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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 29 

Μαρτίου 2016 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 

στη διεύθυνση www.byte.gr. 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΜΕΤΡΟΣΟΦΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ» 

 

Χαλάνδρι 30 Μαρτίου 2016 

 

 

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 2015, 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.  

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 
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ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.   

 

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 

2015 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. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

 

 Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της 

Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 

43α (παρ.3α),  και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

 

 

Για την HLB Hellas AE 

(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30) 

 

 

 

 

Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου 

Ορκωτή /Νόμιμη 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. 1.1-31.12.2015   1.1-31.12.2014  

Έσοδα πωλήσεων   3.205.912,17  3.850.164,42  

Μείον: Κόστος πωληθέντων  -3.001.605,40  -3.459.514,82  

Μικτό κέρδος   204.306,77   390.649,60  

Αλλα  λειτουργικά έσοδα  16,49   290,42  

Σύνολο  204.323,26  390.940,02  

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 14 -211.101,07  -227.933,36  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 14 -75.428,70  -108.574,54  

Άλλα λειτουργικά έξοδα  -332,42  -4.501,76  

Λειτουργικό κέρδος/(Ζημία)   -82.538,93   49.930,36  

Κόστος χρηματοδότησης  -139.869,33  -149.041,41  

Κέρδος/(Ζημία) προ φόρων   -222.408,26   -99.111,05  

Φόρος εισοδήματος 9 -9.701,74  -466,15  

Καθαρό αποτέλεσμα (μετά 

από φόρους)(Α) 

 -212.706,52  -98.644,90  

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο 

φόρους (Β) 

 5.108,66  -1.630,66  

 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά απο φόρους 

(Α)+(Β) 

 -207.597,86  -100.275,56  

 

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά 

μετοχή (σε €) 

  10 -14,1804  -6,5763  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά σε ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. 31.12.2015 31.12.2014 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώματα πάγια 1 13.571,07 17.025,55 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  0,20 0,20 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία   3.228,17 3.228,17 

Αναβαλλόμενοι φόροι 9 84.461,30 76.846,20 

Σύνολο  101.260,74 97.100,12 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα 2 332.115,54 304.905,64 

Πελάτες 3 1.729.340,78 1.597.321,91 

Λοιπές Απαιτήσεις 3 8.246,86 8.760,05 

Προκαταβολές 3 34.309,10 41.458,68 

Διαθέσιμα 4 294.537,17 885.176,39 

Σύνολο  2.398.549,47 2.837.622,67 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  2.499.810,21 2.934.722,79 

    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 5 450.000,00 450.000,00 

Αποθεματικά  6 84.715,04 84.715,04 

Σωρευμένα κέρδη(Ζημίες)  -506.786,03 -299.188,17 

Σύνολο  27.929,01 235.526,87 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών αποζημ προσωπικού    11 14.165,87 18.482,28 

Σύνολο  14.165,87 18.482,28 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές  7 915.838,43 1.163.382,60 

Λοιπές Υποχρεώσεις 7 67.618,69 29.057,39 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8 1.473.000,00 1.473.000,00 

Οφειλές από φόρους    1.258,21 15.273,65 

Σύνολο  2.457.715,33 2.680.713,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  2.499.810,21 2.934.722,79 

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  1/1/2014 450.000,00 62.853,60 21.861,44 -198.912,61 335.802,43 

Κέρδος/Ζημία   2014 μετά από 
φόρους    -98.644,90 -98.644,90 

Αναλογιστικά κέρδη/ζημίες     -1.630,66 -1.630,66 

Υπόλοιπα κατά την 31.12. 2014 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 450.000,00 62.853,60 21.861,44 -299.188,17 235.526,87 

Κέρδος/Ζημία   2015 μετά 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 

 

 

 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οκονομικών 

καταστάσεων 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2015 1.1-31.12.2014  

Λειτουργικές δραστηριότητες     

Κέρδη προ φόρων  -222.408,26 -99.111,05  

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις  4.736,28 5.316,49  

Προβλέψεις  2.878,90 21.792,88  

Mη ταμειακά αποτελέσματα   0,00  

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας -1.830,43 642,50  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  141.699,76 149.683,71  

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων 

κεφαλαίου κίνησης  

η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες     

Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων  -27.209,90 5.312,03  

Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων  -124.356,11 350.372,22  

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  -208.982,87 126.568,95  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -141.699,76 -149.683,71  

Καταβεβλημένοι φόροι -14.015,44 -2.714,13  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  -591.187,82 412.323,35  

Επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων  -1.281,80 -7.196,17  

Τόκοι εισπραχθέντες 1.830,43 642,30  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) 548,63            -6.553,87  

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00  

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00  

Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 

                  

0,00 0,00  

Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα      

χρήσης (α)+(β)+(γ) -590.639,19 405.769,48  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

χρήσης  885.176,39 479.406,91  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

χρήσης  294.537,19 885.176,39  

 

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 

2015 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 29 Μαρτίου 

2016.  

 

 

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 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2015 

 

 11 

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. 

 

 

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την χρήση 2015  

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2015. Η εκτίμηση του Ομίλου σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.  

 

 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014, L 175 -

14/06/2014)  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 17η 

Ιουνίου 2014. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Μάιο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε την ΕΔΔΠΧΑ 21 “Εισφορές”. Η διερμηνεία 

περιγράφει πώς μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να αναγνωρίσει υποχρεώσεις για να 

πληρώσει τέλη που επιβάλλονται από τις κυβερνήσεις, πλην των φόρων εισοδήματος, 

στις οικονομικές καταστάσεις της. Το βασικό ερώτημα που τέθηκε ήταν πότε η 

οικονομική οντότητα πρέπει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση καταβολής τελών. Αυτή 

είναι μια ερμηνεία του ΔΛΠ 37 “Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες 

απαιτήσεις”. Το ΔΛΠ 37 καθορίζει τα κριτήρια για την αναγνώριση μιας υποχρέωσης, 

ένα εκ των οποίων είναι η απαίτηση για την οικονομική οντότητα να έχει μία παρούσα 

υποχρέωση ως αποτέλεσμα ενός γεγονότος του παρελθόντος (γνωστό και ως 

δεσμευτικό γεγονός). Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το γενεσιουργό αίτιο που δημιουργεί 

μια υποχρέωση καταβολής τέλους είναι η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική 

νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή του τέλους. Ο Όμιλος δεν αναμένει ότι αυτή η 

διερμηνεία θα έχει επίδραση στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις των οποίων η εφαρμογή ξεκινά μετά την 31 

Δεκεμβρίου 2015 

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 

xix.Νέα πρότυπα και διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
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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 

 

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 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 του 

Ομίλου και δεν έχουν 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 
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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.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους»  

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2015/29 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014, L 5/11 

-9/1/2015)  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Φεβρουαρίου 2015. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

Τον Νοέμβριο του 2013 το ΣΔΛΠ εξέδωσε περιορισμένου πεδίου εφαρμογής 

τροποποιήσεις, στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Οι περιορισμένου πεδίου 

εφαρμογής τροποποιήσεις εφαρμόζονται για τις εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους 

για προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος των τροποποιήσεων είναι να 

απλοποιήσει το λογιστικό χειρισμό για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τον 

αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για παράδειγμα, οι εισφορές των 

εργαζομένων, που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό επί του μισθού.  

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. Η εφαρμογή νωρίτερα επιτρέπεται.  

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 
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να ανατραπεί σε ορισμένες περιορισμένες περιπτώσεις. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει 

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 δεν επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

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. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

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 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

ΔΠΧΑ 10 & ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών 

στοιχείων ανάμεσα σε επενδυτή και σε συγγενή του εταιρία ή κοινοπραξία»  

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»  
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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 δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 

ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο 

του 2013 δύο κύκλους περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Ιουλίου 2014.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013  

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

αναφοράς  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής ενός 

υπάρχοντος και σε ισχύ ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ 

το οποίο δεν είναι ακόμη υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο ή 

αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα 

απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες τις περιόδους που 

καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.  

Δ.Π.Χ.Α. 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη 

λογιστική αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές 

καταστάσεις της ίδιας της από κοινού συμφωνίας.  

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας  

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του 

χαρτοφυλακίου, που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις 

συμβάσεις που λογιστικοποιήθηκαν και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 

Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση, ή το ΔΠΧΑ 9 
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Χρηματοοικονομικά Μέσα, ανεξάρτητα από το αν πληρούν τον ορισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 

32 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση.  

Δ.Λ.Π. 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα  

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληρεί τον 

ορισμό της συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων και των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 

Επενδύσεις σε Ακίνητα, απαιτείται η ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων 

ξεχωριστά. 

 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος 

ετήσιων βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)  

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο 

του 2013 Κύκλο περιορισμένων τροποποιήσεων σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι 

τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 

Φεβρουαρίου 2015.  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών»  

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών 

αγοράς» και προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους 

προϋπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων 

κατοχύρωσης»  

 

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετράται στην εύλογη αξία του σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού.  

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς»  

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην 

εφαρμογή των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης 

ότι η οντότητα παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των 

προς παρουσίαση τομέων με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά 

στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται τακτικά.  

Δ.Π.Χ.Α. 13 Επιμέτρηση της εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9 

και του ΔΛΠ 39 δεν αφαιρούν την δυνατότητα να επιμετρηθούν οι βραχυπρόθεσμες 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις, για τις οποίες δεν αναφέρεται επιτόκιο στα τιμολογημένα 

ποσά, απροεξόφλητες εάν το αποτέλεσμα της προεξόφλησης δεν είναι σημαντικό.  

Δ.Λ.Π. 16 Ενσώματα Πάγια  

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 

αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  

Δ.Λ.Π. 24 Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής 

οντότητας, είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 38 Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία  

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αναπροσαρμόζεται, η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να 

συνάδει με την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ - Κύκλος 2012-2014  
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ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 

πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες»  

Η τροποποίηση αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για μια αλλαγή σε ένα 

πρόγραμμα πώλησης από ένα πρόγραμμα για να πουλήσει ένα μη κυκλοφορούν 

περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης) σε ένα πρόγραμμα για να διανείμει ένα μη 

κυκλοφορούν περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα διάθεσης), και παρέχει οδηγίες στην 

εφαρμογή του ΔΠΧΑ 5 για τη διακοπή του λογιστικού χειρισμού σχετικά με τα 

κατεχόμενα προς διανομή.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει τις 

οδηγίες της παραγράφου 42Γ του ΔΠΧΑ 7 για ένα συμβόλαιο συντήρησης, προκειμένου 

να αποφασίσει κατά πόσο ένα συμβόλαιο συντήρησης είναι «συνεχιζόμενη ανάμειξη» 

για τους σκοπούς της εφαρμογής των απαιτήσεων γνωστοποίησης των παραγράφων 

42E - 42H του ΔΠΧΠ 7.  

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι για τον προσδιορισμό του επιτοκίου που χρησιμοποιείται 

για την προεξόφληση των δεσμεύσεων παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το 

βάθος της αγοράς για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα θα πρέπει να αξιολογείται σε 

επίπεδο νομίσματος.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση»  

Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια της γνωστοποίησης πληροφοριών «σε άλλο 

σημείο στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση» της παραγράφου 16Α του ΔΛΠ 34 και 

απαιτεί τη συμπερίληψη μιας παραπομπής στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για 

τη θέση των εν λόγω πληροφοριών. 

 

 

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. 
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     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 

των δεδομένων συνθηκών οτι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα 

οριστικοποιηθεί. 

Παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων απο πελάτες κατά την 

31.12.2015 

Σε χιλ. Ευρώ 

 

 Σύνολο 0-6 μήνες 6 μήνες-1 

έτος 

>1 έτος 

Μη ληξιπρόθεσμα 1.119 1.101 18 0 

Ληξιπρόθεσμα και μη 

απομειωμένα 

610   610 

Ληξιπρόθεσμα και 

απομειωμένα 

275   275 

ΣΥΝΟΛΟ 2.004 1.101 18 885 

 

 

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. 
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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 2015 

ΔΑΝΕΙΑ -15         +15  

 

 

3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας  συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να 

εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 

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) 

31.12.2015 – Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

    

Δανεισμός  1.473 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 985 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)   2015 2014 

Συνολικός Δανεισμός    1.473.000,00 1.473.000,00 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα     294.537,19 885.176,39 

Καθαρό χρέος   1.178.462,81 587.823,61 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   27.929,01 235.526,87 

Σύνολο κεφαλαίου   1.206.391,82 823.350,48 

Συντελεστής μόχλευσης   97,68% 71,39% 
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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 

2015 18  484 502 

Προσθήκες χρήσης   2 2 

Μειώσεις χρήσης      

Αξία κτήσης 31.12.2015 18  486 504 

Αποσβέσεις 1.1.2015 -12  -473 -485 

Αποσβέσεις χρήσης -1  -4 -5 

Μειώσεις χρήσης      

Αποσβέσεις 31.12.2015 -13  -477 -490 

Αναπόσβεστη αξία 

31.12.2015 5  9 14 

 

 

 

2. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Εταιρεία 

 31.12.2015  31.12.2014 

 

Εμπορεύματα 332  305 

 332  305 
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3. Απαιτήσεις 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2015  31.12.2014 

     

Πελάτες  1.172  783 

Μεταχρονολογημένες 

επιταγές   

 

832  

 

1.090 

Μείον:προβλέψεις 

απομείωσης  

 

(275)  

 

(275) 

  1.729  1.598 

Προκαταβολές  3  3 

Λοιποί χρεώστες  8  9 

Έξοδα επομένων χρήσεων  32  39 

  1.772  1.649 

 

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) 

 31.12.2015 31.12.2014 

Διαθέσιμα σε Ταμείο  6 8 

Διαθέσιμα σε  Τράπεζες  288 877 

Σύνολο 294 885 

 

5. Μετοχικό Κεφάλαιο  

 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 15.000 κοινές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας €30 η κάθε μια (15.000 x 30 = 450.000) 
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6. Αποθεματικά  

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 Τακτικό 

Αποθεματικό 

Αφορολόγητα 

Αποθεματικά 

Σύνολο 

αποθεματικών 

    

01 Ιανουαρίου 2015 

63 22 

 

85 

Μεταβολές κατά την 

διάρκεια της χρήσης  0 0 

 

0 

31Δεκεμβρίου 

2015 63 22 

 

85 

    

 

7. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  

31.12.201

5  31.12.2014 

     

Προμηθευτές  914  903 

Επιταγές πληρωτέες  2  260 

  916  1.163 

Κοινωνικές ασφαλίσεις  5  9 

Λοιπές υποχρεώσεις  62  20 

  67  29 

  985  1.192 

 

     

8. Δάνεια 

 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 31.12.2015  31.12.2014 

Τραπεζικά δάνεια 1.473  1.473 

Σύνολο δανείων 1.473  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. 
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9. Φόροι εισοδήματος 

 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόσθηκε 

στην εταιρεία για τα έτη 2014,2015 ήταν 26% και 29% αντίστοιχα. 

Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Κέρδη προ φόρων -222.408,26 -99.111,05 

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 

συντελεστή της εταιρείας (2014 26% και 2015  

29%) -64.498,40 -25.768,87 

Συμψηφισμός κερδών με αναγνωρισμένες ζημίες 

προηγ. χρήσεων  0,00 

Φόρος επι ζημιών η ανακτηση του οποίου δεν είναι 

βεβαία 63.663,52 20.102,72 

Φόρος επι αποτελεσμάτων που δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά  5.200,00 

Διόρθωση αναβαλλόμενου φόρου λόγω αλλαγής 

συντελεστή  απο 20% σε 26% -8.866,86 0,00 

Αναστροφή πρόβλεψης διαφορών φορολ ελέγχου  0,00 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων -9.701,74 -466,15 

 

 

Για τη χρήση 2015 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 2015. 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  2014. 

 

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 2015 για την 

Εταιρεία, έχει ως εξής: 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

   

 Υπόλοιπο  χρεώσεις  Υπόλοιπο  

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2014 πιστώσεις 31.12.2015 

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων 9.100,00 1.050,00 10.150,00 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 3.141,27 -889,32 2.251,95 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 64.604,93 7.454,42 72.059,36 

 76.846,20 7.615,10 84.461,30 

   

 

  31.12.2015  31.12.2014 

Υπόλοιπο έναρξης  76.846,20  75.807,11 

Αναβαλλόμενος Φόρος αποτελεσμάτων   9.701,14  466,15 

Αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά συνολικά 

αποτ/ματα 

 -2.086,64  572,94 

Υπόλοιπο τέλους  84.461,30  76.846,20 

 

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 31.12.2013 

έχει ως εξής: 

 

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2015 31.12.2014 

Καθαρό κέρδος/Ζημία αποδιδόμενο 

στους μετόχους  

(212.706,52) (98.644,90) 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 

15.000 15.000 

Βασικά κέρδη/Ζημία ανα μετοχή -14,1804 -6,5763 

 

 

 

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 2,32% 

Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις 0% 

Πίνακας θνησιμότητας ΕΑΕ 2012 
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31.12.2015 31.12.2014 

Ποσά σε Ευρώ   

Υποχρεώσεις ισολογισμού για συνταξιοδοτικές 

παροχές 

14.165,87 18.482,28 

Σύνολο 14.165,87 18.482,28 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 οι λογιστικές απεικονίσεις των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 

για την εταιρεία στην χρήση του 2015 έχουν ως ακολούθως: 

 

Συμφωνία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών  

 31.12.2015 31.12.2014 
Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται 
στον Ισολογισμό στην αρχή της χρήσης  

18.482,28 14.485,80 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας  2.386,39 1.169,78 

Κόστος προυπηρεσίας    

Χρηματοοικονομικό έξοδο 492,50 623,10 

Πληρωθείσες παροχές   

Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/έλλειμμα  -7.195,30 2.203,60 

Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται 

στον Ισολογισμό στο τέλος της χρήσης 

 
14.165,87 

 
18.482,28 

 

 

12. Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 

Αριθμός ατόμων   31.12.2015  31.12.2014 

     

Μισθωτοί  5  8 

Σύνολο  5  8 

 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2015 31.12.2014  

     

Μισθοί & ημερομίσθια  130 147  

Εργοδοτικές εισφορές  29 40  

Σύνολο  159 187  

Μείον έξοδα που ενσωματώθηκαν στο 

κόστος παραγωγής  0 0  

Έξοδα μισθοδοσίας  159 187  
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13.Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις που λογίστηκαν στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2015  31.12.2014  

      

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων  5  5  

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων  0  0  

Σύνολο  5  5  

Μείον αποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στο 

κόστος παραγωγής  0  0  

Έξοδα αποσβέσεων  5  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) 

  31.12.2015  31.12.2014 

     

Μισθοδοσία  159  188 

Αμοιβές τρίτων  71  72 

Αποσβέσεις  5  5 

Παροχές τρίτων  43  39 

Διάφορα  9  12 

Προβλέψεις    20 

Σύνολα  287  336 

 

 

15. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 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 

 

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. Η ανωτέρω αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου απο την μητρική 

της εταιρεία BYTE COMPUTER ABEE. Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν 
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υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2015 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 2015 

 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην χρήση 2015 

(1-1-2015 έως 31-12-2015), 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 1-1-2015 έως 31-12-2015: 

Τα σημαντικά γεγονότα της χρήσεως 2015 (1-1-2015 έως 31-12-2015) είναι τα 

ακόλουθα: 

1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων: 

Την 30η Ιουνίου 2015 επραγματοποιήθη η Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων της Εταιρείας στα επί της οδού Καλλιρρόης αριθμ. 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 (15.000) 

μετοχές επί συνόλου μετοχών της εταιρείας (15.000), δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι 

εκπροσωπούντες ποσοστό (100%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της 

εταιρείας. 

Η ως άνω Γενική Συνέλευση έλαβε συνοπτικώς τις ακόλουθες αποφάσεις: 

α) Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 

1/1/2014 έως 31/12/2014, η υποβληθείσα ΄Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού της 

εταιρείας, ως και η απόφαση περί μη διανομής κερδών, δεδομένου ότι η εταιρεία κατά 

την κρινομένη διαχειριστική χρήση ενεφάνισε ζημία.  

β) Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πάσης ευθύνης 

διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1/1/2014 έως 31/12/ 2014. 

γ) Εξελέγη ως Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της εταιρείας για την διαχειριστική 

χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 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, και ενεκρίθη η 

αμοιβή τους.  

2.- Την 29-12-2015 απεφασίσθη υπό του Δ.Σ. της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Α.Β.Ε.Ε.» η σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της εταιρείας, 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 

για την 21-3-2016. 
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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 275.180,27 ευρώ. 

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων την 31.12.2015 

 

 Σύνολο 0-6 μήνες 6 μήνες-1 

έτος 

>1 έτος 

Μη ληξιπρόθεσμα 1.119 1.101 18  

Ληξιπρόθεσμα και μη 

απομειωμένα 

610   610 

Ληξιπρόθεσμα και 

απομειωμένα 

275   275 

ΣΥΝΟΛΟ 2.004 1.101 18 885 

 

 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. 
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       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 31/12/2015 στο ποσό των € 1.473.000,00. 

       Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια απο  την αύξηση  ή τη μείωση 

του επιτοκίου κατά την 31-12-2015 θα ήταν: 

 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2015 

ΔΑΝΕΙΑ     - 15,    +15 

 

 

 

 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.  

 

 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 294.537.19 ευρώ, ενώ η ληκτότητα 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2015 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  1.473 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 985 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 31-12-2015 το 

σύνολο αποθεμάτων ήταν €  332.115,54. 
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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. 

 

    2015 2014 

Συνολικός Δανεισμός    1.473.000,00 1.473.000,00 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα     294.537,19 885.176,39 

Καθαρό χρέος   1.178.462,81 587.823,61 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   27.929,01 235.526,87 

Σύνολο κεφαλαίου   1.206.391,82 823.350,48 

Συντελεστής μόχλευσης   97.68% 71,39% 

 

 

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 (1-1-2014 έως 31-12-

2014 και 1-1-2015 έως 31-12-2015) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 
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Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2015 2014 ΣΧΟΛΙΑ 

Συντελεστής παγιοποίησης 

περιουσίας 

 

Πάγιο ενεργητικό/σύνολο 

ενεργητικού 

 

Κυκλοφορούν ενεργητικό/σύνολο 

ενεργητικού 

 

 

 

4,05% 

 

 

95,94% 

 

 

 

3,31% 

 

 

96,69% 

Οι δείκτες αυτοί 

δείχνουν την αναλογία 

κεφαλαίων, τα οποία 

έχουν διατεθεί σε πάγιο 

και κυκλοφορούν 

ενεργητικό  

Συντελεστής μικτού κέρδους επί 

πωλήσεων 

Μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις 

 

 

6,37% 

 

 

10,15% 

Ο δείκτης αυτός δείχνει 

το ποσοστιαίο μέγεθος 

του μικτού κέρδους επί 

των πωλήσεων.  

Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων 

κεφαλαίων 

 

Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 

 

 

 

114,78 

 

 

 

16,35 

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 

 

197 ημ. 

 

151 ημ. 

Ο δείκτης αυτός 

απεικονίζει σε ημέρες 

την μέση διάρκεια 

είσπραξης των 

απαιτήσεων. 

Συντελεστής αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων 

 

Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια 

 

 

 

-7,62 

 

 

 

-41,88 

Ο αριθμοδείκτης αυτός 

απεικονίζει την 

αποδοτικό-τητα των 

ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας. 

Συντελεστής καλύψεως πάγιου 

ενεργητικού 

 

Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 

 

 

 

0.27 

 

 

 

2,42 

Ο δείκτης αυτός δείχνει 

το βαθμό 

χρηματοδοτήσεως των 

ακινητοποιήσεων της 

εταιρείας από τα ίδια 

κεφάλαια 

 

Εσοδα: 
  

Τα έσοδα  απο πωλήσεις της Εταιρείας το έτος 2015 ανήλθαν σε  3.205.912,17  ευρώ, 

έναντι 3.850.164,42  ευρώ το έτος 2014 ήτοι εμφανίζουν μείωση  € 644.252,25 ή 

ποσοστό 16,73%.  
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Εξοδα:   
  

Τα έξοδα της εταιρείας κατά την διαχειριστική χρήση 2015 ανήλθαν σε  286.529.77 € 

έναντι 336.507,90 € της χρήσεως 2014, ήτοι εμφανίζουν μείωση κατά ποσοστό 14,85%  

και αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας         75.428,70  

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης          211.101,07 

Λοιπά έξοδα                                    

 Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι 139.869.33 

 

Κέρδη/ζημιά: 
 

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

αναλογικά μικρότερης μείωσης των δαπανών,  το αποτέλεσμα  της Εταιρείας κατέστη 

ζημιογόνο κατά ποσό (212.706.52)  έναντι ζημιών της προηγούμενης χρήσης ευρώ 

(98.644,90). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Προβλεπομένη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2016: 
 

Η κρίση, που πλήττει την παγκόσμια οικονομία, δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας για τους καταναλωτές και τους επενδυτές. Στο περιβάλλον αυτό είναι 

δύσκολο να γίνουν προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας.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 όσο το δυνατόν 

μικρότερες απώλειες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

 

Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως. 

 

Η ανωτέρω αποφασισθείσα ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας 

συνήλθε την 21η Μαρτίου 2016 στα ενταύθα 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 
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συνόλου μετοχών της εταιρείας (15.000), δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 

ποσοστό (100%) επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και η 

Γενική Συνέλευση 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 αποφασισθείσα αύξηση θα καλυφθεί δια καταβολής μετρητών από τον 

μοναδικό μέτοχο αυτής «BYTE COMPUTER A.B.E.E» στους υποδειχθέντες από το Δ.Σ. 

της «METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.» λογαριασμούς της Εταιρείας. 

 

 

 

 

    Αθήνα, 29 Μαρτίου 2016 

 

 

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ     

 

 

 

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 30 Μαρτίου 2016 

 

Αθήνα  30  Μαρτίου  2016 

 

 

Για την HLB Hellas AE 

(ΑΜ ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ 161 / 30) 

 

 

 

Δημητρούλα Μ. Αποστολάκου 

Ορκωτή /Νόμιμη Ελέγκτρια Λογίστρια 

(Α.Μ. ΣΟΕΛ / ΕΛΤΕ  15491 / 1144) 
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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης  1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 

 


