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού που είναι 
διαπραγµατεύσιµα σε ενεργείς αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιµές ζήτησης. 
Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε την χρήση 
τεχνικών αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων 
που διαπραγµατεύονται και προεξόφληση ταµειακών ροών. Οι µη διαπραγµατεύσιµοι σε 
ενεργό αγορά συµµετοχικοί τίτλοι που έχουν ταξινοµηθεί στην κατηγορία Διαθέσιµα προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν είναι δυνατόν να 
προσδιοριστεί µε αξιοπιστία αποτιµώνται στο κόστος κτήσης τους. 
 
Σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού η εταιρεία εκτιµά αν υπάρχουν αντικειµενικές ενδείξεις 
που να οδηγούν στο συµπέρασµα ότι τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του ενεργητικού 
έχουν υποστεί αποµείωση. Για µετοχές εταιρειών που έχουν ταξινοµηθεί ως 
χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η σηµαντική 
ή παρατεταµένη µείωση της εύλογης αξίας σε σχέση µε το κόστος κτήσεως. Αν 
στοιχειοθετείται αποµείωση, η σωρευµένη στα ίδια κεφάλαια ζηµιά που είναι η διαφορά 
µεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. 
 
 
vi.  Αποθέµατα 
 

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε την µέθοδο του µέσου σταθµικού 
κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. 
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.  
 
 
vii. Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
µεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου, αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες 
από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι ο 
όµιλος δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους 
συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της 
λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµιακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό 
της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
 
 
viii.  Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσµες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού 
ρίσκου. 
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ix. Φόρος εισοδήµατος (τρέχων και αναβαλλόµενος) 
 
Ο τρέχων και αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 
κονδυλίων των οικονοµικών καταστάσεων. Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος αφορά, φόρο 
επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας όπως αναµορφώθηκαν σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις του φορολογικού νόµου, και υπολογίστηκε µε βάση τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή. 
 
Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο υποχρεώσεως 
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ηµεροµηνία 
του ισολογισµού µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
Οι αναµενόµενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 
προσδιορίζονται και εµφανίζονται είτε ως µελλοντικές (αναβαλλόµενες) φορολογικές 
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις. 
 
Καταχωρούνται αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες 
προσωρινές διαφορές και τις µεταφερόµενες φορολογικές ζηµιές κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιµο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 
εκπεστέα προσωρινή διαφορά µπορεί να αξιοποιηθεί. 
 
Η λογιστική αξία των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ηµεροµηνία ισολογισµού και µειώνεται στο βαθµό που δεν πιθανολογείται ότι θα 
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιµοποιηθεί µέρος ή το 
σύνολο των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων. 
 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 
προηγούµενες χρήσεις αποτιµώνται στο ποσό που αναµένεται να πληρωθεί στις 
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), µε τη χρήση φορολογικών 
συντελεστών (και φορολογικών νόµων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, 
µέχρι την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. 
 
 
x. Παροχές σε εργαζοµένους 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζηµιώσεις στους 
αποχωρούντες ή απολυόµενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών 
αποζηµιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον 
τρόπο αποµάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω 
συνταξιοδότησης το ύψος της αποζηµίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο µε το 
40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.   
 
Τα προγράµµατα για παροχές στους εργαζοµένους όσον αφορά την αποζηµίωση κατά 
την έξοδο από την υπηρεσία εµπίπτουν στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών, 
σύµφωνα µε το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζοµένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται 
στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 
δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή τις µεταβολές που προκύπτουν από τα 
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 
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µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος (projected unit 
credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων 
οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου. 
 
 
xi. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 
 
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα, νοµική ή τεκµαιρόµενη 
υποχρέωση ως αποτέλεσµα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί 
εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και µπορεί να γίνει µια αξιόπιστη 
εκτίµηση του ποσού.   
 
Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήµιες συµβάσεις όταν τα αναµενόµενα οφέλη 
που θα παραχθούν από τη σύµβαση είναι µικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των 
υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύµβασης.  
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαµβάνουν τις ρήτρες λήξης µισθώσεων και τις 
παροχές εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 
Εταιρεία δεσµεύεται νόµιµα ή τεκµαιρόµενα στην υλοποίηση του σχετικού 
προγράµµατος αναδιάρθρωσης.  
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε 
να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται 
αναγκαίο, προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωµατώνουν 
οικονοµικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονοµικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονοµικών 
ωφελειών είναι πιθανή. 
 
xii. Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα περιλαµβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής 
υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώµενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους 
πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι 
εύλογα εξασφαλισµένη. 
 
(β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 
υπηρεσίας σε σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του 
πραγµατικού επιτοκίου.  
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(δ) Μερίσµατα 
 
Τα µερίσµατα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 

 
 
 
xiii. Διανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση 
στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
µετόχων. 
 

 
 
Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις των οποίων η εφαρµογή ξεκινά µετά την 
1 Ιανουαρίου 2016 

 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατα Πάγια» και ΔΛΠ 38 (τροποποίηση) «Άυλα 
Περιουσιακά Στοιχεία»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016.  
Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» 
και στο ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 προβλέπουν 
ως αρχή για την βάση αναγνώρισης των αποσβέσεων τον αναµενόµενο ρυθµό 
ανάλωσης των µελλοντικών οικονοµικών ωφελειών ενός περιουσιακού στοιχείου. Το 
ΣΔΛΠ διευκρίνισε πως η χρήση των µεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον 
υπολογισµό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, επειδή τα 
έσοδα που δηµιουργούνται από µια δραστηριότητα που περιλαµβάνει τη χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου αντανακλούν γενικά άλλους παράγοντες εκτός από την 
κατανάλωση των οικονοµικών ωφελειών που ενσωµατώνονται στο περιουσιακό 
στοιχείο. Το ΣΔΛΠ επίσης διευκρίνισε ότι τα έσοδα θεωρούνται γενικά ως µια µη 
κατάλληλη βάση για τη µέτρηση της κατανάλωσης από τα οικονοµικά οφέλη που 
ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Το τεκµήριο αυτό, ωστόσο, µπορεί 
να ανατραπεί σε ορισµένες περιορισµένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση αυτή έχει 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 2/12/2015.  
 
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Μάιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήµατα υπό κοινό 
έλεγχο». Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο λογιστικό χειρισµό των συµµετοχών σε 
κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις και προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά µε τη 
λογιστικοποίηση της απόκτησης συµµετοχής σε µια κοινή επιχείρηση που αποτελεί µια 
επιχείρηση (business). Οι τροποποιήσεις αυτές καθορίζουν το κατάλληλο λογιστικό 
χειρισµό για τέτοιου είδους εξαγορές. Ο Όµιλος θα εξετάσει την επίδραση της 
τροποποίησης στις οικονοµικές καταστάσεις του. Η τροποποίηση αυτή  έχει υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 24/11/2015.  

xix.Νέα πρότυπα και διερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων 
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ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασµοί ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Ιανουάριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε ένα προσωρινό Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14 
«Μεταβατικοί λογαριασµοί ρυθµιζόµενων δραστηριοτήτων». Ο σκοπός αυτού του 
προσωρινού Προτύπου είναι να ενισχύσει τη συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής 
πληροφόρησης των εταιριών που πραγµατοποιούν δραστηριότητες µε ειδικές ρυθµίσεις. 
Πολλές χώρες έχουν τοµείς της βιοµηχανίας που υπόκεινται σε ειδικές ρυθµίσεις, 
σύµφωνα µε τις οποίες οι κυβερνήσεις ρυθµίζουν την παροχή και την τιµολόγηση των 
συγκεκριµένων τύπων δραστηριότητας από ιδιωτικούς φορείς. Αυτό µπορεί να 
περιλαµβάνει παροχές όπως το φυσικό αέριο, το ηλεκτρικό ρεύµα και το νερό. Η ειδική 
ρύθµιση µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στο χρονοδιάγραµµα και στο ποσό των 
εσόδων µιας οντότητας. Τα ΔΠΧΑ δεν παρέχουν καµία συγκεκριµένη καθοδήγηση για 
τις ειδικά-ρυθµιζόµενες δραστηριότητες. Το ΣΔΛΠ έχει ένα έργο για να εξετάσει τα 
ευρύτερα ζητήµατα των ειδικών ρυθµίσεων και σχεδιάζει να δηµοσιεύσει ένα έγγραφο 
συζήτησης για το θέµα αυτό. Εν αναµονή των αποτελεσµάτων αυτού του συνολικού 
σχεδίου για τις ειδικές ρυθµίσεις, το ΣΔΛΠ αποφάσισε να αναπτύξει το ΔΠΧΑ 14, ως 
προσωρινό µέτρο. Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει στις εταιρίες που υιοθετούν τα ΔΠΧΑ για 
πρώτη φορά να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των 
προηγούµενών GAAP τα ποσά που αφορούν σε ειδική ρύθµιση. Ωστόσο, για να 
ενισχυθεί η συγκρισιµότητα µε τις οντότητες που εφαρµόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ και δεν 
αναγνωρίζουν τα ποσά αυτά, το Πρότυπο απαιτεί ότι η επίδραση της ειδικής ρύθµισης 
πρέπει να παρουσιάζεται ξεχωριστά από άλλα είδη. Μια οικονοµική οντότητα που 
παρουσιάζει ήδη οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ΔΠΧΑ δεν µπορεί να εφαρµόσει το 
πρότυπο αυτό. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρείας και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώµατα Πάγια» και ΔΛΠ 41 (τροποποίηση) 
«Γεωργία»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Ιούνιο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες αλλάζουν την 
χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σχετικά µε τα διαρκή φυτά. Το ΣΔΛΠ αποφάσισε πως 
τα διαρκή φυτά πρέπει να λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο όπως και τα ενσώµατα 
πάγια, γιατί η λειτουργία τους είναι παρόµοια µε εκείνη της παραγωγής. Εποµένως, οι 
τροποποιήσεις τα εντάσσουν εντός του πεδίου εφαρµογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. 
Αυτές οι τροποποιήσεις έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23/11/2015.  
 
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Αύγουστο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 27 «Ατοµικές 
Οικονοµικές Καταστάσεις».  
Οι τροποποιήσεις θα επιτρέπουν στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την 
µέθοδο της καθαρής θέσης για την λογιστικοποίηση στις ατοµικές τους οικονοµικές 
καταστάσεις των επενδύσεων σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς εταιρίες. Η 
τροποποίηση αυτή  έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις 24/11/2015. 
ΔΠΧΑ 10 & ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών 
στοιχείων ανάµεσα σε επενδυτή και σε συγγενή του εταιρία ή κοινοπραξία»  
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Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Σεπτέµβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 
«Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Συµµετοχές σε Συγγενείς 
Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις αφορούν µια αναγνωρισµένη 
ασυνέπεια µεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνων του ΔΛΠ 28 (2011), για 
την αντιµετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ του 
επενδυτή και της συγγενούς ή της κοινοπραξίας. Η κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων 
είναι ότι το συνολικό κέρδος ή η ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει 
µια επιχειρηµατική δραστηριότητα (όταν στεγάζεται ή όχι σε µια θυγατρική). Μερικό 
κέρδος ή ζηµία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει στοιχεία ενεργητικού 
που δεν συνιστούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, ακόµη και αν τα στοιχεία αυτά 
στεγάζονται σε θυγατρική. Οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 & ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Επενδυτικές Οντότητες: 
Εφαρµογή της εξαίρεσης ενοποίησης»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Δεκέµβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιηµένες 
Οικονοµικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» 
και ΔΛΠ 28 «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». Οι τροποποιήσεις 
εισάγουν διευκρινίσεις για τις απαιτήσεις κατά το λογιστικό χειρισµό των επενδυτικών 
οντοτήτων. Οι τροποποιήσεις αυτές παρέχουν επίσης εξαίρεση σε ιδιαίτερες περιστάσεις, 
οι οποίες θα µειώσουν το κόστος της εφαρµογής των προτύπων. Οι τροποποιήσεις αυτές 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2016. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Δεκέµβριο του 2014, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 
Οικονοµικών Καταστάσεων». Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν 
περαιτέρω τις εταιρίες να εφαρµόζουν την επαγγελµατική τους κρίση για τον 
προσδιορισµό των πληροφοριών που πρέπει να γνωστοποιούν στις οικονοµικές τους 
καταστάσεις. Για παράδειγµα, οι τροποποιήσεις καθιστούν σαφές ότι η αρχή της 
σηµαντικότητας ισχύει για το σύνολο των οικονοµικών καταστάσεων και ότι η 
συµπερίληψη µη σηµαντικής πληροφορίας µπορεί να εµποδίσει την χρησιµότητα των 
οικονοµικών γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι 
επιχειρήσεις θα πρέπει να χρησιµοποιούν την επαγγελµατική τους κρίση για τον 
καθορισµό του που και µε ποια σειρά παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις οικονοµικές 
γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
στις 18/12/2015.  
 Πρότυπα και Διερµηνείες µε ισχύ µετά την 1/1/2017 
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα»  
(εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01/01/2018). Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα µέρη του ΔΠΧΑ 9 
που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη 
του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και επιµέτρηση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. 
Το Νοέµβριο του 2013 το ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη 
λογιστική αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις 
που αφορούν την αποµείωση των χρηµατοοικονοµικών µέσων 
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ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Την 16.12.2011 και την 19.11.2013, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 7 µε 
την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο 
ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συµβάσεις µε πελάτες»  
Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018. Η εφαρµογή νωρίτερα επιτρέπεται.  
Τον Μάιο του 2014 το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), υπεύθυνο για 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και το Συµβούλιο 
Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Λογιστικής (FASB), υπεύθυνο για τις Αµερικανικές 
Γενικά Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές (GAAP) των ΗΠΑ, εξέδωσαν από κοινού ένα 
συγκλίνον Πρότυπο σχετικά µε την αναγνώριση των εσόδων από συµβάσεις µε τους 
πελάτες. Το πρότυπο θα βελτιώσει την χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση των εσόδων 
και τη βελτίωση της συγκρισιµότητας των οικονοµικών καταστάσεων σε παγκόσµιο 
επίπεδο.  
Τα έσοδα είναι ένα ζωτικό µέσο για τους χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων και 
χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης και τις 
προοπτικές της εταιρίας. Ωστόσο, οι προηγούµενες απαιτήσεις τόσο των ΔΠΧΑ όσο και 
των US GAAP ήταν διαφορετικές και συχνά οδηγούσαν σε διαφορετική λογιστική 
αντιµετώπιση για συναλλαγές που ήταν παρεµφερείς οικονοµικά. Επιπλέον, ενώ οι 
προϋποθέσεις αναγνώρισης των εσόδων των ΔΠΧΑ δεν είχαν επαρκείς λεπτοµέρειες, οι 
λογιστικές απαιτήσεις των US GAAP θεωρούνταν ως υπερβολικά περιοριστικές και 
αντικρουόµενες σε ορισµένους τοµείς.  
Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, τα συµβούλια ανέπτυξαν νέες, πλήρως 
συγκλίνουσες απαιτήσεις για την αναγνώριση των εσόδων τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των 
US GAAP, που παρέχουν σηµαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα και τη συνέπεια του 
τρόπου µε τον οποίο αναφέρονται τα έσοδα, βελτιώνοντας παράλληλα τη 
συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων των εταιριών βάσει των ΔΠΧΑ και των 
US GAAP.  
Αυτό το νέο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 18, το ΔΛΠ 11 και τις Διερµηνείες ΕΔΔΠΧΑ 
13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31 που σχετίζονται µε την αναγνώριση εσόδων. Η 
βασική αρχή του νέου Προτύπου είναι για τις εταιρίες να αναγνωρίζουν τα έσοδα ώστε 
να αποτυπώνουν τη µεταφορά των αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες σε αξίες που να 
απεικονίζουν το τίµηµα (δηλαδή την πληρωµή) µε το οποίο η εταιρία αναµένει να λάβει 
ως σε αντάλλαγµα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Το νέο πρότυπο θα οδηγήσει επίσης σε 
αυξηµένες γνωστοποιήσεις σχετικά µε τα έσοδα, παρέχοντας καθοδήγηση για 
συναλλαγές που δεν είχαν προηγουµένως αντιµετωπιστεί συνολικά (για παράδειγµα, τα 
έσοδα των συµβάσεων υπηρεσιών και τροποποιήσεις) καθώς και βελτίωση των οδηγιών 
σχετικά µε τις συµβάσεις πολλαπλών στοιχείων.  
Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 
Ιανουαρίου 2019) Το ∆ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το 
∆ΛΠ 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 ∆ΠΧΑ 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 
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αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 
ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 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 πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
«ΔΛΠ 7 Κατάσταση Ταµιακών Ροών».  
 Η τροποποίηση προβλέπει γνωστοποίηση των µεταβολών στις υποχρεώσεις που 
αφορούν χρηµατοδοτικές δραστηριότητες, µε ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 01.01.2017.  
  
«ΔΛΠ 12 Αναβαλλόµενοι φόροι».  
Αφορά την αναγνώριση αναβαλλόµενου φορολογικού περιουσιακού στοιχείου για µη 
πραγµατοποιηθείσες ζηµίες, µε  ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 
01.01.2017.  
 

xv.     Διαχείριση χρηµατοοικοµικών κινδύνων 
 
        H Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των 
Xρηµατοοικονοµικών του µέσων: 
  
Πιστωτικός κίνδυνος 
Κίνδυνος αγοράς 
Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Αυτή η σηµείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της εταιρείας  σε καθέναν 
από τους ανωτέρω  κινδύνους για τους στόχους της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 
που εφαρµόζει για την επιµέτρηση και την  διαχείριση του κινδύνου. 
Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρµόζονται προκειµένου να 
αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει η εταιρεία και να 
τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και  να εφαρµόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι 
πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήµατα  εξετάζονται περιοδικά ώστε 
να ενσωµατώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις 
δραστηριότητες του οµίλου. 
Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συµβουλίου να αντιµετωπίσει τους κινδύνους που 
αναφέρονται παραπάνω. 
 

 
     1.Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονοµικής ζηµιάς  σε περίπτωση που ένας 
πελάτης  ή τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει  τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις  που σχετίζεται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις της, από 
τους πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα.  
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεων, η  εταιρεία, έχει προβεί στην 
υπογραφή συµβάσεως ασφαλίσεως πιστώσεων από την χρήση 2007. 
 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη αποµείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτιµησή της για 
ζηµίες σε σχέση µε τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή κυρίως 
αποτελείται απο ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων που  εκτιµώνται  βάσει 
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των δεδοµένων συνθηκών οτι θα πραγµατοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόµα 
οριστικοποιηθεί. 

Παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων απο πελάτες κατά την 
31.12.2016 

Σε χιλ. Ευρώ 

 
 Σύνολο 0-6 µήνες 6 µήνες-1 

έτος 
>1 έτος 

Μη ληξιπρόθεσµα 1.510 1.510 0 0 

Ληξιπρόθεσµα και µη 
αποµειωµένα 

 

535 

   

535 

Ληξιπρόθεσµα και 
αποµειωµένα 

 

355 

   

355 

ΣΥΝΟΛΟ 2.400 1.510 0 890 

 
2. Κίνδυνος αγοράς 
 Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιµές πρώτων υλών, 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της εταιρείας 
η την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου 
απο τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους 
αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων µε παράλληλη βελτιστοποίηση των 
αποδόσεων. 
 
Α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Η εταιρεία  δεν είναι εκτεθειµένη σε συναλλαγµατικό κίνδυνο λόγω του ότι οι 
συναλλαγές που πραγµατοποιούνται είναι κυρίως σε  Ευρώ. 
                                           
Β) Κίνδυνος Επιτοκίου 
Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι ανεξάρτητα από 
τις διακυµάνσεις των επιτοκίων στην αγορά διότι δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά 
στοιχεία ενεργητικού. 
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο που οφείλεται στην διακύµανση των επιτοκίων επί των 
δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σηµαντικός εξαιτίας του χαµηλού ύψους 
των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων. 
Η επίπτωση στα αποτελέσµατα και στα Ίδια κεφάλαια απο  την αύξηση  ή τη µείωση του 
επιτοκίου κατά 1% θα ήταν 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2016 
ΔΑΝΕΙΑ -10        +10  
 
 
3. Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας  συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να µη δύναται να 
εκπληρώσει τις χρηµατοοικονοµικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 
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Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονοµικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινοµηµένες σε 
σχετικές οµαδοποιηµένες ηµεροµηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύµφωνα µε το 
χρονικό υπόλοιπο από την ηµεροµηνία ισολογισµού µέχρι τη συµβατική ηµεροµηνία 
λήξης. 
 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
31.12.2016 – Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
    
Δανεισµός  973 0 0 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.163 0 0 
 
Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 
Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την 
ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και οφέλη 
στους άλλους ενδιαφερόµενους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική δοµή, η 
οποία θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 
Για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την δοµή του κεφαλαίου, η Εταιρεία  πρέπει να 
προσαρµόσει το ποσό των µερισµάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους µετόχους, να 
εκδώσει νέες µετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να µειώσει τα χρέη. 
Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή µόχλευσης. Ο συντελεστής 
υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό 
χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα και 
µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό) µείον τα 
χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που 
εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό συν το καθαρό χρέος.  
 

 (Ποσά σε ευρώ)   2016 2015 
Συνολικός Δανεισµός    973.000,00 1.473.000,00 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα     86.136,41 294.537,19 
Καθαρό χρέος   886.863,59 1.178.462,81 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   489.068,18 27.929,01 
Σύνολο κεφαλαίου   1.375.931,77 1.206.391,82 
Συντελεστής µόχλευσης   64,46% 97,68% 
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1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
 

 Κτίρια 
Μεταφ. 

µέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολα 

Κόστος ή εκτίµηση 1 1 
2016 18  486 504 
Προσθήκες χρήσης   6 6 
Μειώσεις χρήσης      

Αξία κτήσης 31.12.2016 18  492 510 

Αποσβέσεις 1.1.2016 -13  -477 -489 
Αποσβέσεις χρήσης -1  -4 -5 
Μειώσεις χρήσης      

Αποσβέσεις 31.12.2016 -14  -481 -495 

Αναπόσβεστη αξία 
31.12.2016 4  11 15 

 

2. Αποθέµατα 
Τα αποθέµατα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Εταιρεία 
 31.12.2016  31.12.2015 
 
Εµπορεύµατα 352  332 
 352  332 

 

3. Απαιτήσεις 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2016  31.12.2015 
     
Πελάτες  1.371  1.172 
Μεταχρονολογηµένες 
επιταγές   

 
1.029  

 
832 

Μείον:προβλέψεις 
αποµείωσης  

 
(355)  

 
(275) 

  2.045  1.729 
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Προκαταβολές  3  3 
Λοιποί χρεώστες  7  8 
Έξοδα εποµένων χρήσεων  23  32 
  2.078  1.772 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από 
πελάτες, καθώς η εταρεία έχει µεγάλο αριθµό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος 
διασπείρεται.  

4. Ταµιακά διαθέσιµα  
Τα διαθέσιµα αντιπροσωπεύουν µετρητά στα ταµεία  της Εταιρείας και τραπεζικές 
καταθέσεις διαθέσιµες σε πρώτη ζήτηση. 

                                                 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 31.12.2016 31.12.2015 

Διαθέσιµα σε Ταµείο  7 6 

Διαθέσιµα σε  Τράπεζες  79 288 

Σύνολο 86 294 

 

5. Μετοχικό Κεφάλαιο  
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την έναρξη της χρήσης αποτελείτο από 
15.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 30 ευρώ η καθεµία. Στη συνέχεια η Έκτακτη Γ.Σ. 
που συνήλθε την 21 Μαρτίου 2016  αποφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου 
της εταιρείας κατά το ποσόν των 402.000 ευρώ δια εκδόσεως (13.400) νέων µετοχών, 
ονοµαστικής αξίας (30) ευρώ εκάστης. Η ανωτέρω αύξηση εκαλύφθη δια καταβολής 
µετρητών από τον µοναδικό µέτοχο αυτής, ήτοι την εταιρεία «BYTE COMPUTER 
A.B.E.E», όπως επιστοποιήθη διά του υπ’ αριθ. 207/5-4-2016 πρακτικού του ΔΣ αυτής. 

Μετά την παραπάνω αύξηση το µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από 28.400 κοινές 
µετοχές, ονοµαστικής αξίας €30 η κάθε µια (28.400 x 30 = 852.000). 

 

6. Αποθεµατικά  
(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 Τακτικό 
Αποθεµατικό 

Αφορολόγητα 
Αποθεµατικά 

Σύνολο 
αποθεµατικών 

    

01 Ιανουαρίου 2016 
63 22 

 
85 

Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης  0 0 

 
0 

31Δεκεµβρίου 
2016 63 22 

 
85 
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7. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  
31.12.201

6  31.12.2015 
     
Προµηθευτές  933  914 
Επιταγές πληρωτέες  1  2 
  934  916 
Κοινωνικές ασφαλίσεις  5  5 
Λοιπές υποχρεώσεις  72  62 
  77  67 
  1.011  985 
     

8. Δάνεια 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
Βραχυπρόθεσµα δάνεια 31.12.2016  31.12.2015 
Τραπεζικά δάνεια 973  1.473 
Σύνολο δανείων 973  1.473 
 

Το παραπάνω δάνειο έχει χορηγηθεί σε Ευρώ. Αφορά βραχυπρόθεσµο δανεισµό ο 
οποίος ανανεώνεται ανα τρίµηνο.  Το επιτόκιο κατά το κλείσιµο της χρήσης ήταν 
8,039% 
Η εταιρεία σχηµατίζει προβλέψεις για τους δεδουλευµένους τόκους εξυπηρέτησης των 
δανείων της και επιβαρύνει µε τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσµατα χρήσεως.  
Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσµεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων 
και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 
 
 
9. Φόροι εισοδήµατος 
 
Σύµφωνα µε την φορολογική νοµοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρµόσθηκε 
στην εταιρεία για τα έτη 2015,2016 ήταν 29%. 
Η φορολογία εισοδήµατος αναλύεται ως εξής: 
 

 
(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2016 31.12.2015 

Κέρδη προ φόρων 36.218,98 -222.408,26 
Φόρος υπολογιζόµενος µε τον φορολογικό 
συντελεστή της εταιρείας (2015 και 2016 29%)  10.503,50 -64.498,40 
Συµψηφισµός κερδών µε αναγνωρισµένες ζηµίες 
προηγ. χρήσεων -34.303,00  
Φόρος επι ζηµιών η ανακτηση του οποίου δεν είναι 
βεβαία  63.663,52 
Διόρθωση αναβαλλόµενου φόρου λόγω αλλαγής 
συντελεστή  απο 20% σε 26%  -8.866,86 
Φόροι εισοδήµατος που εµφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσµάτων -23.799,50 -9.701,74 
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Για τη χρήση 2016 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από την φορολογική νοµοθεσία. Ο έλεγχος αυτός 
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν µέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές 
καταστάσεις. Σύµφωνα µε τις ιδιες διατάξεις έχουν  ελεγχθεί και οι χρήσεις 2011 έως 
και  2015. 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί για την χρήση 2010 για την οποία έχει σχηµατίσει επαρκή 
πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους.  
 
Οι αναβαλλόµενοι φόροι εισοδήµατος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ 
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήµατος. 
 
Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση κατά το 2016 για την 
Εταιρεία, έχει ως εξής: 
 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

   

 Υπόλοιπο  χρεώσεις  Υπόλοιπο  
(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2015 πιστώσεις 31.12.2016 
Προβλέψεις υποτίµησης αποθεµάτων 10.150,00  10.150,00 
Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 2.251,95 958,67 3.210,62 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 72.059,36 23.200,00 95.259,36 
 84.461,30 24.158,67 108.619,97 
   

 
  31.12.2016  31.12.2015 
Υπόλοιπο έναρξης  84.461,30  76.846,20 
Αναβαλλόµενος Φόρος αποτελεσµάτων   23.799,50  9.701,14 
Αναβαλλόµενος φόρος στα λοιπά συνολικά 
αποτ/µατα 

 359,17  -2.086,64 

Υπόλοιπο τέλους  108.619,97  84.461,30 
 
Ο  αναβαλλόµενος φόρος έχει υπολογιστεί µε τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή 
29%. 
 
10. Κέρδη/Ζηµίες ανα Μετοχή 
Ο υπολογισµός των βασικών κερδών/ζηµιών  της εταιρείας ανά µετοχή την 31.12.2016 
έχει ως εξής: 
 
(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2016 31.12.2015 
Καθαρό κέρδος/Ζηµία αποδιδόµενο 
στους µετόχους  

60.018,48 (212.706,52) 

Μέσος σταθµισµένος αριθµός µετοχών 
σε κυκλοφορία 

24.922 15.000 

Βασικά κέρδη/Ζηµία ανα µετοχή 2,408 -14,1804 
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Ο µέσος σταθµισµένος  αριθµός µετοχών σε κυκλοφορία υπολογίσθηκε βάσει του 
συντελεστή σταθµισµένου χρόνου κυκλοφορίας των νέων µετοχών.  
 
11. Υποχρεώσεις προς τους εργαζοµένους 
 
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 
µελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
προσµετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναµενόµενο να καταβληθεί δεδουλευµένο 
δικαίωµα του κάθε εργαζόµενου, κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, 
προεξοφλούµενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόµενο χρόνο 
καταβολής του. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι 
κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 
 
 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,87% 
Μελλοντικές µισθολογικές αυξήσεις 2017-0% 2018 0,5% 
Πληθωρισµός 1,5% 
Ποσοστό αποχωρήσεων 0,5% 
Πίνακας θνησιµότητας ΕΑΕ 2012 

 
 

31.12.2016 31.12.2015 

Ποσά σε Ευρώ   

Υποχρεώσεις ισολογισµού για συνταξιοδοτικές 
παροχές 

17.471,60 14.165,87 

Σύνολο 17.471,60 14.165,87 
 
 
Σύµφωνα µε το ΔΛΠ 19 οι λογιστικές απεικονίσεις των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 
για την εταιρεία στην χρήση του 2016 έχουν ως ακολούθως: 
 

Συµφωνία της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών  
 31.12.2016 31.12.2015 
Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται 
στον Ισολογισµό στην αρχή της χρήσης  

14.165,87 18.482,28 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας  1.699,90 2.386,39 
Χρηµατοοικονοµικό έξοδο 368,10 492,50 
Αναλογιστικό (πλεόνασµα)/έλλειµµα  1.238,50 -7.195,30 

Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται 
στον Ισολογισµό στο τέλος της χρήσης 

 
17.471,60 

 
14.165,87 
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12. Αριθµός εργαζοµένων και κόστος µισθοδοσίας 
 
Αριθµός ατόµων   31.12.2016  31.12.2015 
     
Μισθωτοί  5  5 
Σύνολο  5  5 

 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2016 31.12.2015  
     
Μισθοί & ηµεροµίσθια  99 130  
Εργοδοτικές εισφορές  26 29  
Σύνολο  125 159  
Μείον έξοδα που ενσωµατώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής   0  
Έξοδα µισθοδοσίας  125 159  

 
 
 
13.Αποσβέσεις 
 
Οι αποσβέσεις που λογίστηκαν στις συνηµµένες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
  31.12.2016  31.12.2015  
      
Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων  4  5  
Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων  0  0  
Σύνολο  4  5  
Μείον αποσβέσεις που ενσωµατώθηκαν στο 
κόστος παραγωγής  0  0  

Έξοδα αποσβέσεων                 4  5  
 
 
 
14.Εξοδα διοίκησης, διάθεσης, έρευνας. 
 
Τα έξοδα διοίκησης,διάθεσης και έρευνας που εµφανίζονται στις συνηµµένες 
οικονοµικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 
  31.12.2016  31.12.2015 
     

Μισθοδοσία  125  159 
Αµοιβές τρίτων  19  71 
Αποσβέσεις  4  5 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 
Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου  2016 
 

 29 

Παροχές τρίτων  29  43 
Διάφορα  10  9 
Προβλέψεις  80   
Σύνολα  267  287 

 
 
15. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Κατά την 31 Δεκεµβρίου 2016 οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνιστούν έναν 
επιχειρηµατικό τοµέα, αυτόν της διανοµής ηλεκτρονικών υπολογιστών και η χώρα 
δραστηριότητάς της είναι η Ελλάδα.  
 
 
16. Μεταγενέστερα του Ισολογισµού Γεγονότα 
 
Πέρα των ήδη µνηµονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του 
ισολογισµού της 31 Δεκεµβρίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα 
οποία επιβάλλεται αναφορά από  τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ). 
 
 
 
17. Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις 
 
Η Εταιρεία εµπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής 
λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νοµικοί σύµβουλοι της εταιρείας εκτιµούν ότι 
όλες οι εκκρεµείς υποθέσεις αναµένεται να διευθετηθούν χωρίς σηµαντικές αρνητικές 
επιδράσεις στην ενοποιηµένη χρηµατοοικονοµική θέση της εταιρείας ή στα 
αποτελέσµατά της . 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2016 
 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου, που αφορά στην χρήση 2016 

(1-1-2016 έως 31-12-2016), έχει συνταχθεί και είναι εναρµονισµένη µε το πνεύµα και 
τα αναφερόµενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), τα 
οποία εφαρµόζονται στην Ελλάδα  και µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 136 του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να παράσχει την σαφέστερη δυνατή εικόνα της 
εξελίξεως των εργασιών της εταιρείας, την πραγµατική εικόνα της οικονοµικής της 
θέσεως καθώς και ειδικότερες πληροφορίες, σχετικές µε την προβλεποµένη πορεία της, 
τις δραστηριότητές της  και µε τις µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.  

Σημαντικά γεγονότα της χρήσεως 1-1-2016 έως 31-12-2016: 
Τα σηµαντικά γεγονότα της χρήσεως 2016 (1-1-2016 έως 31-12-2016) είναι τα 

ακόλουθα: 
1) H Eκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας της 21-3-

2016. 
Την 29-12-2015 απεφασίσθη η σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων 
της εταιρείας για την 21-3-2016, µε θέµα ηµερησίας διατάξεως την αύξηση του 
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσόν των ευρώ 402.000 και τροποποίηση 
του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού. 

Η ως άνω Γενική Συνέλευση των µετόχων της εταιρείας συνήλθε την 21η 
Μαρτίου 2016 στα ενταύθα και επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και έδρα της 
εταιρείας. Στην  Γενική αυτή Συνέλευση παρέστη η µοναδική µέτοχος αυτής, ήτοι η 
εταιρεία «BYTE COMPUTER A.B.E.E», νοµίµως εκπροσωπουµένη, εκπροσωπούσα 
(15.000) µετοχές επί συνόλου µετοχών της εταιρείας (15.000), δηλαδή παρέστησαν 
µέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστόν (100%) επί του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. Η Γ.Σ.  απεφάσισε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της 
«ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» κατά το ποσόν των 402.000 ευρώ δια εκδόσεως 
(13.400) νέων µετοχών, ονοµαστικής αξίας (30) ευρώ εκάστης και την τροποποίηση 
του σχετικού άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Η ανωτέρω αύξηση εκαλύφθη 
δια καταβολής µετρητών από τον µοναδικόν µέτοχον αυτής, ήτοι την εταιρεία «BYTE 
COMPUTER A.B.E.E», στους υποδειχθέντες από το Δ.Σ. λογαριασµούς της «METROSOFT 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», όπως επιστοποιήθη διά του υπ’ αριθ. 207/5-4-2016 
πρακτικού του ΔΣ αυτής, νοµίµως δηµοσιευθέντος. 

2)  Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8-7-2016: 
Την 8η Ιουλίου 2016 επραγµατοποιήθη η Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετό-
χων της Εταιρείας εις τα ενταύθα και επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και 
έδρα της. Στην  Γενική αυτή Συνέλευση παρέστη η µοναδική µέτοχος αυτής, ήτοι η 
εταιρεία «BYTE COMPUTER A.B.E.E», νοµίµως εκπροσωπουµένη, εκπροσωπούσα 
(28.400) µετοχές επί συνόλου µετοχών της εταιρείας (28.400), δηλαδή παρέστησαν 
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µέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστόν (100%) επί του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε συνοπτικώς τις ακόλουθες 
αποφάσεις: 

α) Ενεκρίθησαν οι οικονοµικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 1-
1-2015 έως 31-12-2015, η υποβληθείσα Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού 
Συµβουλίου και η Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού της εταιρείας, ως 
και η απόφαση του Δ.Σ. περί µη διανοµής κερδών, δεδοµένου ότι η εταιρεία κατά την 
κρινοµένη δια-χειριστική χρήση ενεφάνισε ζηµίαν.  

β) Απηλλάγησαν τα µέλη του Δ.Σ και ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πάσης 
ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως 1-1-2015 έως 31-12- 
2015. 

γ) Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της εταιρείας για την διαχειριστική 
χρήση 1-1-2016 έως 31-12-2016 η ελεγκτική εταιρεία «HLB Hellas AE» και ειδικώτερα 
η κα Δηµητρούλα Αποστολάκου του Μιχαήλ, ως τακτικός ελεγκτής και ο κος Ανδρέας 
Κωνσταντίνου του Θεοδώρου, ως αναπληρωµατικός ελεγκτής, αµφότεροι µέλη της ως 
άνω εδρευούσης εις τον  Δήµον Χαλανδρίου και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αριθ. 184 
Α Ανωνύµου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και εν συνεχεία ενεκρίθη η 
καταβληθείσα αµοιβή  στους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές για την χρήση 2015 και 
ωρίσθη η αµοιβή των εκλεγέντων για την εταιρική χρήση 1-1/-2016 έως 31-12-2016 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: 

 Οι συνήθεις κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, είναι οι ακόλουθοι: 

• Πιστωτικός κίνδυνος: 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονοµικής ζηµίας σε περίπτωση που ένας 
πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηµατοοικονοµικού µέσου δεν εκπληρώσει τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο µε τις απαιτήσεις 
της από τους πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεώγραφα. 
Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεών της, η εταιρεία έχει προβεί στην 
υπογραφή συµβάσεως ασφαλίσεων πιστώσεων από την χρήση 2007. 
Η εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων , η οποία αντιπροσωπεύει 
την εκτίµησή τους για ζηµίες σχετικές προς τους πελάτες της και τις λοιπές απαιτήσεις. 
Η πρόβλεψη αυτή κυρίως αποτελείται απο ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων 
απαιτήσεων, που  εκτιµώνται  βάσει των δεδοµένων συνθηκών, ότι θα πραγµατο-
ποιηθούν, αλλά δεν έχουν ακόµα οριστικοποιηθεί. Συγκεκριµένως το ποσό της 
πρόβλεψης της εταιρείας είναι 355.180,27 ευρώ. 

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων την 31.12.2016 
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 Σύνολο 0-6 µήνες 6 µήνες-1 
έτος 

>1 έτος 

Μη ληξιπρόθεσµα 1.510 1.510 0  

Ληξιπρόθεσµα και µη 
αποµειωµένα 

535   535 

Ληξιπρόθεσµα και 
αποµειωµένα 

355   355 

ΣΥΝΟΛΟ 2.400 1.510 0 890 

 

• Κίνδυνος αγοράς: 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιµές πρώτων υλών, 

συναλλαγµατικές ισοτιµίες και επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσµατα της 

εταιρείας. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να 

ελέγχει την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς, στο πλαίσιο αποδεκτών 

παραµέτρων µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 
 

• Κίνδυνος επιτοκίου: 
    Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταµειακές ροές είναι ανεξάρτητα 
από τις διακυµάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, διότι ο Οµιλος δεν διαθέτει έντοκα 
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. 

       Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην διακύµανση των επιτοκίων 
επί των δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σηµαντικός εξαιτίας του χαµηλού 
ύψους των τραπεζικών χρηµατοδοτήσεων. Οι δανειακές υποχρώσεις της εταιρείας 
ανέρχονταν την 31/12/2016 στο ποσό των € 973.000,00. 

       Η επίπτωση στα αποτελέσµατα και στα Ίδια κεφάλαια απο  την αύξηση  ή τη µείωση 
του επιτοκίου κατά την 31-12-2016 θα ήταν: 

 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2015 

ΔΑΝΕΙΑ     - 10,    +10 
 
 

 

• Συναλλαγµατικός κίνδυνος: 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυµάνσεως της αξίας των 
χρηµατοοικονοµικών µέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας 
των αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειµένη σε 
συναλλαγµατικό κίνδυνο, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές της πραγµατοποιούνται κυρίως 
σε ευρώ.  
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• Κίνδυνος ρευστότητος: 
Ο κίνδυνος ρευστότητος συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να µην δύναται να 
εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις της. Η εταιρεία 
διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριµένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά 
ιδρύµατα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Τα ταµειακά διαθέσιµα 
τέλους χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των 86.136,41 ευρώ, ενώ η ληκτότητα 
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεµβρίου 2016 αναλύεται ως 
ακολούθως: 
 
 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 
31.12.2015 – Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 
    
Δανεισµός  973 0 0 
Εµπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 1.163 0 0 

 

• Κίνδυνος αποθεµάτων: 
  Δεδοµένου ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τοµέα υψηλής τεχνολογίας, όπου 
ο κίνδυνος της τεχνολογικής απαξιώσεως των αποθεµάτων είναι ιδιαιτέρως υψηλός, 
η Διοίκηση επανεξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία των αποθεµάτων και 
σχηµατίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να υπάρχει ταύτιση της πραγµατικής µε 
την εµφανιζοµένη στις οικονοµικές καταστάσεις αξίας τους. Την 31-12-2016 το 
σύνολο αποθεµάτων ήταν €  351.865,78. 

  

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου  

Ο σκοπός της εταιρείας, όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την 

ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας για να παρέχει κέρδη στους µετόχους και 

οφέλη στους άλλους ενδιαφεροµένους καθώς και να διατηρήσει µια κεφαλαιουχική 

δοµή, η οποία θα µειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

Για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την δοµή του κεφαλαίου, η εταιρεία πρέπει να 

προσαρµόσει το ποσό των µερισµάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους µετόχους, 

να εκδώσει νέες µετοχές ή να πωλήσει στοιχεία ενεργητικού, για να µειώσει τα 

χρέη.  

Το κεφάλαιο επισκοπείται µε βάση ένα συντελεστή αναµόχλευσης. Ο συντελεστής 

υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούµενο µε το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό 

χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισµός (συµπεριλαµβάνονται βραχυπρόθεσµα 

και µακροπρόθεσµα δάνεια όπως εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό) µείον 

τα χρηµατικά διαθέσιµα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια, 

που εµφανίζονται στον ενοποιηµένο ισολογισµό, συν το καθαρό χρέος. 
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    2016 2015 
Συνολικός Δανεισµός    973.000,00 1.473.000,00 
Μείον: Χρηµατικά διαθέσιµα     86.136,41 294.537,19 
Καθαρό χρέος   886.863,59 1.178.462,81 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   489.068,16 27.929,01 
Σύνολο κεφαλαίου   1.375.931,77 1.206.391,82 
Συντελεστής µόχλευσης   64,46% 97,68% 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέσεις της Εταιρείας- χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί 

δείκτες επιδόσεων: 

 

Εξέλιξη και επιδόσεις της Εταιρείας: 

 

Η εξέλιξη των µεγεθών της Εταιρείας τις τελευταίες δύο χρήσεις (1-1-2016 έως 31-12-

2016 και 1-1-2015 έως 31-12-2015) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

Χρηµατοοικονοµικοί και µη βασικοί δείκτες επιδόσεων  
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2016 2015 ΣΧΟΛΙΑ 
Συντελεστής παγιοποίησης 
περιουσίας 
 
Πάγιο ενεργητικό/σύνολο 
ενεργητικού 
 
Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο 
ενεργητικού 

 
 
 
4,80% 
 
 
95,20% 

 
 
 
4,05% 
 
 
95,94% 

Οι δείκτες αυτοί 
δείχνουν την αναλογία 
κεφαλαίων, τα οποία 
έχουν διατεθεί σε πάγιο 
και κυκλοφορούν 
ενεργητικό  

Συντελεστής µικτού κέρδους επί 
πωλήσεων 
Μικτά αποτελέσµατα/πωλήσεις 

 
 
9,03% 

 
 
6,37% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει 
το ποσοστιαίο µέγεθος 
του µικτού κέρδους επί 
των πωλήσεων.  

Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων 
κεφαλαίων 
 
Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 

 
 
 
9,30 

 
 
 
114,78 

Ο αριθµοδείκτης αυτός 
απεικονίζει την 
ανακύκλωση των Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
διάρκεια της χρήσης. 

Συντελεστής µ.όρου προθεσµίας 
εισπράξεων των απαιτήσεων 
 
Απαιτήσεις από 
πελάτεςΧ365/πωλήσεις 

 
149 ηµ. 

 
197 ηµ. 

Ο δείκτης αυτός 
απεικονίζει σε ηµέρες 
την µέση διάρκεια 
είσπραξης των 
απαιτήσεων. 

Συντελεστής αποδοτικότητας ιδίων   Ο αριθµοδείκτης αυτός 
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κεφαλαίων 
 
Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια 

 
 
7,41 

 
 
-7,62 

απεικονίζει την 
αποδοτικό-τητα των 
ιδίων κεφαλαίων της 
εταιρείας. 

Συντελεστής καλύψεως πάγιου 
ενεργητικού 
 
Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 

 
 
 
3,86 

 
 
 
0,27 

Ο δείκτης αυτός δείχνει 
το βαθµό 
χρηµατοδοτήσεως των 
ακινητοποιήσεων της 
εταιρείας από τα ίδια 
κεφάλαια 

 

Εσοδα: 
  

Τα έσοδα  απο πωλήσεις της Εταιρείας το έτος 2016 ανήλθαν σε  4.547.426,85  ευρώ, 

έναντι 3.205.912,17  ευρώ το έτος 2015 ήτοι εµφανίζουν αύξηση  € 1.341.514,68 ή 

ποσοστό 41,85%.  

 

Εξοδα:   
  

Τα έξοδα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2016 ανήλθαν σε  267.318,51 € 

έναντι 286.529,77 € της χρήσεως 2015, ήτοι εµφανίζουν µείωση κατά ποσοστό 6,7%  

και αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας         138.267,46  

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης            129.051,05 

 Το χρηµατοοικονοµικό κόστος είναι 106.104,98 έναντι 139.869,33 της 

προηγούµενης χρήσης. Η µείωση οφείλεται στην µείωση των δανειακών υποχρεώσεων. 

 

Κέρδη/ζηµιά: 
 

Συνεπεία των ανωτέρω µεταβολών, της αύξησης του κύκλου εργασιών και της  µείωσης 

των δαπανών, το αποτέλεσµα  της Εταιρείας κατέστη κερδοφόρο κατά ποσό 60.018,48  

έναντι ζηµιών της προηγούµενης χρήσης ευρώ (212.706,52). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Προβλεποµένη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2017: 
 

Η κρίση, που πλήττει την παγκόσµια οικονοµία, δηµιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και 
ανασφάλειας για τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Είναι προφανές όµως, ότι στο 
δυσµενές περιβάλλον το οποίο έχει δηµιουργηθεί στη χώρα µας, µετά από επτά (7) 
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σχεδόν έτη οικονοµικής κρίσεως και δηµοσιονοµικής στενότητας, είναι δύσκολο να 
γίνουν προβλέψεις για την πορεία των µεγεθών της εταιρίας εντός της χρήσεως 2017. 
Η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει τα µηνύµατα, παρακολουθεί µε προσοχή τις εξελίξεις 
και εκτιµά ότι θα ανταπεξέλθει στην κρίση, που αντιµετωπίζει η αγορά, µε 
σταθεροποίηση του κύκλου εργασιών της.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 
Σηµαντικά γεγονότα µετά την λήξη της χρήσεως. 
 
Δεν υπάρχουν µεταγενέστερα του ισολογισµού της 31 Δεκεµβρίου 2016 γεγονότα, που 
να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από  τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 
 
 
 
 
    Αθήνα, 27 Απριλίου 2017 
 

 
 
Η πρόεδρος του Δ.Σ     
 
 

 
Ο Αντιπρ/δρος & Δ/νων 
Σύµβουλος 

 
 
Ο Οικονοµικός Δ/ντής 

 
 
Η Προισταµένη 
Λογιστηρίου 

 
 
 
Νικολίτσα Βυζαντίου       
 
 

 
 
 
Βυζάντιος 
Σπυριδογεώργης      

 
 
 
Κουκοβίνος Γεώργιος     

 
 
 
Λούη Αναστασία 

 
 

  
Βεβαιώνεται ότι η έκθεση αυτή που αποτελείται από επτά σελίδες (7) είναι αυτή που 
αναφέρεται στην Έκθεση ελέγχου που χορήγησα µε ηµεροµηνία 28 Απριλίου 2017 
 
Χαλάνδρι 28 Απριλίου 2017 
 
 
Για την HLB Hellas AE 
(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30) 
 
 
 
 
Δηµητρούλα Μ. Αποστολάκου 
Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 
(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ  15491 / 1144) 
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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2016 
 

                                                                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας                1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ
Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 31 12 2016 31 12 2015
 ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2016 και 1.1.2015) 27.929,01 235.526,87

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους 59.139,15 -207.597,86
Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικον.καταστάσεων   27/4/2017 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 402.000,00 0,00
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15491) Καθαρή αξία λήξης χρήσεως (31.12.2016 και 31.12.2015) 489.068,16 27.929,01
Ελεγκτική εταιρεία HLB Hellas AE (Α.Μ.ΣΟΕΛ 161)
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύμφωνη γνώμη

                   1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015

Λειτουργικές δραστηριότητες
31.12.2016 31.12.2015 Κέρδη προ φόρων 36.218,98 -222.408,26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πλέον/Μείον προσαρμογές για:
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 14.995,26 13.571,07 Αποσβέσεις 4.415,52 4.736,28
Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,20 0,20 Προβλέψεις 82.067,23 2.878,90
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 111.848,14 87.689,47 Μη ταμειακά αποτελέσματα
Αποθέματα 351.865,78 332.115,54 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας -218,44 -1.830,43
Απαιτήσεις απο πελάτες 2.044.655,21 1.729.340,78 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 106.323,42 141.699,76
Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 119.484,89 337.093,15 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.642.849,48 2.499.810,21 Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων -19.750,24 -27.209,90

Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων -386.106,95 -124.356,11
(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 178.594,39 -208.982,87

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 852.000,00 450.000,00 Μείον:  
Μετοχικό Κεφάλαιο -362.931,84 -422.070,99 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -106.323,42 -141.699,76
Λοιπά Στοιχεία Καθαρής θέσης 489.068,16 27.929,01 Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 -14.015,44
Σύνολο Καθαρής Θέσης  εταιρείας (α) Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικές δραστηριότητες (α) -104.779,51 -591.187,83
Μακροπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις Επενδυτικές δραστηριότητες   
Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.471,60 14.165,87 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -5.839,71 -1.281,80
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 973.000,00 1.473.000,00 Τόκοι εισπραχθέντες 218,44 1.830,43
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.163.309,72 984.715,33 Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β) -5.621,27 548,63
Σύνολο  υποχρεώσεων (δ) 2.153.781,32 2.471.881,20 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(δ) 2.642.849,48 2.499.810,21 Εισπράξεις απο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 402.000,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -500.000,00 0,00

                                            1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Εξοφλήσεις υποχρεώσεων απο χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) 0,00 0,00
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00
Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -98.000,00 0,00

1.1-31.12.2016 1.1-31.12.2015 Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
χρήσης (α)+(β)+(γ) -208.400,78 -590.639,20

Κύκλος εργασιών 4.547.426,85 3.205.912,17 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 294.537,19 885.176,39
Μικτά κέρδη/ ζημίες 410.626,10 204.306,77 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 86.136,41 294.537,19
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών  αποτελεσμάτων 142.323,96 -82.538,93
Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων  36.218,98 -222.408,26
Κέρδη/ Ζημίες μετά απο  φόρους  60.018,48 -212.706,52

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β) -879,33 5.108,66
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Α) +(Β) 59.139,15 -207.597,86

Κέρδη μετά απο φόρους ανά μετοχή 2,4083 -14,1804

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και  συνολικών αποσβέσεων 146.739,48 -77.802,65

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ              ΛΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
    Α.Δ.Τ   Τ525510   A.Δ.Τ   AK 537892              A.Δ.Τ   ΑΙ 688096     Α.Δ.Τ  Ρ651302

ΜETROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες 
1. Εχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στην σημείωση 9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Για την κάλυψη των επιβαρύνσεων απο τον πιθανό φορολογικό έλεγχο έχει σχηματισθεί  
πρόβλεψη.
3. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές η διαιτητικές υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρείας. 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα

της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (http://www.byte.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190,άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημενες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ  4043801000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44889/01/B/99/730)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ   ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2016

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡ.

ΑΘΗΝΑ  28/04/2017

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοοικονομικές καταστάσεις της BYTE COMPUTER ABEE (εισηγμένη στο ΧΑ) που συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 
100%.

7.Η έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας  την 21/3/2016 αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κατά ποσό ευρώ 402 χιλ. με έκδοση 13.400 νέων μετοχών 

ονομαστικής αξίας 30 ευρώ εκάστης για ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων της ως σημείωση 5 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους που καταχωρήθηκαν στα Ιδια κεφάλαια αφορούν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες όπως προβλέπεται απο το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2016 ήταν 5 άτομα.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98  & ΤΡΙΒΟΛΗ    ΑΘΗΝΑ

                               1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ


