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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας 
«ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”» 

 
Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

 

Ελέγξαµε τις συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της 31ης 

∆εκεµβρίου 2016, τις καταστάσεις αποτελεσµάτων, µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που 
έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

 

Η     διοίκηση   έχει   την  ευθύνη  για   την   κατάρτιση     και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, όπως και για 
εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 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 Ελεγκτή 

 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µε 
βάση τον έλεγχό µας. ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου, πού 
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. Κατά 

τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 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 δικλίδων της εταιρείας. 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλόλητας 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. 
 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Από τον έλεγχό µας προέκυψε ότι η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την 
χρήση 2010 και ως εκ τούτου οι φορολογικές υποχρεώσεις της χρήσης αυτής δεν έχουν 
οριστικοποιηθεί µέχρι και σήµερα. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 
 
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην 

παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη’, οι συνηµµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
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παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”»  κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2016, τη 

χρηµατοοικονοµική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τα 
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού 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 ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 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 
∆εκεµβρίου 2016. 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την Εταιρεία  «ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε. “ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ”»  και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει 

ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου. 
 

Αθήνα, 10 Απριλίου  2017 
 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11501 

                 ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. 
                    Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 138 

                      Πατησίων 75, 104 34, Αθήνα 
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Ισολογισµός      

(Ποσά σε Ευρώ) Σηµείωση 2016 
 

2015 
 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Ενσώµατα πάγια στοιχεία      

Λοιπός εξοπλισµός 8 664.236,21  524.785,44  

  664.236,21  524.785.44  

Άυλα πάγια στοιχεία      

Λοιπά άυλα 9 756.952,48  617.673,05  

  756.952,48  617.673,05  
Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία      
∆άνεια & Απαιτήσεις  27.512,19  26.972,15  
  27.512,19  26.972,15  
Σύνολο µη κυκλοφορούντων περιουσιακών 
στοιχείων  1.448.700,88 

 
1.169.430,64 

 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία      

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία και προκαταβολές      

Εµπορικές απαιτήσεις 10 1.080.006,27  1.167.869,36  

∆ουλευµένα έσοδα περιόδου 11 25.746,25  276,25  

Λοιπές απαιτήσεις 10 851.462,75  920.222,65  

Προπληρωµένα έξοδα 11 667.223,06  448.520,05  

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών 12 781.464,70  748.464,82  

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχειών  3.405.903,03  3.285.353,13  
Σύνολο Ενεργητικού  4.854.603,91  4.454.783,77  
      

Καθαρή θέση      

Καταβληµένα κεφάλαια      

Κεφάλαιο 13 900.000,00  900.000,00  
  900.000,00  900.000,00  

Αποθεµατικά και αποτελέσµατα εις νέο      

Αποθεµατικά νόµων ή καταστατικού 14 356.746,94  356.746,94  

Αφορολόγητα αποθεµατικά 14 72.929,85  72.929,85  

Αποτελέσµατα εις νέο 14 (201.162,26)  (206.270,29)  
  228.514,53  223.406,50  
Σύνολο καθαρής θέσης  1.128.514,53  1.123.406,50  

Προβλέψεις      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 15 1.416.535,69  1.443.768,08  

Λοιπές προβλέψεις  48.000,00  46.343,09  

Σύνολο προβλέψεων   1.464.535,69  1.490.111,17  
      

Υποχρεώσεις      

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις      

Εµπορικές υποχρεώσεις 16 1.116.419,40  751.423,52  

Λοιποί φόροι και τέλη 16 469.527,83  468.927,12  

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 16 341.901,60  319.488,07  

Λοιπές υποχρεώσεις 16 283.045,81  214.690,87  

Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 16 50.659,05  86.736,52  

Σύνολο υποχρεώσεων  2.261.553,69  1.841.266,10  

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 4.854.603,91  4.454.783,77  

Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Αποτελεσµάτων  

  

(Ποσά σε ΕΥΡΩ) Σηµείωση 2016  2015 
     

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 3 11.230.185,34  9.474.471,19 

Κόστος πωλήσεων 5 (6.238.110,84)  (5.918.415,43) 

Μικτό αποτέλεσµα  4.992.074,50  3.556.055,76 

     

Λοιπά συνήθη έσοδα  22.112,80  11.275,50 

Έξοδα διοίκησης 5 (3.255.341,89)  (3.029.838,26) 

Έξοδα διάθεσης 5 (1.785.950,30)  (2.032.951,91) 

Λοιπά έξοδα και ζηµιές 4 (11.290,25)  (113.544,70) 

Κέρδη και ζηµίες από διάθεση µη κυκλοφορούντων στοιχείων  (970,76)  (44,36) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4 47.679,49  135.889,08 

Αποτελέσµατα προ τόκων και φόρων  8.313,59  (1.473.158.89) 

     

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 6 1.086,03  28.975,04 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6 (4.291,59)  (2.122,17) 

Κέρδη προ φόρων  5.108,03  (1.446.306,02) 

     

Φόρος εισοδήµατος 8 0,00  0,00 

Κέρδη µετά από φόρους  5.108,03  (1.446.306,02) 

 

 Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου 
(Ποσά σε ευρώ) 

 Κεφάλαιο Αποθεµατικά νόµων & κατ/κού Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα εις 
νέο 

 
Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2015 900.000,00 356.746,94  72.929,85 1.240.035,73 2.569.712,52 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2015       

Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00  0,00 (1.446.306,02) (1.446.306,02) 

Υπόλοιπο 31.12.2015 900.000,00 356.746,94  72.929,85 (206.270,29) 1.123.406,50 

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016       

Αποτελέσµατα περιόδου 0,00 0,00  0,00 5.108,03 5.108,03 

Υπόλοιπο 31.12.2016 900.000,00 356.746,94  72.929,85 (201.162,26) 1.128.514,53 

 

                   
             

 

            Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Χρηµατοοικονοµικών Καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

1. Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών  

Η Εταιρία TPAΠEZIKA ΣYΣTHMATA ΠΛHPOΦOPIΩN A.E. "TEIPEΣIAΣ A.E." (εφεξής η Εταιρία) 

δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας δεδομένων και, πιο συγκεκριμένα, 

στην ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την 

προαγωγή και την προστασία του θεσμού της πίστης και την εξυγίανση των οικονομικών 

συναλλαγών καθώς και την στήριξη δραστηριοτήτων οι οποίες είναι σχετικές με την 

προαγωγή, εκσυγχρονισμό και εξέλιξη της τραπεζικής επιχείρησης και την ανάπτυξη της 

Ελληνικής οικονομίας. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά. 

Η Εταιρία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 

(Γ.Ε.ΜΗ) με αριθμό: 002594101000 και ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38794/01AT/B/97/221 , και με έδρα το 

Μαρούσι Αττικής επί της οδού Αλαμάνας 2.  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας  για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2016, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 6 Απριλίου 2017. 

Σύνοψη των σηµαντικών λογιστικών αρχών  

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω:  

1.1. Βάση κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα (εφεξής ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014. 

Η Εταιρία με βάση τα ποσοτικά κριτήρια του νόμου 4308/2014 (άρθρο 2) εντάσσεται στις 

οντότητες μεσαίου μεγέθους.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 

αρχές του δουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες 

γενικές αρχές: 

1.1.1 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα 12 μηνών από την 

ημερομηνία του ισολογισμού.  

1.1.2 Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης αποτελεσμάτων 

αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δουλευμένου. 

1.1.3 Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να 

διασφαλίζεται η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.  H 

Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα βάσει του 

Νόμου 4308/2014 με ημερομηνία πρώτης εφαρμογής την 1 Ιανουαρίου 2015. Τα 

ποσά της προηγούμενης περιόδου είναι συγκρίσιμα με τα ποσά της τρέχουσας 

περιόδου.  
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1.1.4 Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή 

μεταξύ εσόδων και εξόδων.  

1.1.5 Δεν έχουν γίνει παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 

4308/2014.  

1.1.6 Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους. 

1.1.7 Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα 

από ένα κονδύλια του ισολογισμού.  

 
1.2 Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης 
 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα 
της Εταιρίας.  
  
1.3 Ενσώµατα πάγια 
 
1.3.1 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός και λοιπά ενσώµατα στοιχεία.  

Τα στοιχεία αυτά αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος κτήσεως.  Οι μεταγενέστερες δαπάνες λογίζονται ως προσαύξηση της 

λογιστικής αξίας των ανωτέρω ενσώματων παγίων όταν και μόνο όταν πιθανολογούμενα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία, ενώ παράλληλα μπορεί να 

επιτευχθεί μια αξιόπιστη αποτίμηση του κόστους τους.  και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο 

αποσβέσιµο κόστος κτήσεως.  

Ειδικότερα, στα ενσώματα πάγια περιλαμβάνονται, µεταξύ άλλων:  

• Οι δαπάνες βελτίωσης παγίων 

• Οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης, µόνο όταν εµπίπτουν στον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως 

έξοδο. 

1.3.2 Αποσβέσεις 

Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται 

σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση 

για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιμη οικονομική 

ζωή του.  

Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων λογίζονται στα αποτελέσματα με τη μέθοδο 

της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων 

περιουσιακών στοιχείων.  

Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων έχει 

ως ακολούθως: 

 

− Μεταφορικά Μέσα 6 – 7 έτη 

− Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός πλην Ηλεκτρονικών Υπολογιστών έως 5 έτη 

− Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 3 – 5 έτη 
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 1.3.3 Άυλα Πάγια στοιχεία 

Στην κατηγορία αυτή η Εταιρία έχει εντάξει τα προγράμματα λογισμικού και τα έξοδα 

διαμόρφωσης μισθωμένων γραφείων. Δεν υφίστανται έξοδα ίδρυσης & πρώτης 

εγκατάστασης τα οποία αναγνωρίστηκαν με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα και 

τα οποία παραμένουν στον ισολογισμό μέχρι να αποσβεσθούν ολοσχερώς με βάση τις 

διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας (Άρθρο 37 Ν. 4308/2014).  

Τα άυλα πάγια στοιχεία, με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή, που αποκτήθηκαν από την Εταιρία 

εμφανίζονται στο κόστος τους μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και κατά τις ζημίες 

απομείωσης τους. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή εμφανίζονται 

στο κόστος τους μειωμένα κατά τις ζημίες απομείωσης. 

Δαπάνες ανάπτυξης: 

Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο όταν, και µόνον όταν, 

πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:  

• Υπάρχει πρόθεση και τεχνική δυνατότητα εκ µέρους της εταιρείας να ολοκληρώσει τα 

σχετικά στοιχεία, ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα προς χρήση ή διάθεση.  

• Εκτιμάται ως σφόδρα πιθανό ότι τα στοιχεία αυτά θα αποφέρουν µελλοντικά 

οικονοµικά οφέλη.  

• Υπάρχει αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης των αποδοτέων σε αυτά ποσών κόστους.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.  

Οι δαπάνες ανάπτυξης με ωφέλιμη ζωή που δεν μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα 

υπόκεινται σε απόσβεση, με περίοδο απόσβεσης τα δέκα (10) έτη. 

Προγράμματα Λογισμικού: 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις, 

μείον οποιαδήποτε συσσωρευμένη απομείωση. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση τη 

σταθερή μέθοδο στο διάστημα της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία εκτείνεται μέχρι 5 έτη.  
 
1.4  Αποµείωση ενσώµατων και ασώµατων ακινητοποιήσεων  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιµο κόστος 

υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες 

αποµείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί µικρότερη από τη 

λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η 

αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα.  

Ενδείξεις αποµείωσης, µεταξύ άλλων, αποτελούν:  

(i) η µείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα 

του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του,  

(ii) δυσμενείς µεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της εταιρείας, 
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(iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων µιας επένδυσης που 

είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική µείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και  

(iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.  

Οι ζημίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο, ενώ αναστρέφονται στα 

αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται. Ειδικά, η 

αποµείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.  

Η λογιστική αξία ενός παγίου µετά την αναστροφή της ζημίας αποµείωσης δεν µπορεί να 

υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία 

αποµείωσης.  

Παύση αναγνώρισης παγίων  

Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό 

διατίθεται ή όταν δεν αναμένονται πλέον µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρήση ή τη 

διάθεσή του.  

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και 

της λογιστικής αξίας του στοιχείου.  

Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται. 

1.5 Μισθώσεις 
 
1.5.1 Χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
 

Όταν η Εταιρεία λειτουργεί ως μισθωτής 

Ένα περιουσιακό στοιχείο που περιέρχεται στην εταιρεία (µισθωτής) µε χρηματοδοτική 

µίσθωση αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας µε το κόστος κτήσης που θα 

είχε προκύψει εάν το στοιχείο αυτό είχε αγοραστεί, µε ταυτόχρονη αναγνώριση αντίστοιχης 

υποχρέωσης προς την εκμισθώτρια εταιρεία (υποχρέωση χρηματοδοτικής µίσθωσης). 

Μεταγενέστερα, τα εν λόγω πάγια στοιχεία αντιμετωπίζονται λογιστικά όπως τα αντίστοιχα 

ιδιόκτητα στοιχεία. Η υποχρέωση χρηματοδοτικής µίσθωσης αντιμετωπίζεται ως δάνειο, το 

δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και σε τόκο που 

αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.  

Η πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναµισθώνονται µε χρηματοδοτική 

µίσθωση, λογιστικά αντιμετωπίζεται από τον πωλητή ως εγγυημένος δανεισμός. Το 

εισπραττόμενο από την πώληση ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση η οποία µειώνεται µε 

τα καταβαλλόμενα χρεολύσια, ενώ οι σχετικοί τόκοι αναγνωρίζονται ως χρηματοοικονομικό 

έξοδο. Τα πωληθέντα στοιχεία συνεχίζουν να αναγνωρίζονται στον ισολογισμό ως 

περιουσιακά στοιχεία.  

Όταν η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής 

Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται σε τρίτους δυνάμει χρηματοδοτικής µίσθωσης 
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εμφανίζονται αρχικά ως απαιτήσεις µε ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση.  

Μεταγενέστερα η απαίτηση χρηματοδοτικής µίσθωσης αντιμετωπίζεται ως χορηγηθέν 

δάνειο, το δε µίσθωµα διαχωρίζεται σε χρεολύσιο, το οποίο µειώνει το δάνειο, και σε τόκο 

που αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έσοδο.  

1.5.2 Λειτουργικές µισθώσεις 
 
Όταν η Εταιρεία λειτουργεί ως μισθωτής 

Ο µισθωτής παγίων βάσει λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζει τα µισθώµατα ως έξοδα στα 

αποτελέσματα µε τη σταθερή µέθοδο σε όλη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη 

συστηματική µέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου 

των µισθωµάτων στη διάρκεια της µίσθωσης.  

Όταν η Εταιρεία λειτουργεί ως εκμισθωτής 

Ο εκμισθωτής παγίων παρουσιάζει στον ισολογισμό του τα εκμισθωμένα σε τρίτους 

περιουσιακά στοιχεία βάσει λειτουργικής µίσθωσης, σύμφωνα µε τη φύση του κάθε 

περιουσιακού στοιχείου. Τα µισθώµατα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα µε τη 

σταθερή µέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της µίσθωσης, εκτός εάν µία άλλη συστηματική 

µέθοδος είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εσόδου των µισθω-

µάτων στη διάρκεια της µίσθωσης. 

1.6 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται στον ισολογισμό ως µη 

κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα µε τις προθέσεις της διοίκησης της εταιρείας 

και το συμβατικό ή εκτιµώµενο χρόνο διακανονισμού τους.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτελούνται από μετοχές και λοιπά 

χρεόγραφα, απαιτήσεις και από λοιπές απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιµετρώνται στο κόστος κτήσεως 

μείον ζηµίες αποµείωσης.  

Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, αντί του κόστους κτήσεως μείον ζημίες 

απομείωσης, εάν η µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

Ως έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που 

τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.  

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν 

υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.  

Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:  
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α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του 

υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ή  

β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων 

(όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή  

γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης 

βασικών δεσµεύσεων που απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία.  

Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το 

ποσό που η εταιρεία εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  

Το ποσό που η εταιρεία εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:  

α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, 

υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή  

β) την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης.  

Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται 

ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή 

γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης.  

Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι 

ζημιές αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου 

χαρακτήρα.  

1.7 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόµενα ποσά). 

Μεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά 

βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµείωσης.  

Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα επιµετρώνται στη χαμηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και 

ανακτήσιμης αξίας.  

1.8 Καθαρή θέση 

Τα στοιχεία της καθαρής θέσης περιλαμβάνουν:  

α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένου:  

-    του υπέρ το άρτιο ποσού αυτού και  

- οποιασδήποτε εισφοράς των ιδιοκτητών εφόσον υπάρχει ανέκκλητη δέσμευση 

κεφαλαιοποίησής της και υποχρέωση της εταιρείας για έκδοση μετοχών ή άλλων 

συµµετοχικών τίτλων προς τους συνεισφέροντες εντός δώδεκα (12) µηνών από την 

ηµεροµηνία της εισφοράς.  

β) Τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης 

νοµοθεσίας ή του καταστατικού. 
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γ) Τα αποτελέσµατα εις νέον.  

δ) Τις διαφορές από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη 

αξία τους, που αναγνωρίζονται κατευθείαν ως στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει των 

προβλέψεων του παρόντος νόμου.  

ε) Τους ιδίους τίτλους καθαρής θέσης της εταιρείας, όταν συντρέχει περίπτωση που 

παρουσιάζονται ως ξεχωριστό στοιχείο αφαιρετικά της καθαρής θέσης.  

στ) Κέρδη και ζηµίες από τη διάθεση ή ακύρωση ιδίων τίτλων καθαρής θέσης, όταν συντρέχει 

περίπτωση, που αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως ξεχωριστό στοιχείο, 

προσθετικά ή αφαιρετικά αναλόγως.  

Τα κονδύλια της καθαρής θέσης που σχετίζονται με καταβολές υπέρ το άρτιο και ίδιους 

τίτλους αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, 

που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.  

Κόστος που σχετίζεται άμεσα µε στοιχείο της καθαρής θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά 

του στοιχείου αυτού της καθαρής θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο 

που αφορά.  

Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που 

αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν 

πραγματοποιηθούν. 

1.9 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους   

Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, 

αναγνωρίζονται και επιµετρώνται με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο. 

Σύμφωνα με τον  Ν.2112/20  και  4093/2012  η  Εταιρεία  καταβάλλει στους εργαζόμενους  

αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των 

καταβαλλόμενων ποσών   αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 

αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η 

θεμελίωση  δικαιώματος  συμμετοχής  σε αυτά τα  προγράμματα,  βασίζεται συνήθως στα  

χρόνια προϋπηρεσίας  του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.  

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης της Εταιρείας για τις ανωτέρω παροχές. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητους αναλογιστικές με τη μέθοδο 

της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  Η Εταιρεία 

αναγνωρίζει το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών που προκύπτουν, στα 

αποτελέσματα της χρήσης. 

1.10 Λοιπές Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει στις Οικονομικές Καταστάσεις τα ποσά τα οποία αναμένεται να 

καταβάλλει ως αποζημιώσεις σε τρίτους λόγω δικαστικών διενέξεων μαζί τους, το τελικό 

ύψος των οποίων καθώς και ο χρόνος που αναμένεται να γίνει ο διακανονισμός τους δεν 

είναι γνωστά κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Διοίκηση της 
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Εταιρείας αναθεωρεί ετησίως τις εκτιμήσεις της σχετικά με το ύψος των ανωτέρω 

προβλέψεων. 

 
1.11 Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις   

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτελούνται από δάνεια, εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις. 

Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους.  

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα 

µε την ανάληψη των υποχρεώσεων αντιµετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην 

οποία οι υποχρεώσεις αναγνωρίσθηκαν αρχικά.  

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις 

επιµετρώνται στα οφειλόµενα ποσά.  

Εναλλακτικά, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή µέθοδο, εάν η επιμέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει 

σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Ειδικότερα, για την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων, σύµφωνα µε την 

προηγούμενη παράγραφο, η αρχική αναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων 

γίνεται στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαµβανοµένων υπόψη των ποσών που 

αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα µε 

την ανάληψη αυτών.  

Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα 

στα αποτελέσµατα, εκτός εάν βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων. 

1.12 Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις  

Οι µη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό του.  

1.13  Αναγνώριση εσόδων  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευµένα.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται µε βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης 

(µέθοδος του ποσοστού ολοκλήρωσης) και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του 

οικονοµικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά, µπορεί να εφαρμόζεται η µέθοδος της 

ολοκληρωμένης σύμβασης, όταν δεν επηρεάζονται σηµαντικά τα μεγέθη των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.  

Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους 

αναγνωρίζονται ως εξής:  
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• Oι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ή τη 

σταθερή µέθοδο.  

 

• Tα µερίσµατα ή παρόµοιας φύσης εισόδηµα από τη συµµετοχή στην καθαρή θέση άλλων 

οντοτήτων όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους.  

 

• Tα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιµετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, 

έκπτωση ή φόρο επί των πωλήσεων.  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριµένα από τα σχετικά έξοδα. Τα κέρδη που προκύπτουν 

από τη διαγραφή περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων αναγνωρίζονται όταν τα 

περιουσιακά στοιχεία ή οι υποχρεώσεις διαγράφονται από τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις.  

1.14 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρίας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις 

την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την 

ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.  

1.15 ∆ιαγραφή χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Η εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο όταν και 

µόνον όταν: 

α) Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή  

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού.  

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημιά στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας 

και του ανταλλάγματος που λαμβάνεται (συµπεριλαµβανοµένου κάθε νέου περιουσιακού 

στοιχείου που αποκτάται µείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαµβάνεται).  

Η εταιρεία παύει να αναγνωρίζει µια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση όταν, και µόνον όταν, 

η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει.  

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε 

οικονοµική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιµετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και 

αναγνώριση νέας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  

Η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης που 

εξοφλείται ή μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο µέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, 

συµπεριλαµβανοµένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών, µεταβιβαζόµενων 

περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται, αναγνωρίζεται 

στα αποτελέσµατα.  
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1.16 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα 

Μία συναλλαγή σε ξένο νόμισμα µμετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόµισµα 

στο οποίο καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας µε την ισχύουσα 

συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.  

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς:  

α) Τα νοµισµατικά στοιχεία µετατρέπονται µε την ισοτιμία κλεισίματος της ηµεροµηνίας του 

ισολογισµού.  

β) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στο 

ιστορικό κόστος, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της αρχικής αναγνώρισης.  

γ) Τα µη νοµισµατικά στοιχεία που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα και επιµετρώνται στην 

εύλογη αξία, µετατρέπονται µε την ισοτιµία της ηµέρας στην οποία η εύλογη αξία 

προσδιορίστηκε. Οι διαφορές που προκύπτουν αντιµετωπίζονται λογιστικά µε τον ίδιο τρόπο 

που αντιµετωπίζονται οι µεταβολές της εύλογης αξίας. 

Oι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισµό νοµισµατικών 

στοιχείων ή από τη μετατροπή τους µε ισοτιµία διαφορετική από την ισοτιµία μετατροπής 

κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά τη σύνταξη προγενέστερων χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα της περιόδου που προκύπτουν.  

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει από νοµισµατικό στοιχείο το οποίο αποτελεί 

µέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπή δραστηριότητα, αναγνωρίζεται κατευθείαν ως 

στοιχείο (διαφορά) στην καθαρή θέση. Το στοιχείο αυτό της καθαρής θέσης μεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα κατά τη διάθεση της αλλοδαπής δραστηριότητας. 

2. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις   
 
2.1 Αποµείωση υπεραξίας και λοιπών µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων   

Η Διοίκηση εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη απομείωσης της 

υπεραξίας, σύμφωνα με τη λογιστική πρακτική της παραγράφου 1.4. Τα ανακτήσιμα ποσά 

των μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών προσδιορίζονται σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς της αξίας χρήσεως (value in use).  Οι παραπάνω υπολογισμοί απαιτούν τη 

χρήση εκτιμήσεων που σχετίζονται με τα μελλοντικά κέρδη και τα επιτόκια προεξόφλησης. 

Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση οποτεδήποτε 

γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. 

2.2 Φόρος εισοδήµατος  

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη της εταιρείας για το φόρο εισοδήματος 

απαιτείται σημαντική υποκειμενική κρίση.  Κατά την κανονική ροή των εργασιών της 

εταιρείας λαμβάνουν χώρα πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής 

υπολογισμός του φόρου είναι αβέβαιος.  Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που 

αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της  

χρήσης κατά την οποία ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έχει λάβει χώρα.  
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2.3 Εύλογες αξίες και ωφέλιµες ζωές των ενσώµατων ακινητοποιήσεων   

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

αποσβέσιμων παγίων. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 1.3.   

2.4 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις  

Η Εταιρία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεών της όταν υπάρχουν δεδομένα ή 

ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα 

μέρος δεν είναι πιθανή.  Η διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της 

πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική της 

πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή 

χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην 

εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.  

2.5 Λοιπές Προβλέψεις 
 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτίμηση του ύψους των προβλέψεων που περιγράφονται στην 

παράγραφο 1.10 και αναθεωρεί ετησίως των ύψος των προβλέψεων αυτών. 
 
2.6 Ενδεχόµενες υποχρεώσεις   

Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια 

παραδοχών και σημαντικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να 

συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση που τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν 

στη δραστηριότητα της εταιρείας.  

3. Έσοδα  

Τα έσοδα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 2016 2015 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 11.230.185.34 9.474.471,19 

Κύκλος εργασιών καθαρός 11.230.185,34 9.474.471,19 

Η αναγνώριση των εσόδων περιγράφεται αναλυτικά στη σημείωση 1.13. 

4. Λοιπά Έσοδα & κέρδη/ Έξοδα & ζηµιές 
 

Τα λοιπά συνήθη έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 

Έσοδα 

 2016 2015 

Αναστροφές προβλέψεων εξόδων 0,00 134.632,91 

Λοιπά έσοδα 47.679,49 1.256,17 

 47.679,49 135.889,08 
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Έξοδα 

 2016 2015 

Πρόστιµα και προσαυξήσεις 0,00 46.657,01 

Αποζηµιώσεις  8.000,00 64.328,38 

Λοιπά έξοδα 3.290,25 2.559,21 

 11.290,25 113.544,70 

5. Έξοδα  

 

 
2016 2015 

Παροχές σε εργαζόµενους  7.620.629,00 7.561.501,30 

Αµοιβές & Παροχές Τρίτων  2.528.294,67 2.338.452,93 

Αποσβέσεις  458.393,36 396.794,88 

Λοιπά έξοδα   672.086,00    684.456,49 

Σύνολο εξόδων ανά κατηγορία 11.279.403,03 10.981.205,60 

Συµπεριλαµβάνονται σε:   

 2016 2015 

Κόστος πωλήσεων 6.238.110,84 5.918.415,43 

Έξοδα διοίκησης  3.255.341,89 3.029.838,26 

Έξοδα διάθεσης 1.785.950,03 2.032.951,91 

 11.279.403,03 10.981.205,60 

 

6. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα / (έξοδα)  

 

 

 
2016 2015 

Έσοδα από τόκους τραπεζικών καταθέσεων  1.049,80 22.430,78 

Έσοδα από τόκους δανείων 36.23 530,01 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έσοδα 0,00 6.014,25 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εσόδων 1.086,03 28.975,04 

Λοιπά χρηµατοοικονοµικά έξοδα (4.291,59) 2.122,17 

Σύνολο χρηµατοοικονοµικών εξόδων (4.291,59) 2.122,17 
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7. ∆απάνες προσωπικού    

 

 

 
2016 2015 

Αποδοχές προσωπικού 5.588.727,78 5.556.736,51 

Εργοδοτικές εισφορές 1.346.501,96 1.281.067,33 

Αποζηµιώσεις προσωπικού, προγράµµατα καθορισµένων παροχών 
και λοιπές συνταξιοδοτικές παροχές σε εργαζοµένους 685.399,26 723.697,46 

Σύνολο δαπανών προσωπικού 7.620.629,00 7.561.501,30 

 
Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται υπό καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης ανέρχεται σε 203.   

8. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις   

 

 
Μεταφορικά 

Μέσα 
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολα 

Μικτή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2015 3.573,58 3.239.801,87 3.243.375,45 

Προσθήκες Περιόδου 0,00   206.082,68   206.082,68 

Μειώσεις Περιόδου 0,00   (33.880,48)   (33.880,48)   

Μικτή λογιστική αξία 31 ∆εκεµβρίου 2015 3.573,58   3.412.004,07   3.415.577,65   

       

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 1 
Ιανουαρίου 2015 (2.647,16)   (2.744.931,77)   (2.747.578,93)   

Αποσβέσεις περιόδου (258,54)   (176.790,86)   (177.049,40)   

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00   33.836,12   33.836,12   

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2015 (2.905,70)   (2.887.886,51)   (2.890.792,21)   

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2015 667,88   524.117,56   524.785,44   

 

  Μεταφορικά Μέσα 
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισµός Σύνολα 

Μικτή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2016 3.573,58   3.412.004,07   3.415.577,65   

Προσθήκες Περιόδου 0,00   354.716,96 354.716,96 

Μειώσεις Περιόδου 0,00   (65.073,13) (65.073,13) 

Μικτή λογιστική αξία στις  31 ∆εκεµβρίου 
2016 3.573,58   3.701.647,90 3.705.221,48 
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Σωρευµένες αποσβέσεις στις  1 
Ιανουαρίου 2016 (2.905,70)   (2.887.886,51)   (2.890.792,21)   

Αποσβέσεις περιόδου (258,54)   (214.967,70) (215.226,24) 

Μειώσεις αποσβεσθέντων περιόδου 0,00 65.033,18 65.033,18 

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 (3.164,24)   (3.037.821,03)   (3.040.985,27)   

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 409,34 663.826,87 664.236,21 

 

Αποµείωση παγίων 
 
Δεν συνέτρεξε περίπτωση απομείωσης της αξίας ενσώματα & άυλων μη κυκλοφορούντων 

περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

 

Εµπράγµατα βάρη 
 
Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας. 

9. Ασώµατες ακινητοποιήσεις   

 
Έξοδα διαµόρφωσης  

γραφείων Λογισµικά Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία 1 Ιανουαρίου 2015 791.233,58 3.825.174,44 4.616.408,02 

Προσθήκες Περιόδου 6.450,00 115.016,79 121.466,79 

Μειώσεις Περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Μικτή λογιστική αξία 31 Ιανουαρίου 2015 797.683,58   3.940.191,23   4.737.874,81   

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 1 
Ιανουαρίου 2015 (566.366,11)   (3.334.090,17)   (3.900.456,28)  

Αποσβέσεις περιόδου (26.348,29)   (193.397,19)   (219.745,48)   

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2015 (592.714,40)   (3.527.487,36)   (4.120.201,76)   

Καθαρή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2015 204.969,18   412.703,87   617.673,05   

 
Έξοδα διαµόρφωσης  

γραφείων Λογισµικά Σύνολο 

Μικτή λογιστική αξία στις 1 Ιανουαρίου 
2016 797.683,58   3.940.191,23   4.737.874,81   

Προσθήκες Περιόδου 2.460,00 380.894,05 383.354,05 

Μειώσεις Περιόδου 0,00 (14.099,48) (14.099,48) 

Μικτή λογιστική αξία στις 31 ∆εκεµβρίου 
2016 800.143,58 4.306.985,80 5.107.129,38 

       

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 1 
Ιανουαρίου 2016 (592.714,40)   (3.527.487,36)   (4.120.201,76)   

Αποσβέσεις περιόδου (20.842,57) (231.458,00) (252.300,57) 

Μειώσεις Περιόδου 0,00 22.325,43 22.325,43 

Σωρευµένες αποσβέσεις στις 31 
∆εκεµβρίου 2016 (613.556,97) (3.736.619,93) (4.350.176,90) 

Καθαρή λογιστική αξία στις  
31 ∆εκεµβρίου 2016 186.586,61 570.365,87 756.952,48 
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10. Απαιτήσεις και προπληρωµένα έξοδα 
 
Η ανάλυση των απαιτήσεων και προπληρωμών εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 

 
 2016 2015 

Πελάτες 754.888,80 522.250,09 

Απαιτήσεις από συνδεόµενα µέρη 398.266,01 718.767,81 

Πρόβλεψη για επισφάλειες  (73.148,54) (73.148,54) 

 1.080.006,27 1.167.869,36 

   

Προκαταβολές Μισθοδοσίας Προσωπικού 148.732,88 149.251,53 

∆άνεια Προσωπικού 496.077,36 515.936,96 

Προκαταβολή φόρου εισοδήµατος 0,00 166.547,82 

Λοιπές απαιτήσεις 206.652,51 88.486,34 

 851.462,75 920.222,65 

     

Ανάλυση πρόβλεψης για επισφάλειες   

 2016 2015 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 73.148,54 73.148,54 

Προσθήκες χρήσης 0,00 0,00 

Μη χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη 0,00 0,00 

Χρησιµοποιηθείσα πρόβλεψη 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 73.148,54 73.148,54 

 
 
Η εκτίμηση της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις, βασίστηκε στις ληξιπρόθεσμες και 

ακίνητες, για τουλάχιστον ένα έτος απαιτήσεις, καθώς και στις προοπτικές είσπραξης αυτών, 

λαμβάνοντας υπόψη, ένδικα ή άλλα μέσα. 

 

11. ∆ουλευµένα έσοδα και προπληρωµές 
 

 2016 2015 

∆εδουλευµένο έσοδο από παροχή υπηρεσιών 25.444,87 276,25 

∆ουλευµένοι τόκοι – έσοδα 301,38 0,00 

 25.746,25 276,25 

   

 2016 2015 

   

Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα Προσωπικού  271.544,66 215.439,77 

Προπληρωθέντα Ενοίκια 17.999,37 18.490,46 

Προπληρωθέντα Συντηρήσεις Λογισµικού  224.461,97 186.858,18 

Προπληρωθέντα Συντηρήσεις Εξοπλισµού 144.202,12 15.082,64 

Προπληρωθέντα Ασφάλιστρα 2.399,51 5.485,96 

Λοιπά προπληρωθέντα έξοδα  6.615,43 7.163,04 

 667.223,06 448.520,05 
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12. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

 2016 2015 

Ταµείο  2.998,87 9.255,24 

Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 778.465,83 739.209,58 

 781.464,70 748.464,82 

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο  
 

 2016 2015 

Κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας Ευρώ 3,00 900.000,00 900.000,00 

 900.000,00 900.000,00 

Δεν υπήρξε μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κι έτσι δεν εκδόθηκαν νέες 

μετοχές ούτε ακυρώθηκαν υπάρχουσες μετοχές. 

∆ιάθεση κερδών 
 
Δεν έγινε πρόταση για διανομή μερίσματος τόσο κατά την κλειόμενη όσο και κατά την 

προηγούμενη χρήση. 

 

14. Λοιπά αποθεµατικά  
 

Λοιπά αποθεµατικά Τακτικό  
αποθ/κό 

Αφορολόγητα 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 356.746,94 72.929,85 1.240.035,73 1.669.712,52 

Αποτελέσµατα χρήσης 0,00 0,00 (1.446.306,02) (1.446.306,02) 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2015 356.746,94 72.929,85 (206.270,29) 223.406,50 

Αποτελέσµατα χρήσης 0,00 0,00 5.108,03 5.108,03 

Υπόλοιπο 31 ∆εκεµβρίου 2016 356.746,94 72.929,85 (201.162,26) 228.514,53 

 

15. Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους  
 

Η ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπει η αποζημίωση για αποχώρηση λόγω 

συνταξιοδότησης να βασίζεται στα χρόνια υπηρεσίας των εργαζομένων στην εταιρία 

λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοχές τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Οι αποζημιώσεις 

λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση υπολογίζονται από ανεξάρτητους αναλογιστικές με 

τη μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  Η 

υποχρέωση αυτή απεικονίζεται βάσει του δικαιώματος κάθε εργαζομένου στη λήξη της 

χρήσης προεξοφλημένου στη παρούσα αξία σύμφωνα με τις ακόλουθες αναλογιστικές 

παραδοχές: 
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 2016 2015 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: 1,31% 2,10% 

Αύξηση ετήσιου µισθολογίου: 0,00% 0,00% 

Επιτόκιο πληθωρισµού : 1,50% 1,50% 

 

Τα ποσά, της υποχρέωσης που εμφανίζονται στον ισολογισμό έχουν ως εξής:  

 2016 2015 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 1.416.535,69 1.443.768,08 

 

Τα ποσά, τα οποία αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων έχουν ως εξής:  

 2016 2015 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 67.526,39 80.823,92 

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζηµιές (122.833,00) (32.578,00) 

Χρηµατοοικονοµικό κόστος υποχρέωσης 28.074,22 23.641,00 

 (27.232,39) 71.886,92 

 

16. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  
 
Οι προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 2016 2015 

Προµηθευτές 1.116.419,40 751.423,52 

Λοιποί φόροι 469.527,83 468.927,12 

Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης 341.901,60 319.488,07 

Προκαταβολές πελατών 80.460,98 55.677,57 

Λοιπές υποχρεώσεις 202.584,83 159.013,30 

Έξοδα χρήσεως δεδουλευµένα  50.659,05 86.736,52 

 2.261.553,69 1.841.266,10 

 

17. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη   
 
Οι πωλήσεις και οι αγορές προς και από συνδεδεμένες επιχειρήσεις γίνονται με του όρους 

που ισχύουν στην αγορά. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών που εμφανίζονται στο τέλος της 

χρήσης δεν καλύπτονται με εγγυήσεις και τακτοποιούνται ταμειακά.  

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των συναλλαγών με συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά τη 

διάρκεια της χρήσης: 
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Ποσά  κλειόµενης  χρήσης 2016 
Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών     

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 2.199.123,80 - 140.979,66 - 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 2.308.031,51 102.788,40 - (15.050,56) 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2.913.292,66 - 257.286,35 - 

 7.420.447,97 102.788,40 398.266,01 (15.050,56) 

Ποσά  προηγούµενης  χρήσης 2015 
Πωλήσεις 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Αγορές 
αγαθών και 
υπηρεσιών 

Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεµένων µερών     

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. 1.596.104,16 - 175.717,58 - 

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1.343.261,41 - 372.539,57 - 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2.128.537,19 - 170.510,66 - 

 5.067.902,76 - 718.767,81 - 

 

18. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις/απαιτήσεις και δεσµεύσεις   
 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του Νόμου 4308/2014, 

παρέχεται η δυνατότητα για περιουσιακά στοιχεία οι συναλλαγές των οποίων έχουν 

πραγματοποιηθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου πρώτης εφαρμογής και 

πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόμου, αλλά δεν αναγνωρίζονταν με το 

προηγούμενο λογιστικό πλαίσιο, να λογιστικοποιούνται εφεξής βάσει των προβλέψεων της 

φορολογικής νομοθεσίας, για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από αυτή τη νομοθεσία. 

Η Εταιρεία, κάνει χρήση της παραπάνω δυνατότητας όσον αφορά την υφιστάμενη πριν την 

01.01.2014 χρηματοδοτική μίσθωση για κτιριακό χώρο γραφείων της (αντιμετώπιση ως 

λειτουργική μίσθωση χωρίς να αναγνωρίζεται το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο και η 

αντίστοιχη υποχρέωση). 

 

19. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010 με αποτέλεσμα 

να μην έχουν καταστεί οριστικές οι φορολογικές της υποχρεώσεις. 

 

Για τη χρήση 2016 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α, Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται 

να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2016. Αν μέχρι την 

ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
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20. Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Δεν έχουν συμβεί σημαντικά γεγονότα, μετά την ημερομηνία της 31 Δεκεμβρίου 2016, που 

να χρήζουν γνωστοποίησης ή αλλαγής των Οικονομικών Καταστάσεων.  

 

Μαρούσι, 6 Απριλίου 2017 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.                      O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ             O  ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

και ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

Νικόλαος  Μαλλούχος                         Χριστόφορος Χατζόπουλος                         Σολομών Μπεράχας 
    Α.Δ.Τ  Σ 095537                                           Α.Δ.Τ  Κ 271624                 Α.Δ.Τ  Σ 562911 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ  ΟΙΚ.& ΔΙΟΙΚ.  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Διαμαντής Η. Κωνσταντακόπουλος 
Α.Τ  Ν 015246 

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
 
 

Δήμητρα Κ. Κοκόνογλου 
Α.Τ   AI 666461-ΑΡ.ΑΔ 4637 Α΄ ΤΑΞΗΣ 

 

 

 
 
 


