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Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Της ‘‘EPSILON NET A.E.’’ για τη Χρήση 2013 

Προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου της EPSILON NET A.E. κρίνει σκόπιμο να σας παρουσιάσει την δομή, τις 

δραστηριότητες και τις προοπτικές της εταιρείας, ώστε οι μέτοχοί της να είναι καλά πληροφορημένοι για την εταιρεία 

στην οποία έχουν τοποθετηθεί.  

Κατά την χρήση 2013 οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου της EPSILON NET A.E. παρουσιάζονται με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), σύμφωνα με τα όσα ισχύουν για τις εισηγμένες εταιρείες 

του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α) και τους κανόνες ενοποίησης των οικονομικών στοιχείων της μητρικής και των 

θυγατρικών της εταιρειών. 

 

Σημαντικά γεγονότα που αφορούν τη χρήση 2013 αλλά και τους πρώτους μήνες του 2014 

1. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2013, επαληθεύοντας δημοσιευμένες προβλέψεις, η Epsilon Net έχει ήδη επιτύχει 

πάνω από 10% αύξηση προσωπικού, με ακόμη μεγαλύτερη δυναμική για το μέλλον. Η συνεχής αύξηση μεριδίου 

αγοράς και η στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, οδήγησαν την Epsilon Net στην δημιουργία και κάλυψη 38 νέων 

θέσεων εργασίας για την απασχόληση στελεχών στους τομείς R&D, Οικονομικών επιστημών, αλλά και έμπειρων 

επαγγελματιών στα Τμήματα Πωλήσεων και Εκπαίδευσης. Με την ευθύνη του ηγέτη και τον ενθουσιασμό του 

καινοτόμου, η Epsilon Net συνεχίζει την εξειδίκευσή της στους κλάδους του ευρύτερου Οικονομικού χώρου, μέσω 

στρατηγικών επενδυτικών κινήσεων, με κύριο άξονα την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της εταιρίας.  

2. Τον μήνα Ιούλιο του 2013, για δεύτερη συνεχή χρονιά η EPSILON NET απέσπασε κορυφαία διάκριση στον 

διαγωνισμό Business IT Excellence Awards, για τον κλάδο της Πληροφορικής, της Boussias Communications, 

στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών». Στο διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά πάνω από 300 μεγάλες εταιρίες 

του χώρου. Η EPSILON NET απέσπασε το 1ο βραβείο στην κατηγορία «Εξυπηρέτηση Πελατών», προσθέτοντάς 

το στο πάνθεον των διακρίσεών της. Αξίζει να σημειωθεί ότι για το 2012 στον ίδιο διαγωνισμό είχε ανακηρυχτεί ως 

η «Κορυφαία Εταιρεία σε προϊόντα για Λογιστές / Φοροτεχνικούς» ενώ παράλληλα είχε αποσπάσει το 1ο βραβείο 

«Ομάδα της Χρονιάς- Front Line» στα Εθνικά Βραβεία Εξυπηρέτησης Πελατών. Στην Τελετή Απονομής, η οποία 

αποτελεί μία γιορτή για τον τομέα της Πληροφορικής και της Επιχειρηματικής Τεχνολογίας, παρευρέθησαν 

εκπρόσωποι των σημαντικότερων εταιριών του χώρου, υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς, καθώς και Πρόεδροι και 

μέλη των φορέων που υποστηρίζουν τον θεσμό, όπως: ΣΕΠΕ, ΗeAIS, HePIS, ISACA Athens Chapter, itSMF, 

Hellas, ΕΙΠ της ΕΕΔΕ, Hellenic CIO Forum, PMI Greece Chapter και ΣΕΠΒΕ. Την EPSILON NET 

εκπροσώπησαν σημαντικά στελέχη της, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος και Διευθ. Σύμβουλος της εταιρείας 

κος Ιωάννης Μίχος, ο οποίος παρέλαβε και το βραβείο.  
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3. Το μήνα Σεπτέμβριο 2013, η EpsilonNet, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την ταχύτατη τροχιά ανάπτυξής 

στην οποία βρίσκεται, κατάφερε να προκριθεί στα European Business Awards 2013/14, που υποστηρίζεται από 

την RSM Greece αποσπώντας τον τίτλο του National Champion για την κατηγορία “The RSM Entrepreneur of 

the Year” για το έργο του Προέδρου της εταιρίας κου Γιάννη Μίχου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κος Μίχος, το 

2008, είχε ανακηρυχθεί ως «Καινοτόμος Επιχειρηματίας της Χρονιάς» από την Ernst & Young. Ο θεσμός των 

European Business Awards, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα events του επιχειρηματικού κόσμου μεταξύ των 

κρατών-μελών της ΕΕ και οι εταιρείες που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, επιλέγονται βάσει αυστηρών 

κριτηρίων και εισέρχονται στον διαγωνισμό κατόπιν πρόσκλησης. Η Epsilon Net, επιλέχθηκε ανάμεσα σε 100 και 

πλέον μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος. H συμμετοχή της Epsilon Net αφορά την Καινοτομία για 

τους τομείς δραστηριότητας της εταιρείας, η οποία αποτελεί προσωπικό όραμα του κου Μίχου και στο οποίο η 

Διοίκηση συνεχίζει να στηρίζει και να επενδύει. Αδιαμφισβήτητη επισφράγιση αυτής της προσπάθειας είναι μια 

σειρά σημαντικών διακρίσεων που έχει επιτύχει τα τελευταία χρόνια.  

4. Το μήνα Νοέμβριο 2013, καταγράφηκε νέο ρεκόρ εγκαταστάσεων. 250 μεγάλα έργα payroll/ HRM το τελευταίο 

εξάμηνο. Η δυναμική διείσδυση της Epsilon Net στις μεγάλες επιχειρήσεις συνεχίζεται με ταχύτατους ρυθμούς.Το 

τελευταίο εξάμηνο, η εταιρεία ολοκλήρωσε την μηχανογράφηση σε συστήματα Μισθοδοσίας, HRM & Time 

Attendance σε πάνω από 250 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Τα έργα περιελάμβαναν την προμήθεια της εφαρμογής 

λογισμικού Pylon HRM καθώς και την πλήρη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων απαιτήσεων των επιχειρήσεων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται 10 μεγάλα έργα σε επιχειρήσεις- leaders στον τομέα τους, όπως: ICAP, G4S, ΧΟΝΤΟΣ 

ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ, ΕΛΒΟ, KALLIMANIS, MIGATO, ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, OK ANYTIME MARKET, FIBRAN, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ, 

ΠΑΤΡΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ, PLAISIR, ΡΟΔΟΣ PALACE, DOMUS. H Epsilon Net ανταποκρινόμενη άμεσα 

στις ανάγκες της αγοράς, συνεχίζει να διαμορφώνει και να προωθεί τις αρτιότερες λύσεις για κάθε επιχείρηση στο 

χαμηλότερο δυνατό κόστος, κρατώντας πάντα σε ύψιστο βαθμό το επίπεδο ποιότητας, ανταποδοτικότητας και 

υποστήριξης. 

5. Το μήνα Δεκέμβριο 2013, πραγματοποιήθηκε η απονομή του Certificate NATIONAL CHAMPION 2013/2014 

των European Business Awards στην κατηγορία “Entrepreneur of the year”. Σε μια ιδιαίτερα λαμπρή εκδήλωση 

που έλαβε χώρα στην Κατοικία του Βρετανού Πρέσβη John Kittmer την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου, 

πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Βρετανικού Οργανισμού Εμπορίου και Επενδύσεων, η απονομή των 

Certificates των 46 ελληνικών εταιρειών που διακρίθηκαν ως National Champions στα European Business Awards 

2013/14. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας κ. Θανάσης Σκορδάς, ο 

οποίος και συμμετείχε στην απονομή των βραβείων μαζί με τον Βρετανό Πρέσβη John Kittmer, τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο των European Business Awards Adrian Tripp, τον κύριο Βασίλη Καπλάνη, Partner στην RSM Greece 

και την Κυρία Έλενα Στυλιανού, Director, της RSM Greece, παρουσία σημαντικών Ελλήνων επιχειρηματιών και 

στελεχών επιχειρήσεων.Ανάμεσα στις βραβευθείσες εταιρίες ήταν και η Epsilon Net ως National Champion στην 
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κατηγορία Entrepreneur of the Year”. Την εταιρία εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος & Δ. Σύμβουλος κ. Ιωάννης 

Μίχος και η Γενική Διευθύντρια κα. Βασιλική Αναγνώστου.  

6. Το μήνα Φεβρουάριο 2014 πραγματοποιήθηκε μεγάλη εργατική ημερίδα από την Epsilon Net με την παρουσία 

του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, κ. Ιωάννη Βρούτση. Σε μια κατάμεστη αίθουσα με 

1300 λογιστές – φοροτεχνικούς – στελέχη μισθοδοσίας εταιρειών και λογιστικών γραφείων, πραγματοποιήθηκε από 

την Epsilon Net, η Εργατική Ημερίδα «Νομοθεσία & Μισθοδοσία από τη θεωρία στην Πράξη», στο Ξενοδοχείο 

DIVANI Caravel την Πέμπτη 27.02 στην Αθήνα, με την παρουσία του κου Ιωάννη Βρούτση, Υπ. Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ολοκληρώνοντας τη σειρά των Εργατικών Ημερίδων που οργανώθηκαν σε 

33 πόλεις σε όλη την Ελλάδα με περισσότερες από 10.000 συμμετοχές. Βασικοί ομιλητές της Ημερίδας ήταν ο κος 

Βασίλης Πρασσάς, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων & Διευθυντής Εφαρμογών Μισθοδοσίας / HRMτης Epsilon 

Net και ο κ. Πέτρος Ραπανάκης, Εργασιακός Σύμβουλος. Την Ημερίδα χαιρέτισε με σύντομη ομιλία και ο κ. 

Κώστας Αγραπιδάς, Διευθυντής Υπ. Εργασίας. Το συντονισμό ανέλαβε ο έγκριτος δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, 

ειδικός στα εργατικά θέματα, κος Γιάννης Παχουλάκης.  

7. Το μήνα Μάρτιο του 2014 ανακοινώθηκε η πραγματοποίηση το τελευταίο τρίμηνο του 2013 συνολικά 200 νέων 

εγκαταστάσεων ολοκληρωμένων λογισμικών Pylon HRM & Business Μισθοδοσία, σε εταιρίες από διάφορους 

κλάδους, γεγονός που αποδεικνύει την απόλυτη εφαρμογή των προγραμμάτων στις απαιτήσεις των κάθετων 

αγορών. Ενδεικτικά, αναφέρονται 20 από τις μεγαλύτερες συμβάσεις έργων που υλοποιήθηκαν σε αυτό το 

διάστημα: ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ, ΟΡΓ.ΛΙΜ. ΠΑΤΡΩΝ, SIEMENS A.E., NEWREST Greece, 

CARDIFF Marine3, KAΠΑ RESEARCH, ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ, ΒΙΟΣΕΡ 

Α.Ε., ΦΑΡΜΑΝΕΛ Α.Ε., DOPPLER Α.Ε., SPAK ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε., ΚΑΝΤΖΑΣ S.MARKETS, 

ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, SULPHUR Hellas, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α., ΕΑΣ ΚΙΛΚΙΣ, 

ΕΑΣ ΠΕΛΛΑΣ, PANIC RECORDS, ΚΤΕΟ ΕΛΛΑΣ, PET CITYA. E. B. E. Ήδη για το 2014 έχουν 

υπογραφεί σημαντικά projects, τα οποία αυξάνουν με ταχύτατους ρυθμούς το μερίδιο αγοράς της εταιρίας στις 

εφαρμογές Μισθοδοσίας. H Epsilon Net δεσμεύεται και γι’ αυτή τη χρονιά να συνεχίσει να ανταποκρίνεται άμεσα 

στις εξελίξεις της αγοράς, παρέχοντας υπηρεσίες που συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα με το χαμηλό κόστος, 

μεγιστοποιώντας την αξία και την ικανοποίηση των πιο απαιτητικών επιχειρήσεων. 

Η εταιρεία καταρτίζει και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις. Οι θυγατρικές εταιρείες που περιλαμβάνονται στην 

ενοποίηση και τα αντίστοιχα ποσοστά συμμετοχής έχουν ως εξής: 

α) EPSILON EUROPE PLC      99,966 % 

β) EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  65,983 % 

 

Ενοποιημένα Αποτελέσματα 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά τη χρήση 2013 διαμορφώθηκε στα € 7.806,20  χιλ. έναντι € 7.299,20 χιλ. κατά 

την προηγούμενη χρήση 2012, σημειώνοντας αύξηση 6,95%.  
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Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2013 

διαμορφώθηκαν σε € 1.807,29 χιλ., έναντι € 2.789,01 χιλ. το 2012, σημειώνοντας μείωση 35,20%.  

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2013 ανήλθαν σε € 228,43 χιλ., έναντι € 116,71 χιλ. το 2012, σημειώνοντας αύξηση 

95,72%. 

Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2013 διαμορφώθηκαν στα € 100,70 χιλ., έναντι € 133,64 χιλ. το 2012, 

σημειώνοντας μείωση 24,64%, λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που οφείλεται σε αύξηση 

του φορολογικού συντελεστή για τη χρήση 2013. 

Σχετικά με την ανάλυση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των ιδίων κεφαλαίων και των αποτελεσμάτων 

για τη χρήση του 2013 όπως και των λογιστικών αρχών που εφαρμόζει ο όμιλος, γίνεται εκτενής ανάλυση στις 

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων αυτού. 

 
Εταιρικά Αποτελέσματα 

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά τη χρήση 2013 διαμορφώθηκε στα € 7.550,0 χιλ. έναντι € 6.977,5 χιλ. κατά την 

προηγούμενη χρήση 2012, σημειώνοντας αύξηση 8,20%. 

Τα κέρδη προ φόρων – χρηματοδοτικών – επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2013 

διαμορφώθηκαν σε € 1.811,49 χιλ., έναντι € 2.786,30 χιλ. το 2012, σημειώνοντας μείωση 34,99%. 

Τα κέρδη προ φόρων της χρήσεως 2013 ανήλθαν σε € 177,76 χιλ., έναντι € 106,09 χιλ. το 2012, σημειώνοντας αύξηση 

67,56%.  

Τα κέρδη μετά από φόρους της χρήσεως 2013 διαμορφώθηκαν στα € 51,63 χιλ., έναντι € 130,11 χιλ. το 2012, 

σημειώνοντας μείωση 60,32%, λόγω αύξησης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης που οφείλεται σε αύξηση 

του φορολογικού συντελεστή για τη χρήση 2013. 

 

Προοπτικές και Στόχοι 

Το επιχειρηματικό μοντέλο που έχει υιοθετήσει η EPSILON NET A.E. αποσκοπεί στο να επιτύχει μέγιστη απόδοση μέσα από 

τη σύμπραξη  των επιχειρηματικών της μονάδων (Business Units) αλλά και των θυγατρικών της εταιρειών, διατηρώντας την 

ευελιξία, την ανταγωνιστικότητα και τις στρατηγικές κινήσεις, που θα της εξασφαλίσουν μια δυναμική αντιμετώπιση των 

προκλήσεων της συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς κυρίως στον χώρο της πληροφορικής και των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.   

Οι επιχειρηματικές μονάδες και δραστηριότητες της EPSILON NET A.E. και των θυγατρικών της είναι:  

α) Η επιχειρηματική μονάδα Epsilon Software (σειρές πακετοποιημένων λογισμικών σειράς Business Software για επιχειρήσεις 

& σειράς Extra Software για λογιστικά γραφεία, καθώς και της σειράς Pylon που αποτελεί την πλατφόρμα ανάπτυξης μεγάλων 

έργων Payroll/ HRM ). 

β) Η επιχειρηματική μονάδα Epsilon Network (ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και λοιπά προϊόντα για λογιστές & λογιστικά 

γραφεία). 
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γ) Παράλληλα η EPSILON NET Α.Ε. δραστηριοποιείται, σε συνεργασία το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

(Κ.Ε.Κ. του Ε.Κ.Π.Α.), στη διενέργεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εξειδίκευσης και απόκτησης εμπειρίας, με 

τίτλο Financial Accounting (F.A.) και Financial Accounting by distance learning.  

δ) Η θυγατρική εταιρεία Epsilon Εκπαιδευτική Ανώνυμος Εταιρεία με διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON BUSINESS TRAINING 

Α.Ε.’’, η οποία πλέον δραστηριοποιείται τόσο στα βραχυχρόνια εκπαιδευτικά προγράμματα, όσο και με προγράμματα 

χορήγησης διεθνών πιστοποιημένων επαγγελματικών τίτλων, όπως IFRS, MAC, AUDITING κλπ. 

Να σημειωθεί ότι οι δύο πρώτες επιχειρηματικές μονάδες αφορούν το χώρο της  πληροφορικής ενώ η θυγατρική εταιρεία το 

χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

ε) Τέλος η θυγατρική εταιρεία “EPSILON EUROPE PLC” η οποία θα δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη όλων των 

δραστηριοτήτων της εταιρείας (ανάπτυξη των προϊόντων πληροφορικής και ανάπτυξη των υπηρεσιών εκπαίδευσης) στις 

χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.  

Οι υφιστάμενες σχέσεις της EPSILON NET A.E.  με τους πελάτες της, είναι πάνω από όλα σχέσεις διαρκούς συνεργασίας, κάτι 

που οφείλεται σε μια σειρά χαρακτηριστικών, όπως είναι η συνδρομητική σχέση με τους πελάτες, η συνεργασία μαζί τους μέσω 

μίας σειράς προϊόντων & υπηρεσιών επιστημονικής ενημέρωσης και η διαδικασία της επίλυσης  από την εταιρεία προβλημάτων 

της καθημερινότητας των πελατών της μέσω εξειδικευμένων προϊόντων & υπηρεσιών υποστήριξης.  

Η εταιρεία υποστηρίζει μέσω των εφαρμογών της και του δικτύου των Πιστοποιημένων αντιπροσώπων περισσότερους από 20.000 

πελάτες (επιχειρήσεις και φοροτεχνικά γραφεία) και περίπου 80.000 τελικούς  χρήστες.  

 

Η στρατηγική της EPSILON NET A.E. στον τομέα της ανάπτυξης θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια να καλύπτεται από το 

τετράπτυχο:  

 Ανθρωποκεντρική Οργάνωση  

 Διαρκής  Ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών  

 Σχέση Συνεργασίας με τον Πελάτη 

 Επένδυση στην Τεχνολογία & την Καινοτομία 

Η EPSILON NET A.E. θα συνεχίσει να ενεργεί προς την κατεύθυνση των επενδύσεων: 

 Σε νέα τεχνολογικά εξελιγμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 

 Στη βελτίωση της τεχνολογικής εξέλιξης των υφιστάμενων προϊόντων της 

 Στην οργανωτική της διάρθρωση, αλλά και στη γενικότερη βελτίωση και στον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών 

λειτουργιών της, που εξασφαλίζουν τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, την καλύτερη και αμεσότερη πληροφόρηση 
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όλων των επιπέδων οργάνωσης και την αποδοτικότερη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου.  

Επιπρόσθετα, η EPSILON NET A.E. θα συνεχίσει το επενδυτικό της πρόγραμμα όσον αφορά την : 

α) Ανάπτυξη προϊόντων ενημέρωσης αλλά και εφαρμογών λογισμικού για κάθετες αγορές  

β) Ανάπτυξη νέων εφαρμογών που απευθύνονται στο υφιστάμενο target group των πελατών δίνοντάς τους νέες λύσεις για την 

ταχύτερη και πιο αποδοτική διεκπεραίωση των καθημερινών τους εργασιών, πάντα σε συνάρτηση με το ευμετάβλητο φορολογικό 

νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας, αλλά και τις αλλαγές που συντελούνται καθημερινά στον ευρύτερο οικονομικό και λογιστικό 

χώρο.  

Ακριβές αντίγραφο από 

 το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

 

 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Σ. 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΜΙΧΟΣ 
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Α. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2013 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά εκφρασμένα σε € Σημείωση 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 4 341.332,08                  290.659,01                  338.673,80                  286.972,90                  

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 5 6.113.470,90               7.206.304,15               6.113.470,90               7.206.304,15               

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6 -                                   -                                   2.931.500,84               2.519.490,00               

Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 7 94.392,70                    51.217,23                    94.392,70                    51.217,23                    

Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 8 3.521,30                      3.521,30                      3.521,30                      3.521,30                      

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 10 17.019,52                    17.019,52                    17.008,52                    17.008,52                    
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού 6.569.736,50              7.568.721,21              9.498.568,06              10.084.514,10            

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 11 10.218,51                    149.823,76                  10.218,51                    149.823,76                  

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 12 3.353.549,48               3.682.348,97               3.298.018,06               3.639.142,27               

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων 13 2.291.566,71               350.147,70                  763.698,00                  350.147,70                  

Λοιπές Απαιτήσεις 14 720.410,90                  520.472,86                  642.929,27                  487.492,99                  

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 15 1.937.864,34               2.770.806,74               499.835,89                  265.697,71                  
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού 8.313.609,94              7.473.600,03              5.214.699,73              4.892.304,43              

Σύνολο Ενεργητικού 14.883.346,44            15.042.321,24            14.713.267,79            14.976.818,53            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 16 1.676.316,00               1.676.316,00               1.676.316,00               1.676.316,00               

Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 17 1.452.000,00               1.452.000,00               1.452.000,00               1.452.000,00               

Διαφορές Αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 18 54.038,05                    54.038,05                    54.038,05                    54.038,05                    

Λοιπά Αποθεματικά 19 2.577.498,44               2.579.202,52               2.578.221,52               2.579.202,52               

Αποτελέσματα εις Νέον 20 5.620.779,49               5.542.077,11               5.590.286,23               5.559.442,99               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες Μητρικής 11.380.631,98            11.303.633,68            11.350.861,80            11.320.999,56            

Δικαιώματα Μειοψηφίας 21 6.731,93                      9.287,55                      -                                   -                                   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.387.363,91            11.312.921,23            11.350.861,80            11.320.999,56            

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 22 313.313,28                  635.677,07                  313.313,28                  635.677,07                  

Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 23 871,98                         4.516,84                      871,98                         4.516,84                      

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 9 491.663,77                  385.984,13                  491.712,12                  386.057,26                  

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 24 119.115,62                  54.794,78                    114.647,13                  43.980,88                    

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 25 157.897,30                  157.897,30                  152.897,30                  152.897,30                  
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1.082.861,95              1.238.870,12              1.073.441,81              1.223.129,35              

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 26 592.420,62                  541.960,84                  520.278,09                  507.055,59                  

Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 22 205.915,37                  841.672,24                  201.276,37                  841.358,80                  

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 22 653.218,23                  342.139,20                  653.218,23                  342.139,20                  

Μακροπρόθεσμες Υποχρ. Χρημ. Μίσθωσης Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 23 3.644,86                      7.396,69                      3.644,86                      7.396,69                      

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 27 269.408,78                  243.548,10                  261.900,41                  238.622,70                  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 28 688.512,72                  513.812,82                  648.646,22                  496.116,64                  
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 2.413.120,58              2.490.529,89              2.288.964,18              2.432.689,62              

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.495.982,53              3.729.400,01              3.362.405,99              3.655.818,97              

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 14.883.346,44            15.042.321,24            14.713.267,79            14.976.818,53            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Χρήσεως 

Ποσά εκφρασμένα σε € Σημείωση 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012 1.1 - 31.12.2013 1.1 - 31.12.2012

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 34 7.806.197,22              7.299.195,58              7.550.031,72              6.977.539,58              
Κόστος Πωλήσεων 29 (4.327.299,96)              (4.830.321,33)              (4.187.754,56)              (4.666.633,81)              

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 3.478.897,26              2.468.874,25              3.362.277,16              2.310.905,77              

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 31 79.477,97                    153.159,89                  83.233,14                    155.209,04                  

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 29 (182.776,99)                 (192.407,35)                 (167.735,59)                 (174.094,87)                 

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 29 (1.178.133,38)              (378.985,89)                 (1.178.133,38)              (378.985,89)                 

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 29 (1.791.140,41)              (1.692.319,08)              (1.684.334,17)              (1.553.542,55)              
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 31 (158.600,87)                 (164.468,04)                 (158.526,99)                 (157.347,87)                 

Λειτουργικά Κέρδη 247.723,58                 193.853,78                 256.780,17                 202.143,63                 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 30 131.321,37                  77.268,20                    83.811,06                    55.886,50                    
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 30 (150.616,70)                 (154.409,24)                 (162.835,66)                 (151.943,85)                 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 228.428,25                 116.712,74                 177.755,57                 106.086,28                 
Φόρος Εισοδήματος 9 (127.725,27)                 16.922,32                    (126.128,98)                 24.022,42                    

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων 100.702,98                 133.635,06                 51.626,59                   130.108,70                 

Καθαρά Κέρδη Αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 103.258,60                  136.117,17                  51.626,59                    130.108,70                  
Δικαιώματα Μειοψηφίας (2.555,62)                     (2.482,11)                     -                                   -                                   

100.702,98                 133.635,06                 51.626,59                   130.108,70                 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 5.587.720                   5.587.720                   5.587.720                   5.587.720                   

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε € 32 0,0180                        0,0239                        0,0092                        0,0233                        

Κέρδη / (Ζημίες) Αναγνωρισμένα απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια: (21.462,44)                   -                                   (20.056,87)                   -                                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Μετοχικό Κεφάλαιο  Επιχορηγήσεις Επενδύσεων  Τακτικό Αποθεματικό  Λοιπά Αποθεματικά 
 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών Ζημιών 
 Υπόλοιπο Κερδών εις Νέο 

 Διαφορά από Έκδοση 

Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 
 Σύνολο 

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2013 1.676.316,00                         54.038,05                              397.284,34                            2.181.918,18                         -                                            5.542.077,11                         1.452.000,00                             9.287,55                                   11.312.921,23                       

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 Μετά Φόρων 100.702,98                               100.702,98                            

Διαγραφή Υπολοίπου Κερδών Προηγ. Χρήσης Θυγατρικής (3.772,87)                                  (3.772,87)                               

Φόρος Αποθεματικού Ν.4172/2013 (1.707,48)                                  (1.707,48)                               

Τακτικό Αποθεματικό 20.783,35                                 (20.783,35)                                -                                            

Μεταφορά Απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (29.003,30)                                (29.003,30)                             

Αναβαλλόμενος Φόρος Αποθεματικού Αναλογιστικών Ζημιών 7.540,86                                   7.540,86                                

Αποθεματικό Διαφοράς Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 682,49                                      682,49                                   

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 2.555,62                                   (2.555,62)                                     -                                               

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 1.676.316,00                         54.038,05                              418.067,69                            2.180.893,19                         (21.462,44)                             5.620.779,49                         1.452.000,00                             6.731,93                                   11.387.363,91                       

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2012 1.676.316,00                         54.038,05                              390.778,91                            2.181.918,18                         -                                            5.412.465,37                         1.452.000,00                             11.769,66                                 11.179.286,17                       

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 Μετά Φόρων 133.635,06                               133.635,06                            

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων -                                            

Τακτικό Αποθεματικό 6.505,43                                   (6.505,43)                                  -                                            

Διαγραφή ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Λόγω ΜΗ Ολικής Ενοποίησης -                                            

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 2.482,11                                   (2.482,11)                                     -                                               

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 1.676.316,00                         54.038,05                              397.284,34                            2.181.918,18                         -                                            5.542.077,11                         1.452.000,00                             9.287,55                                   11.312.921,23                       

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2013 1.676.316,00                         54.038,05                              397.284,34                            2.181.918,18                         -                                            5.559.442,99                         1.452.000,00                             -                                               11.320.999,56                       

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 Μετά Φόρων 51.626,59                                 51.626,59                              

Φόρος Αποθεματικού Ν.4172/2013 (1.707,48)                                  (1.707,48)                               

Μεταφορά Απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (27.103,88)                                (27.103,88)                             

Αναβαλλόμενος Φόρος Αποθεματικού Αναλογιστικών Ζημιών 7.047,01                                   7.047,01                                

Τακτικό Αποθεματικό 20.783,35                                 (20.783,35)                                -                                               

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2013 1.676.316,00                         54.038,05                              418.067,69                            2.180.210,70                         (20.056,87)                             5.590.286,23                         1.452.000,00                             -                                               11.350.861,80                       

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2012 1.676.316,00                         54.038,05                              390.778,91                            2.181.918,18                         -                                            5.435.839,72                         1.452.000,00                             -                                               11.190.890,86                       

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 Μετά Φόρων 130.108,70                               130.108,70                            

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων -                                            

Τακτικό Αποθεματικό 6.505,43                                   (6.505,43)                                  -                                               

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2012 1.676.316,00                         54.038,05                              397.284,34                            2.181.918,18                         -                                            5.559.442,99                         1.452.000,00                             -                                               11.320.999,56                       

 Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Έμμεση Μέθοδος

Ποσά εκφρασμένα σε € 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 228.428,25              116.712,74              177.755,57              106.086,28              

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 1.480.445,23             2.583.850,79             1.479.417,40             2.582.013,14             

Προβλέψεις 185.441,86                137.545,88                193.686,69                141.856,46                

Συναλλαγματικές διαφορές 682,49                       -                                -                                -                                

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.985,05)                  (23.386,64)                20.936,08                  (2.004,94)                  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 130.414,12                152.632,64                114.643,92                150.167,25                

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις 

λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 139.605,25                238.523,94                139.605,25                238.523,94                

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 404.312,90                697.834,02                35.563,61                  586.589,31                

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 225.444,59                (631.922,63)              189.029,79                (526.046,03)              

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (152.870,51)              (178.999,76)              (137.100,31)              (176.534,37)              
Καταβεβλημένοι φόροι (16.212,25)                (7.028,23)                  (15.134,59)                

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 2.623.706,88           3.085.762,75           2.198.403,41           3.100.651,04           

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (2.028.606,93)           (143.413,13)              (912.749,06)              (543.413,13)              

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (438.285,39)              (1.075.703,66)           (438.285,39)              (1.075.703,66)           

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 2.660,01                    2.660,01                    
Τόκοι εισπραχθέντες 42.224,97                  21.856,17                  23.076,71                  474,47                       

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.424.667,35)          (1.194.600,61)          (1.327.957,74)          (1.615.982,31)          

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 598.177,26                1.241.516,31             593.538,26                1.241.202,87             

Εξοφλήσεις δανείων (1.622.762,50)           (2.649.281,09)           (1.222.449,06)           (2.649.281,09)           
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (7.396,69)                  (6.448,41)                  (7.396,69)                  (6.448,41)                  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.031.981,93)          (1.414.213,19)          (636.307,49)             (1.414.526,63)          

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (832.942,40)             476.948,95              234.138,18              70.142,10                

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 2.770.806,74             2.293.857,79             265.697,71                195.555,61                

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 1.937.864,34           2.770.806,74           499.835,89              265.697,71              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Β. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για τον Όμιλο 

 Η μητρική εταιρεία ‘‘EPSILON NET – Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής, Εκπαίδευσης και Προϊόντων Υψηλής 

Τεχνολογίας’’ με τον διακριτικό τίτλο ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, ιδρύθηκε με τη σημερινή της μορφή το έτος 1999 

(Φ.Ε.Κ. 6383 / 04.08.1999). Η αρχική επωνυμία είχε οριστεί ως: ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – 

Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Εκδόσεων, Πληροφορικής και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας’’ 

με τον διακριτικό τίτλο ‘‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.’’ και τροποποιήθηκε στην ως άνω ισχύουσα, 

κατόπιν της από 14.02.2004 απόφασης της 12ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 2497 / 

24.03.2004), καθώς επίσης και της από 22.05.2008 απόφασης της 9ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων 

(Φ.Ε.Κ. 6356 / 04.07.2008). 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Ελλάδα, στο Δήμο Πυλαίας του Ν. Θεσσαλονίκης, επί της οδού 17ης 

Νοέμβρη, αριθμός 79. Ως αρχική έδρα είχε οριστεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενώ με την από 20.09.2002 

απόφαση της 9ης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων (Φ.Ε.Κ. 02.10.2002) έγινε η μεταφορά αυτής στο 

Δήμο Πυλαίας. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.epsilonnet.gr. 

Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Αριθμό Μητρώου 43452/62/Β/99/194 

και η διάρκεια ζωής της ορίστηκε σε πενήντα (50) έτη, μέχρι την 22η Ιουλίου 2049. 

Η ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη 

λογισμικών προγραμμάτων για οικονομολόγους, λογιστές – φοροτεχνικούς, λογιστικά γραφεία και τμήματα 

λογιστηρίων και οικονομικής διεύθυνσης εταιρειών. Επιπρόσθετα, διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια 

οικονομικού, επιστημονικού περιεχομένου. Τέλος, εκδίδει και πωλεί το εβδομαδιαίο οικονομικό περιοδικό 

‘‘EPSILON 7’’ και εμπορεύεται επιστημονικά – φορολογικά βιβλία. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, η θητεία του οποίου λήγει στις 30.06.2016, συγκροτείται από: 

1. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΓΕΩΡΓΙΑΣ, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλός Δ.Σ. 

2. ΚΟΥΤΚΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΕΛΕΝΗΣ, Μέλος Δ.Σ. 

3. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, Μέλος Δ.Σ. 

4. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Μέλος Δ.Σ. 

5. ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ και της ΒΑΡΒΑΡΑΣ, Μέλος Δ.Σ. 

6. ΠΡΑΣΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΑΒΡΙΗΛ και της ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ, Μέλος Δ.Σ. 

7. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και της ΚΥΡΙΑΚΗΣ, Μέλος Δ.Σ. 

 

 Οι θυγατρικές εταιρείες που ανήκουν στον όμιλο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

http://www.epsilonnet.gr/
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Επωνυμία  Διεύθυνση Έδρας  Σκοπός 
 Μετοχικό / Εταιρικό 

Κεφάλαιο 

 Ημερομηνία Ίδρυσης / 

Ενοποίησης 
 Ποσοστό Συμμετοχής (%)  Μέθοδος Ενοποίησης 

EPSILON EUROPE PLC

 Αγίας Φυλάξεως & Ζήνωνος 

Ρωσσίδη 2 - ΤΘ 596 55 - 4011 - 

Λεμεσός - Κύπρος 

 Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων 

Ομίλου στην Ευρώπη 

 300.000 μετοχές του 1,00 € η 

κάθε μία 

 23.01.2009                    

(ίδρυση & ενοποίηση) 
99,966%  Ολική Ενοποίηση 

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 17ης Νοέμβρη 79 - 543 52 - 

Πυλαία - Θεσσαλονίκη 

 Παροχή Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών 

 60.000 μετοχές του 1,00 € η 

κάθε μία 

 05.01.2009                    

(ίδρυση & ενοποίηση) 
65,983%  Ολική Ενοποίηση 

 
Η μητρική εταιρεία από τη χρήση 2011 και επόμενες δεν ενοποιεί με τη μέθοδο της “ολικής ενοποίησης” την εταιρεία 

“ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, η οποία κατατάσσεται στις συγγενείς επιχειρήσεις, αφού 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28 δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα καθορισμού της χρηματοοικονομικής και 

επιχειρηματικής πολιτικής της. Η ενοποίηση γίνεται με τη μέθοδο της “καθαρής θέσης”. 
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2. Βάση Προετοιμασίας Οικονομικών Καταστάσεων 

 

2.1. Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

Για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων χρησιμοποιήθηκαν όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα, 

που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και ισχύουν για τη χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2013. 

 

2.2. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως 

Οι εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες 

για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

Η διοίκηση προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των υφιστάμενων μεγεθών. Οι εκτιμήσεις και 

παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

Α) Απαιτείται κρίση από τη διοίκηση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Εάν ο τελικός 

φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 

πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 

Β) Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τη Νομική Υπηρεσία 

του Ομίλου. 

Γ) Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν προβλέψεις για συμβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες τους, οι οποίες 

υπολογίζονται βάσει ιστορικών δεδομένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος 

Δ) Οι εταιρείες του Ομίλου αναγνωρίζουν προβλέψεις για την απομείωση των συμμετοχών λαμβάνοντας υπόψη τα 

μελλοντικά οφέλη που θα εισρεύσουν από αυτές. 

Ε) Απαιτείται κρίση, σε ετήσια βάση, από τις εταιρείες του Ομίλου για τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής κυρίως 

των άυλων περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

2.3. Πλαίσιο Κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας αφορούν τη χρήση από την 1η Ιανουαρίου 2013 έως την 

31η Δεκεμβρίου 2013. Οι εν λόγω Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

Όλα τα ΔΠΧΑ, που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ισχύουν κατά τη σύνταξη 

αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της διαδικασίας 

επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 
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2.4. Νέα Πρότυπα, Τροποποιήσεις & Διερμηνείες σε Υφιστάμενα Πρότυπα με Μεταγενέστερη Ημερομηνία 

Εφαρμογής 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2013 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας (ή και 

του Ομίλου) σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 

παρατίθεται παρακάτω. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2013 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων - Παρουσίαση  των  στοιχείων  των  

λοιπών  συνολικών  εσόδων» 

Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονομικές οντότητες να ομαδοποιούν 

τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο ομάδες, ώστε να φαίνεται αν αυτά 

είναι δυνητικά ανακατατάξιμα στα κέρδη ή τις ζημίες σε μια μεταγενέστερη περίοδο . Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο 

την παρουσίαση και δεν έχει καμία επίδραση στην οικονομική θέση της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος – Αναβαλλόμενος φόρος: Ανάκτηση  υποκείμενων  περιουσιακών  

στοιχείων» 

Το ΔΛΠ 12 απαιτεί η οικονομική οντότητα να αποτιμά τον αναβαλλόμενο φόρο που σχετίζεται με ένα περιουσιακό 

στοιχείο ανάλογα με το αν η οντότητα αναμένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου μέσω 

χρήσης ή μέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειμενικό να εκτιμηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα 

πραγματοποιηθεί με τη χρήση ή μέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται με τη μέθοδο της εύλογης 

αξίας του ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει μια πρακτική λύση στο πρόβλημα με την 

εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγματοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες μέσω 

πώλησης. H τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου).  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» 

Τον Ιούνιο του 2011 το ΣΔΛΠ τροποποίησε το ΔΛΠ 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε μια εταιρεία να 

αναβάλει κάποια κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράμματα (προγράμματα καθορισμένων 

παροχών - «μέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές συμβαίνουν. Αυτό θα 

τις οδηγήσει στο να συμπεριλαμβάνουν τυχόν έλλειμμα ή πλεόνασμα σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα στην 

κατάσταση οικονομικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συμπεριλαμβάνουν το κόστος υπηρεσίας και το 

χρηματοοικονομικό κόστος στα αποτελέσματα χρήσης και τις επανακαταμετρήσεις στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 

Το τροποποιημένο ΔΛΠ 19  απαιτεί αναδρομική εφαρμογή, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε, διότι η επίδραση στις 

Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου κρίθηκε επουσιώδης. 
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ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – Σοβαρός  

υπερπληθωρισμός  και  άρση  καθορισμένων ημερομηνιών  για  υιοθετούντες  για  πρώτη  φορά» 

Την 20.12.2010 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με 

την οποία μία εταιρία που για πρώτη φορά εφαρμόζει τα ΔΠΧΑ και το λειτουργικό της νόμισμα είναι νόμισμα 

υπερπληθωριστικής οικονομίας θα πρέπει να καθορίσει αν κατά την ημερομηνία μετάβασης οι συνθήκες πληθωρισμού 

έχουν «ομαλοποιηθεί». Αν οι συνθήκες έχουν «ομαλοποιηθεί», δύναται να κάνει χρήση της εξαίρεσης να αποτιμήσει τα 

περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που διαθέτει πριν την «ομαλοποίηση» του νομίσματος, στην εύλογη αξία κατά 

την ημερομηνία  μετάβασης στα ΔΠΧΑ και να χρησιμοποιήσει την αξία αυτή ως το τεκμαρτό κόστος των στοιχείων 

αυτών στον ισολογισμό έναρξης. Στην περίπτωση που η ημερομηνία «ομαλοποίησης» του νομίσματος τοποθετείται 

κατά τη συγκριτική περίοδο, η εταιρία δύναται να παρουσιάσει ως συγκριτική μία περίοδο μικρότερη των 12 μηνών. 

Επίσης καταργούνται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες (1.1.2004 και 25.10.2002) που ορίζει το πρότυπο αναφορικά με τις 

εξαιρέσεις που προβλέπονται για τη παύση αναγνώρισης και την αποτίμηση στην εύλογη αξία κατά την αρχική 

αναγνώριση, των χρηματοοικονομικών μέσων. Οι ημερομηνίες αυτές αντικαθίστανται από τη φράση «ημερομηνία 

μετάβασης στα ΔΠΧΑ». 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς-Κρατικά Δάνεια» 

Την 13.3.2012 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 1 σύμφωνα με την 

οποία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, μία εταιρία δεν θα πρέπει να εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των 

ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, δάνεια που έχει 

λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι 

το δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω 

δάνειο δεν είχε αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο συνεπή με τα ΔΠΧΑ, η εταιρία 

θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το δάνειο 

με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, μία εταιρία που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να 

εφαρμόσει αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια που χορηγήθηκαν πριν την 

ημερομηνία της μετάβασης, με την προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την ημερομηνία 

αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών. Η τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση Εύλογης Αξίας» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. 

Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν διευκρινίσεις για την 

εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα πρότυπα. Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει 

ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. 
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Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας» 

Η διερμηνεία αντιμετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα απομάκρυνση 

άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε μεταλλευτικά κοιτάσματα.  

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 (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο του 2012 

τροποποιήσεις σε 5 υφιστάμενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.  Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οικονομική οντότητα μπορεί να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 1 περισσότερες από μία 

φορά κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης μία οικονομική οντότητα μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει το 

ΔΛΠ 23 είτε την ημερομηνία μετάβασης είτε από μία προγενέστερη ημερομηνία. 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν μια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισμό είτε γιατί απαιτείται από το ΔΛΠ 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι μια 

οικονομική οντότητα μπορεί να συμπεριλάβει στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισμός συντήρησης και τα ανταλλακτικά μπορεί να ταξινομηθούν ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέματα, αν συναντούν τον ορισμό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιμετώπιση του φόρου εισοδήματος που σχετίζεται με διανομές προς τους μετόχους 

και με τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 

τομέων πληροφόρησης στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.  
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014 και 

δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)   

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι υποχρεωτικά για  

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η  Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) δεν έχει εφαρμόσει 

νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Παρουσίαση» και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) 

«Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών  περιουσιακών  στοιχείων  και  

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Η τροποποίηση στο ΔΛΠ 32 αφορά τις οδηγίες εφαρμογής του προτύπου σχετικά με τον συμψηφισμό ενός 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και στο ΔΠΧΑ 7 τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις .  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Το ΔΠΧΑ 9 πρόκειται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39. Τα μέρη του ΔΠΧΑ 9 που εκδόθηκαν το Νοέμβριο 2009 και 

τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα μέρη του ΔΛΠ 39 που σχετίζονται με την ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Νοέμβριο του 2013, το 

ΣΔΛΠ πρόσθεσε στο ΔΠΧΑ 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική αντιστάθμισης. Σε  επόμενη φάση του έργου 

θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την απομείωση των χρηματοοικονομικών μέσων. Η Εταιρεία (ή και ο 

Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται)  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του 

καταστάσεις. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) δεν μπορεί να εφαρμόσει (μπορούν να εφαρμόσουν) το ΔΠΧΑ 9 νωρίτερα 

διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»  

Εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015. Η εφαρμογή 

νωρίτερα επιτρέπεται. 

Την 16.12.2011, το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 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. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) εξετάζει τις επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση 

της εν λόγω τροποποίησης στις οικονομικές του καταστάσεις. 
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Ομάδα προτύπων σχετικά με τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συμφωνίες  

Τον Μάιο του 2011 το ΣΔΛΠ δημοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές καταστάσεις», 

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» και ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» και 

τροποποίησε τα ΔΛΠ 27 «Ατομικές  οικονομικές καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και  

κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά  πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 

Δεκεμβρίου 2012 και εφαρμόζονται υποχρεωτικά το  αργότερο,  από  την  ημερομηνία έναρξης του πρώτου 

οικονομικού τους έτους που αρχίζει  την  1η  Ιανουαρίου 2014 ή μετά από αυτήν. Επιτρέπεται η πρόωρη εφαρμογή 

τους μόνο εάν ταυτόχρονα εφαρμοστούν και τα πέντε. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 

τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων είναι οι εξής: 

ΔΛΠ 27 (τροποποιημένο) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες  οικονομικές  καταστάσεις» .Τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο ΔΛΠ 

27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και 

συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονομική οντότητα καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί 

η οικονομική οντότητα που καταρτίζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις να λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 ή ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα».  

ΔΛΠ 28 (τροποποιημένο) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη 

λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως αυτές ορίζονται στο ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα  υπό κοινό 

έλεγχο». 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» 

Το ΔΠΧΑ 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, 

όταν μία οντότητα ελέγχει μία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις ενοποίησης 

που περιλαμβάνονταν στο ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και στη Διερμηνεία 12 

«Ενοποίηση - οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το ΔΠΧΑ 10 στηρίζεται στις υφιστάμενες αρχές, 

προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονομική οντότητα θα πρέπει να 

συμπεριληφθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας. Το πρότυπο παρέχει πρόσθετες 

οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισμό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να εκτιμηθεί.  

ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» 

Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόμενες 

οικονομικές οντότητες — Μη χρηματικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο 
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ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών (joint arrangements) εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες 

σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες 

που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού 

ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού 

συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες» 

Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων 

σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες των οικονομικών καταστάσεων να 

αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχή της 

οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες 

(structured entities). Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω 

γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα 

τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 - Οδηγίες μετάβασης 

Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον 

αφορά τη μετάβαση  στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται συγκριτική 

πληροφόρηση μόνο στην αμέσως προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που σχετίζονται με μη  

ενοποιούμενες δομημένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση να παρουσιάζεται 

συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 12. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή 

σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2014.  

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων  

Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012  παρέχουν μια εξαίρεση από τις 

απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να 

παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως μια καθαρή επένδυση που επιμετράται στην εύλογη αξία με τις 

μεταβολές στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2014. 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Η Διερμηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσμεύει» και δημιουργεί μια υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι η 

δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί 
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερμηνεία δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΛΠ 36 (Τροποποίηση) «Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμου ποσού για μη 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» 

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ανακτήσιμο ποσό των απομειωμένων 

περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση δεν 

αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση» -Ανανέωση παραγώγων και 

συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης» 

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της  λογιστικής αντιστάθμισης σε μια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο 

έχει οριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί με έναν νέο κεντρικό αντισυμβαλλόμενο, ως 

αποτέλεσμα νόμων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η τροποποίηση 

εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η διερμηνεία δεν 

αναμένεται να  έχει επίπτωση  στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου). 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» - «Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με την υπηρεσία θα πρέπει 

να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι 

ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει 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 και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω 

τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του 

Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

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» 
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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 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. 
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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 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. 

 

3. Κύριες Λογιστικές Αρχές 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων είναι οι 

ακόλουθες: 

 

3.1. Συναλλαγματικές Μετατροπές 

3.1.1. Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων των εταιρειών του Ομίλου επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. Δεδομένου, λοιπόν, ότι στην Ελλάδα, όπου 

δραστηριοποιείται ο Όμιλος, το λειτουργικό νόμισμα είναι το Ευρώ (€), αυτό ορίζεται ως το νόμισμα λειτουργίας και 

παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων αυτού. 

 

3.1.2. Συναλλαγές και Υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα, χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες, που ισχύουν κατά την ημερομηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη και ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές, οι 

οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης, καθώς και από τη 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων, που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα, με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία ισολογισμού, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Εξαιρούνται οι 

συναλλαγές που πληρούν τις προϋποθέσεις αντιστάθμισης ταμειακών ροών, οι οποίες απεικονίζονται στην καθαρή θέση, 

καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές που αναλογικά αφορούν την τροποποιημένη βασική μέθοδο του ΔΛΠ 23, που 
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εφάρμοσε για τη χρήση 2012 ο Όμιλος και εμφανίζονται στο κόστος των επιλέξιμων στοιχείων του ενεργητικού (βλ. § 

3.13.2). 

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία, που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως 

τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

 

3.2. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

3.2.1. Βάση Αποτίμησης Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση το ιστορικό κόστος, 

δηλαδή στο ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή των ταμειακών ισοδύναμων που καταβλήθηκαν ή στην εύλογη αξία του 

ανταλλάγματος που δόθηκε για να αποκτηθούν. Το ανωτέρω κόστος παρουσιάζεται μειωμένο κατά τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και την τυχόν απομείωση της αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

Επιπρόσθετα, ο Όμιλος εφαρμόζει τον λογιστικό χειρισμό της μείωσης του κόστους κτήσης συγκεκριμένων ενσώματων 

παγίων, για τα οποία πρόκειται να επιχορηγηθεί από το κράτος, βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 20 ‘‘Λογιστική των 

Κρατικών Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση της Κρατικής Υποστήριξης’’. 

Οι δαπάνες επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις ενσωματώνονται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων, εφόσον 

προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων 

παγίων. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία διαπιστώνεται η 

απομείωση. 

Τα στοιχεία των ενσώματων παγίων και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις τους, διαγράφονται κατά την πώληση ή την 

απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι 

ζημίες, που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου, περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης 

κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. 

 

3.2.2. Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Η μέθοδος απόσβεσης των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιείται, είναι η σταθερή μέθοδος, 

κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της  ωφέλιμης 

ζωής των παγίων, η οποία έχει ως εξής: 

 Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων ανάλογα με τη διάρκεια μίσθωσης 

 Μεταφορικά μέσα      6 – 9 έτη 

 Μεταφορικά μέσα Χρηματοοικονομικής Μίσθωσης  5 έτη 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός     4 – 6 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση και 

αναπροσαρμόζονται, αν αυτό κριθεί αναγκαίο, σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

3.2.3. Μισθώσεις 

Μίσθωση είναι  μία συμφωνία  όπου ο εκμισθωτής  (ιδιοκτήτης) μεταβιβάζει στο μισθωτή (χρήστη) το δικαίωμα 

χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού για μία συμφωνημένη χρονική περίοδο. 

Οι μισθώσεις κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομική μίσθωση, κατά την οποία μεταβιβάζονται ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη, που 

έχουν σχέση με την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού, ανεξάρτητα από την τελική 

μεταβίβαση ή μη του τίτλου κυριότητας. Όροι που μπορεί να υπάρχουν σε μία μισθωτική σύμβαση και οι 

οποίοι είτε ο καθένας ξεχωριστά ή σε συνδυασμό παρέχουν ενδείξεις, που οδηγούν στο χαρακτηρισμό της ως 

χρηματοοικονομικής είναι: 

 Η κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, μετά το τέλος της μίσθωσης, μεταβιβάζεται στον μισθωτή. 

 Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των ελαχίστων μελλοντικών πληρωμών είναι ίση με την 

εύλογη αξία του μισθίου. 

 Ο μισθωτής έχει το δικαίωμα αγοράς του μισθίου στο μέλλον, σε τιμή που αναμένεται να είναι 

ουσιωδώς μικρότερη από την εύλογη αξία του, γεγονός που καθιστά την εξάσκηση του δικαιώματος να 

θεωρείται βέβαιη κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

 Η διάρκεια της μίσθωσης καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα του μισθίου ή τουλάχιστον ένα σημαντικό 

τμήμα της οικονομικής ζωής του. 

 Τα μισθωμένα στοιχεία είναι ειδικής φύσης, έτσι ώστε μόνο ο μισθωτής να μπορεί να τα 

χρησιμοποιήσει, χωρίς να χρειαστεί να προβεί σε σημαντικές διαφοροποιήσεις. 

 Κέρδη ή ζημίες από τη μεταβολή στην υπολειμματική αξία του μισθίου καταβάλλονται στον μισθωτή. 

 Ο μισθωτής έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τη μίσθωση για μία δεύτερη περίοδο, με μίσθωμα 

ουσιωδώς μικρότερο από το αρχικό. 

 Λειτουργική μίσθωση είναι μία μίσθωση που δεν είναι χρηματοοικονομική, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνονται 

όροι, που να παρέχουν ενδείξεις, για να χαρακτηριστεί ως χρηματοοικονομική. 

Οι εταιρείες του Ομίλου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης μόνο ως μισθώτριες, οι 

οποίες χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές, εκτός από μία χρηματοοικονομική μίσθωση που αφορά πάγιο εξοπλισμό 

τηλεπικοινωνιών. 

Αναφορικά  με τις λειτουργικές μισθώσεις, οι εταιρείες του Ομίλου ως μισθώτριες, δεν αναγνωρίζουν κάποιο πάγιο 

στοιχείο στο ενεργητικό τους, παρά μόνο αν έχουν προκαταβάλλει μισθώματα (εγγυήσεις ενοικίων), τα οποία 

αναγνωρίζονται ως μη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  του  ενεργητικού  και  εμφανίζονται  στο  κονδύλι  των  λοιπών 

μακροπρόθεσμων απαιτήσεων στον Ισολογισμό. 
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Σχετικά με τη χρηματοοικονομική μίσθωση, οι εταιρείες του Ομίλου ως μισθώτριες, αναγνωρίζουν στις Οικονομικές 

Καταστάσεις πάγια στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις ίσης αξίας, με ποσό που είναι το μικρότερο μεταξύ της 

παρούσας αξίας των ελάχιστων πληρωμών και της εύλογης αξίας των ανωτέρω στοιχείων. Τα άμεσα κόστη για τη 

σύναψη της σύμβασης κεφαλαιοποιούνται. 

Οι υποχρεώσεις για τα μισθωμένα πάγια στοιχεία του ενεργητικού δεν παρουσιάζονται αφαιρετικά από τα μισθωμένα 

στοιχεία, αλλά απεικονίζονται ξεχωριστά ως στοιχεία του παθητικού. 

Κατά τη διάρκεια της χρηματοοικονομικής μίσθωσης υπολογίζονται αποσβέσεις βάσει των διατάξεων του ΔΛΠ 16 

‘‘Ενσώματα Πάγια’’, ενώ σε περίπτωση που με τη λήξη της σύμβασης δεν μεταφερθεί η κυριότητα του παγίου, τότε οι 

αποσβέσεις θα κατανεμηθούν στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της διάρκειας μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εν 

λόγω παγίου. 

Τα καταβαλλόμενα μισθώματα διαχωρίζονται στο ποσό που αφορά σε μείωση της υποχρέωσης και στο ποσό που 

αφορά σε χρηματοοικονομικό έξοδο, το οποίο κατανέμεται με σταθερό επιτόκιο στις περιόδους μίσθωσης και 

μεταφέρεται στα αποτελέσματα. 

 

3.3. Άυλα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

3.3.1. Εσωτερικά Δημιουργούμενα Άυλα Στοιχεία του Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή) 

Πρόκειται για εσωτερικά – εντός της εταιρείας – δημιουργούμενα λογισμικά προγράμματα, τα οποία είναι το 

αποτέλεσμα της εφαρμογής των ευρημάτων του τμήματος έρευνας του Ομίλου επί αυτών των προγραμμάτων, τα οποία 

δεν προορίζονται για πώληση, αλλά για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών, 

συστημάτων, μεθόδων ή υπηρεσιών. Οι εν λόγω δαπάνες αφορούν κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού, όπως 

πρώτες και βοηθητικές ύλες, αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων και λοιπά 

διάφορα έξοδα – αναλώσιμα υλικά κλπ. Επιπρόσθετα, περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη, που έχει πραγματοποιηθεί κατά 

την ανάπτυξη νέων λογισμικών, προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας. 

 

3.3.1.1 Κριτήρια Αναγνώρισης 

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού που προέρχονται από ιδιοπαραγωγή, αναγνωρίζονται στις 

Οικονομικές Καταστάσεις μόνο αν ενσωματώνουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Αναγνωρισιμότητα κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, με την έννοια ότι μπορεί να διαχωριστεί από την 

εταιρεία και να πωληθεί, μεταβιβαστεί μισθωθεί ή ανταλλαχθεί, είτε μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία 

του ενεργητικού. 

 Ο Όμιλος να έχει τον έλεγχο κάθε άυλου στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή να έχει τη δυνατότητα να λάβει τα 

μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν από αυτό και κατ’ επέκταση να μπορεί να αποτρέψει άλλους 

να επωφεληθούν από αυτά τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

 Να αναμένεται ότι θα προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από κάθε άυλο στοιχείο του ενεργητικού, τα 

οποία είναι πιθανό ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 
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 Το κόστος κάθε εσωτερικά δημιουργούμενου άυλου στοιχείου ενεργητικού πρέπει να μπορεί να μετρηθεί 

αξιόπιστα. Περιλαμβάνονται έξοδα που μπορούν άμεσα να αποδοθούν ή να κατανεμηθούν πάνω σε μια λογική 

και συνεπή βάση, π.χ.: 

 Τα κόστη των υλικών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται ή αναλώνονται για την ανάπτυξη του άυλου 

παγίου. 

 Οι μισθοί και άλλα σχετικά έξοδα του προσωπικού, που ασχολείται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία 

του άυλου παγίου. 

 Κάθε έξοδο, το οποίο είναι άμεσα αποδοτέο στη δημιουργία του άυλου παγίου (π.χ. αμοιβές για την 

κατοχύρωση ενός νομικού δικαιώματος). 

 Τα γενικά έξοδα, που είναι αναγκαία για τη δημιουργία του άυλου παγίου και μπορούν να 

κατανεμηθούν σε αυτό, σε μια λογική  και σταθερή βάση (π.χ. επιμερισμός  απόσβεσης  παγίων, 

ασφαλίστρων, ενοικίων, φωτισμού, λοιπών υλικών άμεσης ανάλωσης κλπ). 

 Το κόστος δανεισμού των δανείων που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη των άυλων παγίων, βάσει 

των διατάξεων του ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’, που περιλαμβάνει τόκους βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων καθώς και τόκους υπεραναλήψεων, συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. 

προμήθειες) που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη των δανείων, χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από 

χρηματοοικονομικές μισθώσεις που παρακολουθούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 ‘‘Μισθώσεις’’ και 

συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα. 

 

3.3.1.2 Στάδιο Έρευνας 

Όλες οι δαπάνες που διενεργούνται κατά το στάδιο της έρευνας, για την ανάπτυξη ενός εσωτερικά δημιουργούμενου 

άυλου παγίου στοιχείου, αναγνωρίζονται άμεσα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης κατά την οποία 

προκύπτουν. Μόνο οι δαπάνες που αφορούν το στάδιο ανάπτυξης μπορούν να αναγνωριστούν ως στοιχεία του 

ενεργητικού. Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατο να γίνει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο στάδια, τότε όλα τα 

έξοδα που μπορεί να προκύψουν κατά την ανάπτυξη του άυλου παγίου στοιχείου, θα αναγνωριστούν στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων. 

Δαπάνες που, πριν την αναγνώριση ενός συγκεκριμένου άυλου παγίου στοιχείου, είχαν μεταφερθεί ως έξοδα στα 

αποτελέσματα, δεν κεφαλαιοποιούνται μετά την αναγνώρισή του. 

 

3.3.1.3 Στάδιο Ανάπτυξης 

Το στάδιο ανάπτυξης, ως μεταγενέστερο του σταδίου έρευνας, παρέχει τη δυνατότητα στην εταιρεία, να αποδείξει 

βάσιμα, ότι θα δημιουργηθεί ένα άυλο πάγιο στοιχείο του ενεργητικού. 

Προκειμένου  να  αναγνωριστεί το κόστος, που πραγματοποιείται κατά το στάδιο της ανάπτυξης, στα εσωτερικά 

δημιουργούμενα  άυλα  πάγια  περιουσιακά  στοιχεία  του  ενεργητικού,  η  διοίκηση  του Ομίλου  εκτιμά  και 

αποδεικνύει σωρευτικά, σε ετήσια βάση, τα εξής: 
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 Την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, προκειμένου αυτό, στην τελική του μορφή, να είναι σε 

θέση να χρησιμοποιηθεί ή να πουληθεί. 

 Την πρόθεση να ολοκληρώσει το άυλο πάγιο, ώστε αυτό να διατεθεί για πώληση ή χρήση. 

 Τη δυνατότητα πώλησης ή χρήσης του άυλου παγίου. 

 Τον τρόπο με τον οποίο θα εισρεύσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Μεταξύ άλλων, η διοίκηση της εταιρείας 

αποδεικνύει α) την ύπαρξη ενεργού αγοράς για τα προϊόντα που παράγει το άυλο πάγιο και β) σε περίπτωση 

που κάποιο άυλο πάγιο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας, τη χρησιμότητα του εν λόγω άυλου 

παγίου. 

 Τη διαθεσιμότητα επαρκών τεχνικών, οικονομικών ή άλλων πόρων, οι οποίοι θα βοηθήσουν να ολοκληρωθεί 

και να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί εντός της εταιρείας, το άυλο πάγιο. 

 Τη δυνατότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που θα αποδοθούν στο άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια του 

σταδίου ανάπτυξής του (σύστημα κοστολόγησης). 

 

3.3.1.4 Μέθοδος Αποτίμησης μετά την Αρχική Αναγνώριση 

Μετά την αρχική αναγνώριση, το ΔΛΠ 38 δίνει τη δυνατότητα επιλογής μίας εκ των παρακάτω δύο μεθόδων 

αποτίμησης των άυλων πάγιων στοιχείων του ενεργητικού: 

 Ένα άυλο στοιχείο του ενεργητικού εμφανίζεται στην αξία κτήσης μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις 

τυχόν συσσωρευμένες ζημίες, λόγω μείωσης της αξίας του. 

 Το εν λόγω άυλο στοιχείο εμφανίζεται στην αναπροσαρμοσμένη αξία του, που είναι η εύλογη αξία του, κατά 

την ημερομηνία της αναπροσαρμογής μείον τις μεταγενέστερες συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 

συσσωρευμένες ζημίες, λόγω μείωσης της αξίας του. 

Η εταιρεία, κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ, εφάρμοσε την πρώτη μέθοδο του ιστορικού κόστους, την οποία και 

συνεχίζει. 

 

3.3.1.5 Αποσβέσεις 

Η μέθοδος απόσβεσης των εσωτερικά (ιδιοπαραγωγή) δημιουργούμενων άυλων στοιχείων του ενεργητικού που 

χρησιμοποιείται, είναι η συστηματική κατανομή της αποσβέσιμης αξίας κάθε άυλου παγίου του Ομίλου στα έτη της 

εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 2 και 10 ετών. Η κατανομή γίνεται κατά τέτοιο τρόπο, 

ώστε να αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη από την εταιρεία. 

Αποσβέσιμη αξία κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΠ είναι η αξία του ιστορικού κόστους μείον την υπολειμματική 

αξία. Η υπολειμματική αξία θεωρείται ότι είναι μηδενική για όλα τα άυλα στοιχεία του Ομίλου. 

Δεδομένου ότι για τον προσδιορισμό της αποσβέσιμης και της υπολειμματικής αξίας κάθε άυλου παγίου, είναι 

απαραίτητο  να  έχει  εκτιμηθεί η ωφέλιμη ζωή του, η διοίκηση του Ομίλου έχει λάβει υπ’ όψη της όλους τους 

παρακάτω παράγοντες, προκειμένου να προσδιοριστεί η ωφέλιμη ζωή ξεχωριστά για κάθε άυλο πάγιο: 

 Η αναμενόμενη χρήση του άυλου παγίου. 
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 Οι κύκλοι ζωής συναφών προϊόντων ή δημοσιευμένες πληροφορίες σχετικά με την ωφέλιμη ζωή παρόμοιων 

στοιχείων. 

 Οι τεχνικές, τεχνολογικές ή εμπορικές μορφές  απαξίωσης. 

 Η σταθερότητα του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία και κατ’ επέκταση τα άυλα στοιχεία του 

ενεργητικού της, καθώς και η ζήτηση για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προκύπτουν από τα εν λόγω άυλα 

πάγια. 

 Οι αναμενόμενες ενέργειες των ανταγωνιστών. 

 Το επίπεδο συντήρησης που θα απαιτηθεί για κάθε άυλο πάγιο, κατά τη διάρκεια των επόμενων χρήσεων, όπως 

επίσης και το αν η εταιρεία είναι διατεθειμένη να προβεί στην πραγματοποίηση των δαπανών συντήρησης που 

θα απαιτηθούν. 

 Η έκταση κατά την οποία η ωφέλιμη ζωή του άυλου παγίου, είναι συνάρτηση της  ωφέλιμης  ζωής άλλων άυλων 

παγίων στοιχείων του ενεργητικού της εταιρείας. 

 

3.3.2. Άδειες Χρήσης Λογισμικού Τρίτων 

Πρόκειται για μεμονωμένη κτήση αδειών χρήσης λογισμικών, από τρίτους εκτός εταιρείας προμηθευτές. Τα εν λόγω 

λογισμικά αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και κάθε πιθανή απομείωση αξίας. 

Η μέθοδος απόσβεσης που χρησιμοποιείται, είναι η σταθερή μέθοδος, βάσει της οποίας γίνεται επιβάρυνση των 

αποτελεσμάτων με σταθερό ποσό καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών. 

 

3.3.3. Εμπορικά Σήματα 

Τα εμπορικά σήματα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι Αποσβέσεις 

διενεργούνται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης, κατά την οποία επιβαρύνονται τα αποτελέσματα με σταθερό 

ποσό κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των εμπορικών σημάτων, η οποία εκτιμάται σε δέκα (10) έτη. 

 

3.4. Απομείωση Αξίας Στοιχείων Ενεργητικού 

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

απομείωσης σε ετήσια βάση, ο οποίος διενεργείται και σε περίπτωση γεγονότων που καταδεικνύουν, ότι η λογιστική 

αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης  της αξίας τους, όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν, ότι η λογιστική τους αξία είναι πιθανό να μην ανακτηθεί. 

Ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται η υψηλότερη μεταξύ της καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης ενός 

στοιχείου του ενεργητικού. Καθαρή αξία πώλησης είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο ενεργητικού μπορεί να 

ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονιστεί, στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση, 

μεταξύ δύο μερών που έχουν πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με την θέληση τους, μετά  την  αφαίρεση  

κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης ενός στοιχείου του ενεργητικού 

είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, που αναμένεται να εισρεύσουν στην εταιρεία, 
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λόγω της συνεχούς χρήσης του στοιχείου και από την εισροή που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών. Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα, όταν προκύπτουν. 

 

3.5. Ενοποίηση 

Θυγατικές Εταιρείες 

Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την µητρική. Η ύπαρξη τυχόν δυνητικών 

δικαιωµάτων ψήφου τα οποία είναι δυνατόν να ασκηθούν από τη µητρική εταιρεία κατά τον χρόνο σύνταξης των 

οικονοµικών καταστάσεων, λαµβάνεται υπόψη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί αν η µητρική ασκεί τον έλεγχο επί των 

θυγατρικών. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ηµεροµηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ 

αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται. 

Η εξαγορά θυγατρικής από τη μητρική εταιρεία λογιστικοποιείται βάσει της µεθόδου εξαγοράς. Το κόστος κτήσης µιας 

θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, των µετοχών που εκδόθηκαν και των 

υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ηµεροµηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άµεσα συνδεδεµένου µε 

την συναλλαγή. Τα εξατοµικευµένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται 

σε µία επιχειρηµατική συνένωση επιµετρώνται κατά την εξαγορά στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού 

συµµετοχής. Το κόστος εξαγοράς πέραν της εύλογης αξίας των επί µέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται 

ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της εξαγοράς είναι µικρότερο από την εύλογη αξία των επί µέρους στοιχείων που 

αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα. 

∆ιεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και µη πραγµατοποιηµένα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ των εταιρειών του Οµίλου 

απαλείφονται. Οι µη πραγµατοποιηµένες ζηµίες, επίσης απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις 

αποµείωσης, του µεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί 

ώστε να είναι οµοιόµορφες µε αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τη μητρική εταιρεία. 

Συγγενείς εταιρείες 

Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις, στις οποίες ο Όµιλος έχει ουσιώδη επιρροή, αλλά όχι έλεγχο, το οποίο γενικά ισχύει 

όταν τα ποσοστά συµµετοχής κυµαίνονται µεταξύ 20% και 50% των δικαιωµάτων ψήφου. Οι επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις λογιστικοποιούνται µε την µέθοδο της καθαρής θέσεως και αρχικά καταχωρούνται στο κόστος κτήσεως 

(µειωµένη µε τυχόν ζηµιές αποµείωσης). Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν την υπεραξία 

που καθορίστηκε κατά την εξαγορά. Σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο, η συµµέτοχη του Οµίλου στα κέρδη ή ζηµίες 

που προκύπτουν µετά την εξαγορά των συγγενών εταιρειών καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών εσόδων – ανάλυση 

εξόδων, ενώ η συµµετοχή του επί των αποθεµατικών που σχηµατίζονται µετά την εξαγορά καταχωρείται στα 

αποθεµατικά του Οµίλου. Οι σωρευτικές, µετά από την εξαγορά, µεταβολές στους λογαριασµούς καθαρής θέσης 

αναµορφώνουν το εκάστοτε ποσό της επένδυσης. Τα µη πραγµατοποιηθέντα κέρδη από συναλλαγές µεταξύ του Οµίλου 

και των συγγενών επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις εταιρείες αυτές. Οι µη 

πραγµατοποιηθείσες ζηµίες απαλείφονται εκτός και εάν αποδεικνύεται η απαξίωση των στοιχείων ενεργητικού που 
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µεταβιβάστηκαν. Οι επενδύσεις του Οµίλου σε συγγενείς επιχειρήσεις εµπεριέχουν υπεραξία που προέκυψε κατά την 

εξαγορά τους όταν η αναλογία του Οµίλου στις ζηµίες µιας συγγενούς επιχείρησης ισούται ή υπερβαίνει το ποσό 

συµµετοχής του, τότε ο Όµιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζηµιές εκτός αν έχει ανειληµµένες υποχρεώσεις ή 

πραγµατοποίησε πληρωµές για λογαριασµό των εταιρειών αυτών. Η ηµεροµηνία κατάρτισης και οι λογιστικές αρχές 

των Οικονοµικών Καταστάσεων των συγγενών συµπίπτουν µε αυτές της µητρικής εταιρείας. 

 

3.6. Επενδύσεις και Άλλα Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Χρηματοοικονομικό  μέσο  είναι  κάθε σύμβαση  μεταξύ δύο αντισυμβαλλόμενων  μερών, εκ των οποίων το ένα είναι 

μία εκ των εταιρειών του Ομίλου, που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού για τον έναν 

αντισυμβαλλόμενο και ταυτόχρονα μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για τον άλλον 

αντισυμβαλλόμενο. 

Χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι κάθε στοιχείο που αφορά σε: 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. 

 Συμβατικό δικαίωμα λήψης μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου από άλλη εταιρεία. 

 Συμβατικό δικαίωμα ανταλλαγής χρηματοοικονομικών μέσων με μία άλλη εταιρεία, με όρους πιθανώς 

ευνοϊκούς. 

 Κάθε τίτλος συμμετοχής σε άλλη εταιρεία. 

 Μία σύμβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχομένως να διακανονιστεί με συμμετοχικούς τίτλους της 

εταιρείας και είναι: 

 Ένα μη παράγωγο, για το οποίο η εταιρεία είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να λάβει 

μεταβλητό αριθμό ίδιων συμμετοχικών τίτλων. 

 Ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο, εκτός από 

την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης, με ένα 

καθορισμένο αριθμό ίδιων συμμετοχικών τίτλων. 

Χρηματοοικονομική υποχρέωση είναι συμβατική υποχρέωση για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου σε άλλη εταιρεία. 

 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη εταιρεία, με όρους πιθανώς δυσμενείς. 

 Μία σύμβαση, η οποία θα διακανονιστεί ή ενδεχομένως να διακανονιστεί με συμμετοχικούς τίτλους των 

εταιρειών του Ομίλου και είναι: 

 Ένα μη παράγωγο, για το οποίο ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να 

παραδώσει μεταβλητό αριθμό ίδιων συμμετοχικών τίτλων. 

 Ένα παράγωγο, το οποίο θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο, εκτός από 

την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης, με ένα 

καθορισμένο αριθμό ίδιων συμμετοχικών τίτλων. 
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Συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση, που αποδεικνύει το καθαρό δικαίωμα του Ομίλου, στα ίδια κεφάλαια μιας 

άλλης επιχείρησης. 

 

3.6.1. Ταξινόμηση 

3.5.1.1 Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Ενεργητικού στην Εύλογη Αξία, μέσω της Κατάστασης  Αποτελεσμάτων 

Ως  χρηματοοικονομικά  στοιχεία του ενεργητικού ή χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία, μέσω της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Ομίλου, κατατάσσονται τα στοιχεία εκείνα που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Χαρακτηρίζονται από τον Όμιλο ως κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται 

κάθε χρηματοοικονομικό μέσο εάν: 

 αποκτάται ή δημιουργείται με πρωταρχικό σκοπό την πώληση ή την επαναγορά στο εγγύς μέλλον, 

 αποτελεί μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία 

διαχειρίζονται ως σύνολο και για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις βραχυπρόθεσμης εισροής 

κερδών, 

 είναι παράγωγο (εκτός εκείνων που αποτελούν εγγύηση χρηματοδότησης ή μέσο αντιστάθμισης 

κινδύνων), δηλαδή χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλο συμβόλαιο με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Η αξία του μεταβάλλεται σε συνάρτηση με τη μεταβολή ενός καθορισμένου επιτοκίου, της 

τιμής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, μιας συναλλαγματικής ισοτιμίας ή τη μεταβολή 

κάποιας άλλης μεταβλητής. 

 Δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή η αρχική επένδυση που απαιτείται είναι ελάχιστη, σε 

σχέση με αυτή που θα απαιτούνταν για άλλου τύπου συμβόλαια, από τα οποία θα αναμενόταν 

ανάλογη επίδραση από τις συνθήκες της αγοράς. 

 Διακανονίζονται σε μία μελλοντική ημερομηνία. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από τον Όμιλο ως στοιχείο, που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 

αναγνώριση των μεταβολών στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. 

Τα πραγματοποιημένα και μη πραγματοποιημένα κέρδη ή ζημίες, που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης 

αξίας των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα 

αποτελέσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα κατά τη χρήση που προκύπτουν. 

Ο Όμιλος κατείχε στοιχεία αυτής της κατηγορίας, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

3.5.1.2 Διακρατούμενες μέχρι τη Λήξη Επενδύσεις 

Πρόκειται για μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με καθορισμένες ή προσδιοριστέες 

πληρωμές και καθορισμένη λήξη, για τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση αλλά και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει 

μέχρι τη λήξη τους. Εξαιρούνται εκείνα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία: 

 Κατά την αρχική αναγνώριση κατατάσσονται στην κατηγορία των αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω της 

Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 
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 Κατά την αρχική αναγνώριση η εταιρεία τα χαρακτηρίζει ως διαθέσιμα προς πώληση. 

 Έχουν τα χαρακτηριστικά της κατηγορίας των δανείων και απαιτήσεων. 

Ο Όμιλος,  προκειμένου  να κατατάξει  μια επένδυση ως διακρατούμενη μέχρι τη λήξη, θα πρέπει να αποδείξει, ότι έχει 

τόσο την πρόθεση, όσο και τη δυνατότητα να διατηρήσει την επένδυση μέχρι τη λήξη της. 

Ο Όμιλος δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

3.5.1.3 Δάνεια και Απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, με σταθερές και 

προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε μία ενεργή αγορά, εκτός από: 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που η εταιρεία σκοπεύει να πωλήσει στο άμεσο μέλλον, τα 

οποία χαρακτηρίζονται ως κατεχόμενα για εμπορικούς σκοπούς και αυτά που η εταιρεία από την αρχική τους 

αναγνώριση, τα χαρακτήρισε ως αποτιμώμενα σε εύλογες αξίες μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που αρχικώς έχουν αναγνωριστεί ως διαθέσιμα προς πώληση. 

 Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, για τα οποία ο κάτοχός τους ενδέχεται να μην ανακτήσει 

ουσιωδώς όλη την αρχική επένδυση, για λόγους άλλους από την επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας, που 

κατατάσσονται ως διαθέσιμα προς πώληση. 

Σε κάθε περίπτωση, δε συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατηγορία: 

 Απαιτήσεις από προκαταβολές για αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 

 Απαιτήσεις που σχετίζονται με δοσοληψίες φόρων, οι οποίοι έχουν επιβληθεί με νόμο από το κράτος. 

 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση (τυπικής ή άτυπης μορφής), που δημιουργεί δικαίωμα στον Όμιλο για 

τη λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού. 

Τα στοιχεία αυτής της κατηγορίας συμπεριλαμβάνονται στα κονδύλια των πελατών & λοιπών απαιτήσεων στον 

Ισολογισμό. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο αναπόσβεστο κόστος, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, 

κατά την οποία υπολογίζεται το αποσβεστέο κόστος ενός χρηματοοικονομικού μέσου και η κατανομή των τόκων 

(εσόδων ή εξόδων) στα διάφορα έτη, μέχρι τη λήξη του. Το πραγματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο, που εξισώνει 

τις προεξοφλημένες μελλοντικές εισπράξεις ή πληρωμές κατά τη διάρκεια ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, με 

την καθαρή λογιστική αξία του. 

 

3.5.1.4 Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού, τα οποία είτε ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 

ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον ο Όμιλος δεν έχει την 

πρόθεση να τα ρευστοποιήσει εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατάρτισης του Ισολογισμού. 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013   38 

Οι εύλογες αξίες των επενδύσεων που είναι διαπραγματεύσιμες σε ενεργό αγορά, προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 

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

αποτίμησης, όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση 

ταμειακών ροών. 

Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού, ο Όμιλος εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης των 

επενδύσεων αυτής της κατηγορίας. Για μετοχές εταιρειών, που έχουν ταξινομηθεί ως χρηματοοικονομικά στοιχεία 

διαθέσιμα προς πώληση, τέτοια ένδειξη αποτελεί η σημαντική ή παρατεταμένη μείωση της εύλογης αξίας σε σχέση με 

το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η συσσωρευμένη στα Ίδια Κεφάλαια ζημία, που είναι η διαφορά 

μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα. Οι ζημίες απομείωσης των συμμετοχικών 

τίτλων, που καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα, δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

 

3.6.2. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Οι συναλλαγές σε χρηματοοικονομικά μέσα συνεπάγονται για τον Όμιλο την ανάληψη ή τη μεταβίβαση ορισμένων 

χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι κατηγορίες κινδύνων στους οποίους εκτίθεται ο Όμιλος  είναι: 

 Κίνδυνος της αγοράς, που περιλαμβάνει τον συναλλαγματικό κίνδυνο, λόγω των μεταβολών στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των 

μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς και τον κίνδυνο τιμών, δηλαδή τον κίνδυνο διακύμανσης της αξίας ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου, ως αποτέλεσμα των μεταβολών στις τιμές της αγοράς, είτε αυτές προξενούνται από 

παράγοντες που αφορούν ειδικά το συγκεκριμένο μέσο ή τον εκδότη του, είτε από παράγοντες που επηρεάζουν 

γενικά τα διαπραγματεύσιμα μέσα της αγοράς. 

Παρά το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος για την εταιρεία, ο οποίος προκύπτει κυρίως από εμπορικές συναλλαγές 

σε ξένα νομίσματα, η διοίκηση δε χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου αυτού, 

επειδή δε θεωρεί ότι οι συναλλαγές είναι σημαντικές, λόγω της αξίας και της συχνότητάς τους. Ωστόσο, σε 

ετήσια βάση επανεκτιμάται η θέση της εταιρείας, ως προς τον ανωτέρω κίνδυνο και αξιολογείται η ανάγκη  

χρησιμοποίησης  συγκεκριμένων  χρηματοπιστωτικών εργαλείων για τον περιορισμό του. 

 Πιστωτικός κίνδυνος, κατά τον οποίο υπάρχει πιθανότητα, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη σε ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο, να αθετήσει την υποχρέωσή του, προξενώντας οικονομική ζημία στο άλλο μέρος. Η 

εταιρεία δεν εκτίθεται σημαντικά σε πιστωτικό κίνδυνο, διότι αφενός μεν οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται σε 

πελάτες αξιόπιστους με θετικά αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων, αφετέρου δε ο τρόπος πληρωμής των 

λιανικών πωλήσεων είναι κυρίως τοις μετρητοίς. 

 Κίνδυνος ρευστότητας, που οφείλεται στις δυσκολίες εξεύρεσης κεφαλαίων για κάλυψη υποχρεώσεων, που 

σχετίζονται με χρηματοοικονομικά μέσα. 

Ο Όμιλος διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα και κατά συνέπεια διατηρεί τον κίνδυνο αυτό σε 

χαμηλά επίπεδα. 

 Κίνδυνος επιτοκίου ταμειακής ροής, που είναι ο κίνδυνος της διακύμανσης των μελλοντικών ταμειακών ροών 

ενός χρηματοοικονομικού μέσου, λόγω των μεταβολών των επιτοκίων της αγοράς. 
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Για τον Όμιλο, ο εν λόγω κίνδυνος προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, εκ των οποίων όσα 

έχουν συναφθεί με μεταβλητό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο ταμειακών ροών, ενώ όσα έχουν συναφθεί με 

σταθερό επιτόκιο την εκθέτουν σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας των δανείων αυτών. Πολιτική του 

Ομίλου είναι να συνάπτει δάνεια σε μεταβλητό επιτόκιο, αντισταθμίζοντας τον μελλοντικό κίνδυνο ταμειακών 

ροών με μεταβολές στις τιμές των πωλούμενων αγαθών της, όταν αναμένονται σημαντικές μεταβολές στις 

καταβολές τόκων δανείων. 

 

3.6.3. Καθορισμός της Εύλογης Αξίας 

Εύλογη αξία είναι το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο του ενεργητικού μπορεί να ανταλλαχθεί ή μία υποχρέωση να 

διακανονιστεί στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής σε εμπορική βάση, μεταξύ δύο μερών, τα οποία έχουν 

πλήρη γνώση του αντικειμένου και ενεργούν με τη θέλησή τους. 

Για τον Όμιλο, αξιόπιστη ένδειξη της εύλογης αξίας αποτελούν οι χρηματιστηριακές τιμές των χρηματοοικονομικών 

της στοιχείων, που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές ή χρηματιστήρια. Κατά συνέπεια, η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές, που ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

Σε περιπτώσεις διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σε μη ενεργές αγορές, η εύλογη αξία αυτών καθορίζεται 

με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών, που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς, κατά τη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων, π.χ. πρόσφατες συναλλαγές σε καθαρά εμπορική βάση, τρέχουσα εύλογη αξία ενός 

ουσιώδους συναφούς χρηματοοικονομικού μέσου κλπ. 

 

3.7. Αποθέματα 

Τα αποθέματα είναι τα στοιχεία του ενεργητικού, που είτε κατέχονται προς πώληση κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, είτε βρίσκονται στη διαδικασία της παραγωγής, μέχρι να πάρουν την τελική 

τους μορφή για πώληση ή είναι υλικά και πρώτες ύλες, τα οποία θα αναλωθούν στην παραγωγική διαδικασία ή στην 

παροχή υπηρεσιών. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η κύρια δραστηριότητα του Ομίλου (ανάπτυξη λογισμικού) χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας, οπότε τα 

αποθέματα που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της αποτιμώνται στο κόστος παραγωγής τους, το οποίο απαρτίζεται 

κυρίως από την εργασία και τις λοιπές αμοιβές προσωπικού, που απασχολήθηκε άμεσα στην παροχή υπηρεσίας, 

συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών του επιβλέποντος προσωπικού και των γενικών εξόδων τα οποία επιμερίζονται. Η 

τιμή κόστους κτήσεως για το σύνολο των αποθεμάτων (αγοραζόμενα – παραγόμενα) προσδιορίζεται με τη μέθοδο του 

μέσου σταθμικού κόστους των ομοίων ειδών. 

 

3.8. Απαιτήσεις από Εμπορική Δραστηριότητα 

Οι  απαιτήσεις  από εμπορική  δραστηριότητα  του Ομίλου  κατατάσσονται στα  κυκλοφορούντα στοιχεία του 

ενεργητικού, δεδομένου ότι κατέχονται κυρίως για εμπορικούς σκοπούς ή για βραχύ χρονικό διάστημα και αναμένεται 
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να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία  σύνταξης  του Ισολογισμού (π.χ. χρεόγραφα προς 

πώληση, αξιόγραφα εισπρακτέα, απαιτήσεις από πελάτες κλπ). 

Οι εν λόγω απαιτήσεις, οι οποίες πωλούνται, χρησιμοποιούνται ή εισπράττονται μέσα στο λειτουργικό κύκλο του 

Ομίλου, θεωρούνται ως στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού, ακόμη και στην περίπτωση που δεν αναμένεται να 

εισπραχθούν μέσα στους επόμενους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

Ως λειτουργικός κύκλος του Ομίλου, νοείται ο χρόνος μεταξύ της κτήσης των στοιχείων που εισέρχονται σε μία   

διαδικασία   εντός   των εταιρειών του Ομίλου   και   της   ρευστοποίησής   τους   σε   ταμειακά   διαθέσιμα  ή  σε  ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο το οποίο είναι άμεσα μετατρέψιμο σε ταμειακά διαθέσιμα. 

Τα στοιχεία των απαιτήσεων καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης (απώλειες 

από επισφαλείς απαιτήσεις). Ο Όμιλος έχει θεσπίσει κριτήρια για την παροχή πίστωσης στους πελάτες, τα οποία σε 

γενικές γραμμές βασίζονται στο μέγεθος των δραστηριοτήτων του πελάτη, με παράλληλη εκτίμηση σχετικών 

οικονομικών πληροφοριών. Οι συναλλαγές γενικά πραγματοποιούνται με κανονικούς όρους και με αναμενόμενη μέση 

διάρκεια είσπραξης εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την αποστολή των πωλούμενων αγαθών και υπηρεσιών. 

Κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, όλες οι καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις 

ελέγχονται, προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο 

της συγκεκριμένης πρόβλεψης προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία σύνταξης Ισολογισμού, ώστε να 

αντανακλά τον πιθανό κίνδυνο ζημίας απομείωσης. 

Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται μόνο όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι οι εταιρείες του Ομίλου δεν είναι 

σε θέση να εισπράξουν τα οφειλόμενα προς αυτές ποσά 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  ταμειακών ροών,  προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Κάθε ποσό ζημίας 

απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

3.9. Έσοδα 

Τα έσοδα του Ομίλου αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή του εισπρακτέου αντιτίμου, καθαρά από 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, λαμβάνοντας υπ’ όψη κάθε είδους παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και τυχόν επιστροφές. 

Στις πωλήσεις του Ομίλου, το αντίτιμο της συναλλαγής έχει τη μορφή μετρητών ή ταμειακών ισοδύναμων και το ποσό 

του εσόδου είναι αυτό των μετρητών ή των ταμειακών ισοδύναμων, που εισπράχθηκαν ή είναι εισπρακτέα. Δεδομένου 

ότι οι πιστώσεις που δίνονται από τον Όμιλο εκτείνονται εντός του λειτουργικού κύκλου αυτής, η ονομαστική 

(τιμολογούμενη) αξία είναι ίση με την εύλογη. 

Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδα σε συνάρτηση με την κατηγορία, στην οποία αυτά εντάσσονται: 

 Έσοδα από πώληση αγαθών, τα οποία αναγνωρίζονται εφόσον ικανοποιούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 Ο Όμιλος έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη από την 

κυριότητα των αγαθών. 
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 Δεν υπάρχει καμία ανάμιξη από τον Όμιλο, στην διαχείριση των πωληθέντων αγαθών, ούτε διατηρεί τον 

πραγματικό έλεγχό τους. 

 Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 Πιθανολογείται, ότι τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην εταιρεία. 

 Τα έξοδα, που σχετίζονται με τη συναλλαγή, μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

 Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, τα οποία αναγνωρίζονται με βάσει το στάδιο ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής, 

που αφορά στην παροχή υπηρεσίας, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων,  όταν  το  

αποτέλεσμα  αυτής  της  συναλλαγής  μπορεί  να  εκτιμηθεί  αξιόπιστα κατά τη 

συγκεκριμένη  ημερομηνία.  Η  αξιόπιστη  εκτίμηση   επιτυγχάνεται   όταν   πληρούνται   οι   παρακάτω 

προϋποθέσεις: 

 Το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

 Πιθανολογείται ότι τα οικονομικά οφέλη, που συνδέονται με τη συναλλαγή, θα εισρεύσουν στην 

εταιρεία. 

 Ο βαθμός ολοκλήρωσης μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα κατά την ημερομηνία σύνταξης των 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 Τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και αυτά που θα απαιτηθούν μέχρι την ολοκλήρωση 

παροχής της υπηρεσίας, μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα. 

Ο Όμιλος, προκειμένου να είναι σε θέση να διενεργεί αξιόπιστες εκτιμήσεις, συνάπτει συμφωνίες για κάθε 

συναλλαγή που αφορά παροχή υπηρεσιών, κατά τις οποίες ορίζονται μεταξύ άλλων το ακριβές αντίτιμο της 

παροχής υπηρεσιών, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν για κάθε συμβαλλόμενο, ο τρόπος και 

οι όροι εξόφλησης του αντιτίμου. 

Επιπλέον, ο βαθμός ολοκλήρωσης μίας συναλλαγής παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται βάσει των υπηρεσιών που 

έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο 

των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν ή την αναλογία των ήδη πραγματοποιημένων εξόδων σε σχέση 

με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της εν λόγω συναλλαγής. 

 Έσοδα από τόκους, τα οποία προκύπτουν από την, εκ μέρους τρίτων, χρήση στοιχείων του ενεργητικού του 

Ομίλου και αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Το 

πραγματικό επιτόκιο ενός στοιχείου του ενεργητικού, είναι το απαιτούμενο επιτόκιο, με το οποίο 

προεξοφλούνται οι μελλοντικές ταμειακές ροές, που θα εισρεύσουν στην εταιρεία, από τη χρήση του στοιχείου 

αυτού, καθ’ όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του, έτσι ώστε να εξισώνονται με την αρχική λογιστική του αξία. 

Όταν υπάρχει απομείωση του ανωτέρω στοιχείου, η λογιστική αξία αυτού μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό του, 

το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με το 

αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Εν συνεχεία λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης νέας 

λογιστικής αξίας. 

 

3.10. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως 

οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς  και επενδύσεις 

υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου (προθεσμιακές καταθέσεις), που δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε 

διαθέσιμα. 

 

3.11. Κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια του Ισολογισμού και αφορά τις κοινές 

ονομαστικές  μετοχές της μητρικής εταιρείας.  Άμεσα  έξοδα  για  την  έκδοση  μετοχών  εμφανίζονται  σε  μείωση  του 

προϊόντος έκδοσης.  

Άμεσα έξοδα  που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση άλλων επιχειρήσεων, περιλαμβάνονται στο 

κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 

 

3.12. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά είναι συσσωρευμένα καθαρά κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί στους μετόχους, ούτε έχουν 

κεφαλαιοποιηθεί (δηλαδή δεν έχουν ενσωματωθεί στο μετοχικό κεφάλαιο του Ομίλου με αντίστοιχη αύξησή του), αλλά 

εμφανίζονται σε ιδιαίτερους λογαριασμούς της καθαρής θέσης της εταιρείας. 

 

3.12.1. Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (κωδ. Νόμος 2190 / 1920), η εταιρεία υποχρεούται, κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, να σχηματίζει τακτικό αποθεματικό, ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) 

τουλάχιστον, των πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως. 

 

3.12.2. Έκτακτα Αποθεματικά 

Περιλαμβάνονται αποθεματικά που έχουν προκύψει από φορολογημένα κέρδη της μητρικής εταιρείας, ως προϋπόθεση 

για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής και την ένταξή της σε προγράμματα που επιχορηγούνται από διάφορους φορείς, 

όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3.12.3. Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 

Ο Όμιλος έχει αποθεματικά, που σχημάτισε η μητρική εταιρεία από καθαρά κέρδη, τα οποία με βάση ειδικές διατάξεις 

νόμων που χαρακτηρίζονται ως αναπτυξιακοί, δε φορολογούνται, γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την απόκτηση νέου 

πάγιου παραγωγικού  εξοπλισμού.  Δηλαδή  σχηματίζονται  από  καθαρά κέρδη, για  τα οποία δεν υπολογίζεται και δεν 

καταβάλλεται φόρος. 

 

3.12.4. Αποθεματικά από Απαλλασσόμενα της Φορολογίας και Ειδικώς Φορολογηθέντα Έσοδα 

Τα  αποθεματικά  από  απαλλασσόμενα της  φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά φορολογηθέντα  κατ’ ειδικό τρόπο 

αφορούν έσοδα αμοιβαίων κεφαλαίων και repos, που κατείχε στο παρελθόν η μητρική εταιρεία του Ομίλου, τα οποία 
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απαλλάσσονται της φορολογίας ή φορολογούνται με παρακράτηση φόρου στην πηγή, με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης. Πέραν των εν λόγω καταβληθέντων φόρων, τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση σε 

περίπτωση διανομής τους. Με βάση το άρθρο 72 του νόμου 4172/2013 (ΦΕΚ Α167/23-7-2013) επιβάλλεται η 

αυτοτελής φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεματικών που έχουν σχηματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

2238/1994, στη χρήση 2014 με συντελεστή 19%.  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 12 (παρ. 46) η εταιρεία στις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2013 επιμέτρησε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. 

  

3.13. Κρατικές Επιχορηγήσεις 

Κρατική επιχορήγηση είναι η ενίσχυση, που παρέχεται από το κράτος με τη μορφή μεταβίβασης πόρων σε μια 

επιχείρηση, ως ανταπόδοση της τήρησης ή της επικείμενης τήρησης από την τελευταία, όρων που σχετίζονται με τη 

λειτουργία της. Υπάρχουν δύο βασικές μορφές επιχορηγήσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας: 

 

3.13.1. Επιχορηγήσεις σχετιζόμενες με Πάγια Στοιχεία Ενεργητικού 

Πρόκειται  για  χρηματικά  ποσά,  που  έχουν δοθεί  στις εταιρείες του Ομίλου από κρατικούς φορείς, προκειμένου 

αυτές να προβούν είτε στην αγορά ή στην κατασκευή συγκεκριμένου παγίου στοιχείου ενεργητικού μακρόχρονης 

εκμετάλλευσης. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης, που πρέπει να ικανοποιούνται αθροιστικά, είναι τα ακόλουθα: 

 Εύλογη βεβαίωση ότι η εταιρεία έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της 

επιχορήγησης και 

 Εύλογη  βεβαίωση ότι  το  ποσό της  επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Η είσπραξη της  επιχορήγησης  δεν αρκεί 

από μόνη της για την αναγνώριση, διότι δεν αποδεικνύει την ικανότητα για εκπλήρωση των όρων. 

Η μητρική εταιρεία είχε λάβει προκαταβολή κρατική επιχορήγηση για αποσβεστέα πάγια στοιχεία του ενεργητικού της 

σε προηγούμενη χρήση, μη ολοκληρωμένα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007, οπότε η λογιστική απεικόνιση της ανωτέρω 

προκαταβολής επιχορηγήσεως, η οποία σχετίζεται με τα εν λόγω πάγια στοιχεία, ήταν η ξεχωριστή από την αξία 

κτήσης των ανωτέρω παγίων, αναγνώρισή τους ως έσοδα επόμενων χρήσεων. 

Εντός της χρήσης 2008, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η δημιουργία των επιχορηγούμενων παγίων στοιχείων, η 

μητρική εταιρεία εφαρμόζει το λογιστικό χειρισμό της μείωσης του κόστους κτήσης των παγίων, κατά το ποσό του 

συνόλου των επιχορηγήσεων, που έλαβε από το κράτος. Κατά το 2009 ολοκληρώθηκε η είσπραξη των κρατικών 

επιχορηγήσεων. 

Εντός της χρήσης 2011 υπάρχει κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 54 χιλ. ευρώ για την ένταξη της μητρικής 

εταιρείας στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, βάσει της απόφασης με Αρ. Πρωτ. 

14370/3404/13.10.2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

 

3.13.2. Επιχορηγήσεις σχετιζόμενες με τα Αποτελέσματα 
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Πρόκειται  για χρηματικά ποσά,  που έχουν δοθεί στην εταιρεία από κρατικούς φορείς, τα οποία δε σχετίζονται με  την  

απόκτηση  παγίων  στοιχείων, αλλά με στοιχεία άμεσα προσδιοριστικά των αποτελεσμάτων, ως κίνητρο για την 

πραγματοποίηση εξόδων. 

Τα κριτήρια αναγνώρισης της εύλογης βεβαίωσης, τόσο της συμμόρφωσης με τους όρους της επιχορήγησης, όσο και 

της είσπραξης αυτής, πρέπει υποχρεωτικά να πληρούνται και σε αυτού του είδους τις επιχορηγήσεις. 

Ο Όμιλος απεικονίζει τέτοιες επιχορηγήσεις, ως μειωτικές του κόστους στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων της χρήσης. 

 

3.14. Τραπεζικός Δανεισμός 

3.14.1. Δάνεια 

Τα δάνεια από τράπεζες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση των συναλλαγών αναφορικά με δανειακές συμβάσεις. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 

κόστος, βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Δάνεια σε ξένο νόμισμα αποτιμώνται βάσει της ισοτιμίας που 

ισχύει κατά την ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

Οποιαδήποτε διαφορά, μεταξύ των ποσών που ενταμιεύονται στην εταιρεία από την τράπεζα (πλην των εξόδων για τη 

σύναψη των δανείων) και της αξίας εξόφλησης, αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων, κατά τη διάρκεια της 

περιόδου δανεισμού. 

Η  διοίκηση του Ομίλου  θεωρεί, ότι τα  επιτόκια  που χρησιμοποιούνται  σε σχέση με τα συναφθέντα  δάνεια, 

ισοδυναμούν με τα τρέχοντα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρμογής της αξίας, στην οποία απεικονίζονται οι δανειακές υποχρεώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την 

εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών 

Καταστάσεων. 

 

3.14.2. Κόστος Δανεισμού 

Κόστος δανεισμού είναι οι τόκοι που απορρέουν από τον δανεισμό, καθώς και τα λοιπά έξοδα που πραγματοποιούνται 

για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων των εταιρειών του Ομίλου,  με χρηματοπιστωτικούς  οργανισμούς. 

Στην ανωτέρω έννοια περιλαμβάνονται: 

 τόκοι βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων τραπεζικών δανείων, καθώς και τόκοι υπεραναλήψεων, 

 συμπληρωματικά έξοδα (π.χ. προμήθειες) που πραγματοποιούνται για τη σύναψη δανειακών συμβάσεων και 

κατ’ επέκταση τη λήψη δανείων, 

 χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις από χρηματοοικονομικές μισθώσεις και 

 συναλλαγματικές διαφορές δανείων σε ξένο νόμισμα, κατά την έκταση που αυτές θεωρούνται 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 

Σχετικά με την αναγνώριση του κόστους δανεισμού, η διοίκηση του Ομίλου έχει υιοθετήσει την εναλλακτική μέθοδο 

του ΔΛΠ 23 ‘‘Κόστος Δανεισμού’’, έτσι ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με την τροποποίηση του εν λόγω προτύπου, η 

οποία εφαρμόζεται υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2009. Σύμφωνα με τη μέθοδο το εν λόγω κόστος πλέον 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013   45 

κεφαλαιοποιείται, όταν τα δάνεια σχετίζονται με την αγορά, κατασκευή και δημιουργία επιλέξιμων παγίων στοιχείων του 

Ενεργητικού και μεταφέρεται σε αύξηση του κόστους των στοιχείων αυτών. 

Ο παραπάνω χειρισμός προϋποθέτει τα ακόλουθα: 

 Πιθανολογείται ότι η εταιρεία θα έχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τα στοιχεία αυτά 

 Το κόστος δανεισμού που θα προσαυξήσει την αξία των επιλέξιμων στοιχείων, μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα 

Ο Όμιλος εφαρμόζει την εναλλακτική μέθοδο, σύμφωνα με το πρότυπο για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού που 

εντάσσονται στην κατηγορία των επιλέξιμων παγίων στοιχείων. 

Επιπλέον, όλα τα κόστη δανεισμού που πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης, κεφαλαιοποιούνται. Τέλος η 

μέθοδος εφαρμόζεται με συνέπεια από χρήση σε χρήση. 

 

3.15. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των οικονομικών 

καταστάσεων και σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος, 

αφορά φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών του Ομίλου, 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 θα 

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. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν η εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα να 

συμψηφίσει τα αντίστοιχα ποσά και όταν αφορούν φόρους εισοδήματος, που έχουν επιβληθεί από την ίδια φορολογική 

αρχή. 

 

3.16. Παροχές σε Εργαζομένους 
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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 με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστούμενης μονάδος (projected unit credit method). Για 

την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπρόθεσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Κατά τη χρήση 2013 και λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, ο  Όμιλος προέβη σε 

αλλαγή της λογιστικής  πολιτικής και αναγνωρίζει το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την περίοδο 

στην οποία προκύπτουν, στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η επίπτωση της αλλαγής εμφανίζεται στην υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών που δεν είχανε 

αναγνωριστεί στις προηγούμενες περιόδους και αντίστοιχα στα λοιπά συνολικά έσοδα.  

 

3.17. Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενες Απαιτήσεις 

Η πρόβλεψη ορίζεται ως μία υποχρέωση αορίστου χρόνου ή ποσού, η οποία αναγνωρίζεται στα στοιχεία του 

Ισολογισμού της εταιρείας, μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι εξής προϋποθέσεις: 

 Η εταιρεία έχει μία παρούσα υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθουσών ενεργειών, νομική – συμβόλαιο με 

ρητούς όρους, ισχύουσα νομοθεσία ή τεκμαιρόμενη – μέσα από ένα καθιερωμένο τύπο πρακτικής του 

παρελθόντος ότι αποδέχεται ορισμένες ευθύνες και ως αποτέλεσμα έχει δημιουργήσει τη βάσιμη προσδοκία ότι 

θα ανταποκριθεί σε αυτές τις ευθύνες. 

 Είναι πιθανόν ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνει οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό 

της παραπάνω υποχρέωσης, δηλαδή η πρόβλεψη θα αναγνωρίζεται αν η πιθανότητα να συμβεί η εκροή πόρων 

είναι μεγαλύτερη από την πιθανότητα να μη συμβεί. 

 Μπορεί να γίνει μία αξιόπιστη εκτίμηση για το ποσό της υποχρέωσης αυτής. 

Η εκτίμηση του εξόδου γίνεται από τον Όμιλο, με βάση την προηγούμενη εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις και 

συναλλαγές. Επιπρόσθετα, λαμβάνονται υπόψη πληροφορίες και οικονομικά γεγονότα, που συμβαίνουν μετά την 

ημερομηνία σύνταξης του Ισολογισμού. 

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τότε το ποσό της πρόβλεψης που θα 

αναγνωριστεί, προσδιορίζεται ως η προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών εξόδων, που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν 

για τη διευθέτηση της υποχρέωσης, με τη χρησιμοποίηση ενός προεξοφλητικού προ φόρων επιτοκίου, το οποίο 
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αντανακλά τη διαχρονική αξία του χρήματος, τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, καθώς και τους κινδύνους που είναι 

συναφείς με την υποχρέωση. 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και δεν αναγνωρίζονται στις Οικονομικές 

Καταστάσεις, διότι εξαρτώνται από αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, από τα οποία δεν είναι πιθανό να προκύψει εκροή 

οικονομικών πόρων, για το διακανονισμό τους. Ωστόσο γνωστοποιούνται εκτός κι αν η ανωτέρω πιθανότητα είναι 

ελάχιστη. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις είναι πιθανές απαιτήσεις, που προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος, αλλά η ύπαρξή τους 

θα επιβεβαιωθεί αν πραγματοποιηθούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα. Γι΄ αυτό το λόγο δεν 

απεικονίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, όταν η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 

 

3.18. Κέρδη ανά Μετοχή 

Το ΔΛΠ 33 ‘‘Κέρδη ανά Μετοχή’’, προβλέπει δύο δείκτες υπολογισμού των κερδών ανά μετοχή: 

 Βασικά  κέρδη  ανά  μετοχή, τα οποία  υπολογίζονται διαιρώντας  το κέρδος  (ή τη ζημία) χρήσης,  που 

αναλογεί στους  κατόχους των κοινών μετοχών, με το σταθμισμένο μέσο όρο των σε κυκλοφορία κοινών 

μετοχών, κατά τη διάρκεια αυτής της χρήσης. 

 Πλήρως κατανεμημένα κέρδη ανά μετοχή, η φιλοσοφία των οποίων έγκειται στο γεγονός, ότι ορισμένες 

κατηγορίες τίτλων, που κατά το χρόνο προσδιορισμού των κερδών ανά μετοχή δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

στη διανομή των κερδών της εξεταζόμενης χρήσης, δικαιούνται να συμμετάσχουν στη διανομή των κερδών 

μελλοντικών χρήσεων. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται εξ ολοκλήρου από κοινές μετοχές. 

Επιπλέον η εταιρεία δεν κατέχει καμία από τις κατηγορίες τίτλων που ενδέχεται να επιδράσουν μειωτικά των κερδών 

ανά μετοχή. Ως εκ τούτου, υπολογίζει βασικά κέρδη ανά μετοχή σύμφωνα με την ως άνω μέθοδο υπολογισμού, 

βασικών κερδών ανά μετοχή. 

 

3.19. Οικονομικές Πληροφορίες κατά Τομέα 

Ο Όμιλος είναι υποχρεωμένος να καθορίσει πρωτεύοντα και δευτερεύοντα τομέα για τις δραστηριότητες του, όπως  

επίσης  και να παρουσιάσει διαφορετικές πληροφορίες για τον πρωτεύοντα, σε σχέση με τον δευτερεύοντα τομέα. 

Οι δύο τομείς, οικονομικά στοιχεία των οποίων πρέπει να παρουσιάζει ο Όμιλος, είναι: 

 Επιχειρηματικός τομέας, που αποτελεί κάθε διακριτό μέρος των εταιρειών του Ομίλου, που παρέχει ένα προϊόν 

ή υπηρεσία ή μία ομάδα σχετιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία υπόκεινται σε κινδύνους και αποδόσεις 

που διαφέρουν από αυτούς των άλλων επιχειρηματικών τομέων. Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψη για 

την ταξινόμηση των προϊόντων και υπηρεσιών σε έναν επιχειρηματικό τομέα, είναι η φύση των προϊόντων ή των 

υπηρεσιών, η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας, οι πελάτες στους οποίους απευθύνεται το προϊόν ή η 

υπηρεσία, ο τρόπος διάθεσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών, το θεσμικό πλαίσιο του λειτουργικού 

περιβάλλοντος. 
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 Γεωγραφικός τομέας, ο οποίος είναι κάθε διακριτό μέρος των εταιρειών του Ομίλου, που παρέχει προϊόντα ή 

υπηρεσίες μέσα σε ένα συγκεκριμένο οικονομικό περιβάλλον και το οποίο υπόκειται σε κινδύνους και 

αποδόσεις, που διαφέρουν από εκείνες άλλων τομέων που λειτουργούν σε άλλα οικονομικά περιβάλλοντα. Οι 

παράγοντες που λαμβάνονται υπ’ όψη για την οριοθέτηση των γεωγραφικών τομέων, περιλαμβάνουν την 

ομοιότητα στις πολιτικοοικονομικές συνθήκες, τις σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών σε διαφορετικές γεωγραφικές 

περιοχές, την εγγύτητα των λειτουργιών και την ύπαρξη συγκεκριμένων κινδύνων που σχετίζονται με τις 

λειτουργίες σε συγκεκριμένη περιοχή. 

Η διοίκηση, λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός, ότι η πηγή και η φύση των κινδύνων και των αποδόσεων των 

δραστηριοτήτων των εταιρειών του Ομίλου, εξαρτώνται κυρίως από τα προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που 

παρέχει, καθώς επίσης και την εσωτερική οργανωτική και διοικητική δομή και το υπάρχον σύστημα εσωτερικής 

πληροφόρησης, καθορίζει ως πρωτεύοντα, τον επιχειρηματικό τομέα και ως δευτερεύοντα, τον γεωγραφικό τομέα. 

Επιπρόσθετα, η Διοίκηση της εταιρείας (και του Ομίλου) αποφάσισε την ενοποίηση των επιχειρηματικών τομέων: 

Πληροφορική και Λοιπές Εμπορικές Δραστηριότητες, διότι η φύση των εμπορικών δραστηριοτήτων αφορά κατά 

κανόνα προϊόντα και υπηρεσίες συναφείς με την Πληροφορική. Επιπρόσθετα, η εν λόγω ενοποίηση προσδίδει ευελιξία 

στο εμπορικό τμήμα που πλέον θα μπορεί πλέον να προωθεί μια μεγάλη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών της 

Πληροφορικής. Επίσης, η εξαγωγή στοιχείων διευκολύνεται και καθίσταται εξαιρετικά ταχής διότι δε χρειάζεται πλέον 

ο διαχωρισμός ομοειδών κονδυλίων που μέχρι πρότινος η εξαγωγή τους ήταν χρονοβόρα. Τέλος, για λόγους 

συγκρισιμότητας, τα κονδύλια της Πληροφορικής και των Λοιπών Εμπορικών Δραστηριοτήτων της προηγούμενης 

χρήσης 2012 έχουν συμπτυχθεί. Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 34 του παρόντος. 
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4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Κτίρια - Τεχνικά 

Έργα σε Ακίνητα 

Τρίτων 

 Μεταφορικά Μέσα 

 Μεταφορικά Μέσα 

Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός Χρηματ. 

Μίσθωσης 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 876.879,31                 36.867,37                   30.112,00                   1.715.703,43              22.042,51                     2.681.604,62              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 104.147,49                  78.793,25                    182.940,74                 

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (30.022,31)                   (30.022,31)                 
-                                   -                                 

31η Δεκεμβρίου 2013 876.879,31                 141.014,86                 30.112,00                   1.764.474,37              22.042,51                     2.834.523,05              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2013 759.580,64                 3.512,18                     30.111,96                   1.594.403,35              3.337,48                       2.390.945,61              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 35.577,02                    10.238,08                    84.247,98                    2.204,25                         132.267,33                 

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (30.021,97)                   (30.021,97)                 
-                                   -                                 

31η Δεκεμβρίου 2013 795.157,66                 13.750,26                   30.111,96                   1.648.629,36              5.541,73                       2.493.190,97              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 81.721,65                   127.264,60                 0,04                           115.845,01                 16.500,78                     341.332,08                 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 869.854,33                 21.538,21                   30.112,00                   1.692.974,06              16.842,93                     2.631.321,53              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 7.024,98                      35.480,81                    29.492,77                    5.199,58                         77.198,14                   

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 (20.151,65)                   (6.763,40)                     (26.915,05)                 
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 

31η Δεκεμβρίου 2012 876.879,31                 36.867,37                   30.112,00                   1.715.703,43              22.042,51                     2.681.604,62              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2012 710.320,66                 20.667,31                   30.111,96                   1.391.191,08              421,07                          2.152.712,08              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 49.259,98                    2.680,25                      209.840,32                  2.916,41                         264.696,96                 

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 (19.835,38)                   (6.628,05)                     (26.463,43)                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 

31η Δεκεμβρίου 2012 759.580,64                 3.512,18                     30.111,96                   1.594.403,35              3.337,48                       2.390.945,61              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 117.298,67                 33.355,19                   0,04                           121.300,08                 18.705,03                     290.659,01                 



 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την Περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013   50 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Κτίρια - Τεχνικά 

Έργα σε Ακίνητα 

Τρίτων 

 Μεταφορικά Μέσα 

 Μεταφορικά Μέσα 

Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός Χρηματ. 

Μίσθωσης 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 876.182,46                 36.867,37                   30.112,00                   1.704.729,18              22.042,51                     2.669.933,52              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 104.147,49                  78.793,25                    182.940,74                 

Προσθήκες από Προηγούμενες Χρήσεις, Λόγω Συγχώνευσης εντός Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                 
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (30.022,31)                   (30.022,31)                 

31η Δεκεμβρίου 2013 876.182,46                 141.014,86                 30.112,00                   1.753.500,12              22.042,51                     2.822.851,95              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2013 758.883,79                 3.512,18                     30.111,96                   1.587.115,21              3.337,48                       2.382.960,62              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 35.577,02                    10.238,08                    83.220,15                    2.204,25                         131.239,50                 

Αποσβέσεις από Προηγούμενες Χρήσεις, Λόγω Συγχώνευσης εντός Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (30.021,97)                   (30.021,97)                 

31η Δεκεμβρίου 2013 794.460,81                 13.750,26                   30.111,96                   1.640.313,39              5.541,73                       2.484.178,15              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 81.721,65                   127.264,60                 0,04                           113.186,73                 16.500,78                     338.673,80                 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 869.157,48                 21.538,21                   30.112,00                   1.681.999,81              16.842,93                     2.619.650,43              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 7.024,98                      35.480,81                    29.492,77                    5.199,58                         77.198,14                   

Προσθήκες από Προηγούμενες Χρήσεις, Λόγω Συγχώνευσης εντός Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 (20.151,65)                   (6.763,40)                     (26.915,05)                 

31η Δεκεμβρίου 2012 876.182,46                 36.867,37                   30.112,00                   1.704.729,18              22.042,51                     2.669.933,52              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2012 709.623,81                 20.667,31                   30.111,96                   1.385.740,59              421,07                          2.146.564,74              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 49.259,98                    2.680,25                      208.002,67                  2.916,41                         262.859,31                 

Αποσβέσεις από Προηγούμενες Χρήσεις, Λόγω Συγχώνευσης εντός Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 (19.835,38)                   (6.628,05)                     (26.463,43)                 

31η Δεκεμβρίου 2012 758.883,79                 3.512,18                     30.111,96                   1.587.115,21              3.337,48                       2.382.960,62              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 117.298,67                 33.355,19                   0,04                           117.613,97                 18.705,03                     286.972,90                 
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5. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ανάπτυξη 

Λογισμικού - 

Ολοκληρωμένο 

 Εμπορικά Σήματα 
 Λογισμικό - Αγορά 

από Τρίτους 

 Ανάπτυξη 

Λογισμικού - Μη 

Ολοκληρωμένο 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 22.328.497,03            37.891,70                   932.528,31                 417.738,53                 23.716.655,57            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 239.469,32                  1.255,00                      14.620,33                    239.469,32                  494.813,97                 

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                 

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 
Μεταφορές 417.738,52                  (657.207,84)                 (239.469,32)               

31η Δεκεμβρίου 2013 22.985.704,87            39.146,70                   947.148,64                 0,01                           23.972.000,22            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2013 15.646.641,27            33.719,41                   829.990,74                 -                                 16.510.351,42            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 1.286.426,82               3.586,72                      58.164,36                    1.348.177,90              

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 

31η Δεκεμβρίου 2013 16.933.068,09            37.306,13                   888.155,10                 -                                 17.858.529,32            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6.052.636,78              1.840,57                     58.993,54                   0,01                           6.113.470,90              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 21.041.893,12            37.891,70                   932.253,31                 700.912,34                 22.712.950,47            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 551.317,90                  275,00                         1.003.430,10               1.555.023,00              

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 
Μεταφορές 735.286,01                  (1.286.603,91)              (551.317,90)               

31η Δεκεμβρίου 2012 22.328.497,03            37.891,70                   932.528,31                 417.738,53                 23.716.655,57            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2012 13.424.762,56            29.930,24                   736.746,87                 -                                 14.191.439,67            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 2.221.878,71               3.789,17                      93.243,87                    2.318.911,75              

Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 

31η Δεκεμβρίου 2012 15.646.641,27            33.719,41                   829.990,74                 -                                 16.510.351,42            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6.681.855,76              4.172,29                     102.537,57                 417.738,53                 7.206.304,15              
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ανάπτυξη 

Λογισμικού - 

Ολοκληρωμένο 

 Εμπορικά Σήματα 
 Λογισμικό - Αγορά 

από Τρίτους 

 Ανάπτυξη 

Λογισμικού - Μη 

Ολοκληρωμένο 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 22.328.497,04            37.891,70                   932.528,31                 417.738,52                 23.716.655,57            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 239.469,32                  1.255,00                      14.620,33                    239.469,32                  494.813,97                 

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                 
Μεταφορές 417.738,52                  (657.207,84)                 (239.469,32)               

31η Δεκεμβρίου 2013 22.985.704,88            39.146,70                   947.148,64                 -                                 23.972.000,22            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2013 15.646.641,27            33.719,41                   829.990,74                 -                                 16.510.351,42            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 1.286.426,82               3.586,72                      58.164,36                    1.348.177,90              
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 

31η Δεκεμβρίου 2013 16.933.068,09            37.306,13                   888.155,10                 -                                 17.858.529,32            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 6.052.636,79              1.840,57                     58.993,54                   -                                 6.113.470,90              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 21.041.893,13            37.891,70                   932.253,31                 700.912,33                 22.712.950,47            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 551.317,90                  275,00                         1.003.430,10               1.555.023,00              

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 
Μεταφορές 735.286,01                  (1.286.603,91)              (551.317,90)               

31η Δεκεμβρίου 2012 22.328.497,04            37.891,70                   932.528,31                 417.738,52                 23.716.655,57            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2012 13.424.762,56            29.930,24                   736.746,87                 -                                 14.191.439,67            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 2.221.878,71               3.789,17                      93.243,87                    2.318.911,75              
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 -                                 

31η Δεκεμβρίου 2012 15.646.641,27            33.719,41                   829.990,74                 -                                 16.510.351,42            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 6.681.855,77              4.172,29                     102.537,57                 417.738,52                 7.206.304,15              
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6. Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 

Οι επενδύσεις της εταιρείας στις θυγατρικές επιχειρήσεις του ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 11.600,84                    39.590,00                    

EPSILON EUROPE PLC 2.919.900,00               2.479.900,00               
-                                   

2.931.500,84              2.519.490,00              

 
 
 

7. Επενδύσεις σε Συγγενείς Επιχειρήσεις 

Η μητρική εταιρεία από τη χρήση 2011 και επόμενες δεν ενοποιεί με τη μέθοδο της “ολικής ενοποίησης” την εταιρεία 

“ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, η οποία κατατάσσεται στις συγγενείς επιχειρήσεις, αφού 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 28 δεν υφίσταται πλέον η δυνατότητα καθορισμού της χρηματοοικονομικής και 

επιχειρηματικής πολιτικής της. Η ενοποίηση γίνεται με τη μέθοδο της “καθαρής θέσης”. 

Οι επενδύσεις της εταιρείας στις συγγενείς επιχειρήσεις του ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 2013 2012 2013 2012

ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.

1η Ιανουαρίου 2013 51.217,23                   21.685,76                   51.217,23                   21.685,76                   

Αύξηση Λόγω Συμμετοχής σε Αύξηση Εταιρικού Κεφαλαίου Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                   -                                   

Αύξηση από Αποτίμηση Συμμετοχής 43.175,47                    29.531,47                    43.175,47                    29.531,47                    
(Απομείωση) / Διαγραφή απομείωσης Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                   -                                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
94.392,70                   51.217,23                   94.392,70                   51.217,23                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
 
 

8. Διαθέσιμα προς Πώληση Χρηματοοικονομικά Στοιχεία 

Λόγω μη σημαντικότητας του ποσού συμμετοχής της μητρικής εταιρείας ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’, η απομείωση 

προσδιορίστηκε με την πρακτική της αναλογίας της συμμετοχής στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας ‘‘ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.’’, βάσει του τελευταίου επίσημου δημοσιευμένου ισολογισμού αυτής (31.12.2012). 

Ποσά εκφρασμένα σε € 2013 2012 2013 2012

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

1η Ιανουαρίου 2013 3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     

(Απομείωση) / Διαγραφή απομείωσης Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 -                                   -                                   -                                   -                                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

9. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήματος 

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 
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Ποσά εκφρασμένα σε € 2013 2012 2013 2012

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 228.428,25                 116.712,74                 177.755,57                 106.086,28                 

Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή 44.885,20                    26.605,45                    46.216,45                    21.217,26                    

Φορολογική Επίδραση μη Εκπιπτ. Φορολογικά Εξόδων - Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 16.723,42                    (4.391,14)                     18.373,23                    (3.529,02)                     

Φορολογική Επίδραση μη Εκπιπτόμενων Φορολογικά Εξόδων - Λογιστικοποίηση Πρόβλεψης Υποτίμησης Συμμετοχών 7.277,18                      -                                   7.277,18                      -                                   

Φορολογική Επίδραση μη Φορολογήσιμου Εισοδήματος (130.140,98)                 (39.136,63)                   (133.952,24)                 (41.710,66)                   

Αναστροφή Φορολογικής Επίδρασης Φορολογικής Ζημίας Προηγούμενων Χρήσεων 54.875,63                    -                                   54.875,63                    -                                   

Αντιλογισμός σε Αναβαλλόμενο Φόρο, Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή 132.257,95                  -                                   132.279,86                  -                                   
Τέλος Επιτηδεύματος Ν.3986/2011 1.846,87                      -                                   1.058,87                      -                                   

Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο) 127.725,27                 (16.922,32)                 126.128,98                 (24.022,42)                 

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που επιβαρύνουν / ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:

Αναβαλλόμενος Φόρος (Έξοδο) / Έσοδο (βλ. ανάλυση επόμενης σελίδας) (19.037,42)                   (23.950,55)                   (19.577,99)                   (24.022,42)                   

Αντιλογισμός σε Αναβαλλόμενο Φόρο, Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή 132.257,95                  -                                   132.279,86                  -                                   

Φόρος Χρήσης Πληρωτέος 12.657,87                    7.028,23                      12.368,24                    -                                   
Τέλος Επιτηδεύματος Ν.3986/2011 1.846,87                      -                                   1.058,87                      -                                   

Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο) 127.725,27                 (16.922,32)                 126.128,98                 (24.022,42)                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών για τη χρήση 

2013 διαμορφώνεται σε ποσοστό 26%. Για την αντίστοιχη περίοδο στην Κύπρο ο συντελεστής φόρου εισοδήματος 

διαμορφώνεται σε 12,5%. Ο φόρος εισοδήματος προκύπτει μετά από φορολογική αναμόρφωση των μη εκπιπτόμενων 

δαπανών βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα 

να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι 

αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013 στο κονδύλι “Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις”. 

Αντίστοιχα, ο τρέχων φόρος εισοδήματος παρουσιάζεται στο κονδύλι “Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις” και η 

πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου παρουσιάζεται στο κονδύλι “Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις”. 

Πάντως πρέπει να διευκρινιστεί ότι για τον υπολογισμό του τρέχοντος φόρου εισοδήματος της χρήσης 2013, η εταιρεία 

σύμφωνα με την παραγρ. 29 περίπτωση ια’ του άρθρου 3 του Ν.4110/2013, προσαύξησε εξωλογιδτικά κατά 30%  τις 

“Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας”, ήτοι κατά ποσό € 345.892,11. Το ποσό αυτό πρέπει να εγκριθεί 

εντός εξαμήνου από την υποβολή της δήλωσης φορολογίαε εισοδήματος από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. Μετά την άπρακτη παρέλευση της πιο πάνω προθεσμίας , θεωρείται ότι οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

Τέλος, για τη χρήση 2013 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82, § 5 Ν.2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 

2013. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις 

εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις). 

Για τις ανέλεγκτες χρήσεις οι φόροι που ενδεχομένως προκύψουν εκτιμάται ότι δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις. 

Αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων εμφανίζεται στον επόμενο πίνακα: 
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Εν συνεχεία, στον ακόλουθο πίνακα εμφανίζεται αναλυτικά η κίνηση των αναβαλλόμενων φόρων: 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Άϋλα Στοιχεία 

Ενεργητικού 

 Ενσώματα Πάγια 

Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης 

 Φορολογική Ζημία 
 Λοιπά Ενσώματα 

Πάγια 

 Συσσωρευμένες 

Αναλογιστικές Ζημίες 
 Επιχορηγήσεις Παγίων 

 Πρόβλεψη Υποτίμησης 

Συμμετοχών 
 Σύνολο 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2013 54.875,63                     54.875,63                     

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 94.677,84                  94.677,84                     

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή 21,94                         21,94                            

Συμψηφισμός Με Υπόλοιπο Κερδών 30.727,45                       30.727,45                     

31η Δεκεμβρίου 2013 94.699,78                     -                                   85.603,08                     -                                   -                                   -                                   -                                   180.302,86                   

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2013 (431.273,57)                  (1.105,65)                      (8.480,54)                      (440.859,76)                  

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (46,72)                             (1.350,03)                  (7.540,86)                        (11.827,18)                (20.764,79)                    

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή (129.404,01)                    (331,69)                     (2.544,16)                  (132.279,86)                  

Συμψηφισμός Με Υπόλοιπο Κερδών (85.603,08)                      (85.603,08)                    

31η Δεκεμβρίου 2013 (560.724,30)                  -                                   (85.603,08)                    (2.787,37)                      (7.540,86)                      -                                   (22.851,88)                    (679.507,49)                  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 

κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(466.024,52)                  -                                   -                                   (2.787,37)                      (7.540,86)                      -                                   (22.851,88)                    (499.204,63)                  

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2012 54.875,63                     26.023,63                     80.899,26                     

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 25.775,32                  1.505,90                    28.911,87                  56.193,09                     

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή -                                   

31η Δεκεμβρίου 2012 25.775,32                     1.505,90                       54.875,63                     26.023,63                     -                                   28.911,87                     -                                   137.092,35                   

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2012 (456.977,02)                  (736,12)                        (28.911,87)                    (4.208,93)                      (490.833,94)                  

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (71,87)                             (2.212,30)                  (25.686,76)                (4.271,61)                  (32.242,54)                    

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή -                                   

31η Δεκεμβρίου 2012 (457.048,89)                  (2.948,42)                      -                                   (25.686,76)                    -                                   (28.911,87)                    (8.480,54)                      (523.076,48)                  

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 

κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(431.273,57)                  (1.442,52)                      54.875,63                     336,87                          -                                   -                                   (8.480,54)                      (385.984,13)                  
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Άϋλα Στοιχεία 

Ενεργητικού 

 Ενσώματα Πάγια 

Χρηματοδοτικής 

Μίσθωσης 

 Φορολογική Ζημία 
 Λοιπά Ενσώματα 

Πάγια 

 Συσσωρευμένες 

Αναλογιστικές Ζημίες 
 Επιχορηγήσεις Παγίων 

 Πρόβλεψη Υποτίμησης 

Συμμετοχών 
 Σύνολο 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2013 54.875,63                   54.875,63                   

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 94.677,84                    94.677,84                   

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή -                                 
Συμψηφισμός με Υπόλοιπο Κερδών 30.727,45                    30.727,45                   

31η Δεκεμβρίου 2013 94.677,84                   -                                 85.603,08                   -                                 -                                   -                                   -                                   180.280,92                 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2013 (431.346,70)               (1.105,65)                   (8.480,54)                      (440.932,89)               

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (1.350,03)                     (7.047,01)                        (11.827,18)                      (20.224,22)                 

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή (129.404,01)                 (331,69)                        (2.544,16)                        (132.279,86)               
Συμψηφισμός με Υπόλοιπο Κερδών (85.603,08)                   (85.603,08)                 

31η Δεκεμβρίου 2013 (560.750,71)               -                                 (85.603,08)                 (2.787,37)                   (7.047,01)                      -                                   (22.851,88)                    (679.040,05)               

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
(466.072,87)               -                                 -                                 (2.787,37)                   (7.047,01)                      -                                   (22.851,88)                    (498.759,13)               

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2012 54.875,63                   26.023,63                   80.899,26                   

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 25.775,32                    1.505,90                      28.911,87                       56.193,09                   

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή -                                 
-                                 

31η Δεκεμβρίου 2012 25.775,32                   1.505,90                     54.875,63                   26.023,63                   -                                   28.911,87                     -                                   137.092,35                 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2012 (457.122,02)               (736,12)                      (28.911,87)                    (4.208,93)                      (490.978,94)               

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων (2.212,30)                     (25.686,76)                   (4.271,61)                        (32.170,67)                 

Χρέωση / Πίστωση Λόγω Αλλαγής Φορολογικού Συντελεστή -                                 
-                                 

31η Δεκεμβρίου 2012 (457.122,02)               (2.948,42)                   -                                 (25.686,76)                 -                                   (28.911,87)                    (8.480,54)                      (523.149,61)               

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / 

(ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
(431.346,70)               (1.442,52)                   54.875,63                   336,87                        -                                   -                                   (8.480,54)                      (386.057,26)               
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10. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Δ.Ε.Η. 
 Εγγύηση για 

Χρησιδάνεια 

 Εγγύηση 

Μετοφορικών Μέσων 

 Εγγύηση - Ταμείο 

Παρακαταθηκών & 

Δανείων 

 Εγγύηση για Μίσθωση 

Εξοπλισμού 
 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 13.805,00                   1.924,20                     43,00                         1.144,00                     -                                 103,32                          17.019,52                   

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 52,00                           52,00                         

Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (52,00)                          (52,00)                        
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2013, Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13.805,00                   1.924,20                     43,00                         1.144,00                     -                                 103,32                          17.019,52                   

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 27.605,00                   1.924,20                     75,00                         4.408,00                     -                                 34.012,20                   

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 48,00                           103,32                            151,32                        

Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 (13.800,00)                   (80,00)                          (3.264,00)                     (17.144,00)                 
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2012, Λόγω Διαγραφής Θυγατρικής -                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13.805,00                   1.924,20                     43,00                         1.144,00                     -                                 103,32                          17.019,52                   
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Δ.Ε.Η. 
 Εγγύηση για 

Χρησιδάνεια 

 Εγγύηση 

Μετοφορικών Μέσων 

 Εγγύηση για Μίσθωση 

Εξοπλισμού 
 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 13.805,00                   1.924,20                     32,00                         1.144,00                     103,32                          17.008,52                   

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 52,00                           52,00                         

Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (52,00)                          (52,00)                        
-                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 13.805,00                   1.924,20                     32,00                         1.144,00                     103,32                          17.008,52                   

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 27.605,00                   1.924,20                     64,00                         4.408,00                     -                                   34.001,20                   

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 48,00                           103,32                            151,32                        

Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 (13.800,00)                   (80,00)                          (3.264,00)                     (17.144,00)                 
-                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13.805,00                   1.924,20                     32,00                         1.144,00                     103,32                          17.008,52                   
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11. Αποθέματα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Εμπορεύματα 10.218,51                    12.430,66                    10.218,51                    12.430,66                    
Προϊόντα Έτοιμα -                                   137.393,10                  -                                   137.393,10                  

Σύνολο 10.218,51                   149.823,76                 10.218,51                   149.823,76                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

12. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Πελάτες 2.002.515,02               2.339.748,01               1.987.159,90               2.301.619,13               

Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης 352.279,01                  1.650.236,01               293.110,03                  2.046.637,98               349.891,83                  1.637.268,07               290.042,85                  2.011.576,28               

Γραμμάτια Εισπρακτέα 253.981,31                  292.553,15                  253.981,31                  292.553,15                  

Επιταγές Εισπρακτέες 1.449.332,16               1.343.157,84               1.406.768,68               1.335.012,84               

Σύνολο 3.353.549,48              3.682.348,97              3.298.018,06              3.639.142,27              

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

13. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Εταιρικά Ομόλογα 2.291.566,71              350.147,70                 763.698,00                 350.147,70                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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14. Λοιπές Απαιτήσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην Επόμενη Χρήση 121.707,89                  92.645,12                    

Χρεώστες Διάφοροι - Προακταβολές Προσωπικού 814,30                         -                                   

                                  - Χρηματικές Διευκολύνσεις Προσωπικού -                                   -                                   

                                  - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 5.794,68                      -                                   5.794,68                      -                                   

                                  - Παρακρατημένος Φόρος από Τοκους 12,74                           1.272,18                      1.272,18                      

                                  - Λοιποί Παρακρατημένοι Φόροι από Εισοδήματος 1.234,19                      4.305,94                      898,23                         4.135,45                      

                                  - Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες 152.188,73                  110.811,71                  142.606,48                  103.718,41                  

                                  - Προκαταβολές σε Προμηθευτές 72.531,94                    82.178,43                    59.854,33                    69.509,46                    

                                  - Προκαταβολές σε Λοιπούς Δικαιούχους Αμοιβών 41.909,55                    25.229,24                    33.241,55                    15.899,64                    

                                  - Λοιποί Χρεώστες 1.832,40                      275.504,23                  585,79                         225.197,59                  1.832,40                      244.227,67                  1.832,40                      196.367,54                  

Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι 55.144,27                    -                                   55.144,27                    -                                   

                                                                                                  - Courier 1.157,76                      40.590,23                    1.157,76                      40.590,23                    

                                                                                                  - Λοιποί Λογαριασμοί -                                   56.302,03                    -                                   40.590,23                    -                                   56.302,03                    -                                   40.590,23                    

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα Επόμενων Χρήσεων 8.199,24                      13.776,81                    7.849,24                      13.776,81                    

                                                                   - Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα 258.697,51                  266.896,75                  240.908,23                  254.685,04                  241.905,21                  249.754,45                  236.758,41                  250.535,22                  
Λοιπές Απαιτήσεις

Σύνολο 720.410,90                 520.472,86                 642.929,27                 487.492,99                 

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

15. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ταμείο - Έδρα 1.310,69                      1.822,26                      1.001,05                      728,50                         

Ταμείο - Υποκ/μα 410,60                         875,62                         236,49                         522,80                         
Καταθέσεις σε Τραπεζικούς Λογ/σμούς 1.936.143,05               2.768.108,86               498.598,35                  264.446,41                  

Σύνολο 1.937.864,34              2.770.806,74              499.835,89                 265.697,71                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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16. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από
5.587.720 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές των τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία 1.676.316,00              1.676.316,00              1.676.316,00              1.676.316,00              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχεται σε 1.676.316,00 

€ διαιρούμενο σε 5.587.720 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ανά μετοχή 0,30 €. 

Εντός της χρήσης 2013 ουδεμία μεταβολή επήλθε στο ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου της μητρικής εταιρείας. 

 

17. Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 

Κατά τη χρήση 2007 και συγκεκριμένα στις 21 Δεκεμβρίου 2007 με την από 21.12.2007 Έκτακτη Γ.Σ. αποφασίστηκε 

η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό ευρώ εκατόν εξήντα οκτώ χιλιάδες (168.000,00 €), διαδικασία η οποία 

ολοκληρώθηκε μέσω της καταβολής μετρητών εντός του 2008. Από την ως άνω αύξηση προήλθε το κονδύλι της 

Διαφοράς από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο ύψους ενός εκατομμυρίου  πεντακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ 

(1.512.000,00 €), μειωμένο κατά εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) ως έξοδα εισαγωγής στην Εναλλακτική Αγορά 

(ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), το οποίο τελικώς ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τετρακόσιες πενήντα 

δύο χιλιάδες ευρώ (1.452.000,00 €), όπως απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 1.452.000,00              1.452.000,00              1.452.000,00              1.452.000,00              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

18. Διαφορές Αναπροσαρμογής – Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” 54.038,05                   54.038,05                   54.038,05                   54.038,05                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Εντός της χρήσης 2011 ο Όμιλος έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 54 χιλ. ευρώ για την ένταξη της μητρικής 

εταιρείας στο πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, βάσει της απόφασης με Αρ. Πρωτ. 

14370/3404/13.10.2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
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19. Αποθεματικά 

 Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (κωδ. Νόμος 2190 / 1920), οι εταιρείες του Ομίλου  υποχρεούνται, κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, να σχηματίζουν τακτικό αποθεματικό, ίσο με το πέντε τοις 

εκατό (5%), τουλάχιστον, των πραγματικών (λογιστικών) καθαρών κερδών κάθε χρήσεως. 

 Έκτακτα Αποθεματικά 

Η μητρική εταιρεία, κατά τη χρήση 2005, βάσει των διατάξεων της α.π. 9452/253/Α/3210/7-9-05 απόφασης του 

Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας για την ένταξη της πράξης 1ος κύκλος – Ένταξη στη Δράση 2.5.3. 

‘‘Επιχειρηματικά Σχέδια Υφιστάμενων Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Παροχής Υπηρεσιών 

Ποιότητας’’, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, 

σχημάτισε έκτακτο αποθεματικό από φορολογηθέντα κέρδη, με τη δέσμευση να μη διανεμηθεί πριν την πάροδο πέντε 

(5) ετών από τη δημιουργία του, ως προϋπόθεση για την ένταξή της στη Δράση 2.5.3. 

Το  επενδυτικό  σχέδιο  της  μητρικής εταιρείας,  σύμφωνα  με  την  αρ.  πρ. 10210 / ΔΒΕ 1074  απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, εντάχθηκε στη Δράση 2.5.3. του Ε.Π.ΑΝ. 

 

 Αφορολόγητα Αποθεματικά Ειδικών Διατάξεων Νόμων 

Οι αναπτυξιακοί νόμοι, στους οποίους έχει ενταχθεί η μητρική εταιρεία του Ομίλου, είναι: 

 Ο   Ν.1828/1989 (άρθρο 22), ως εταιρεία παραγωγής προϊόντων εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας, οι 

δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 3 § 1 του Ν. 2601/1998. 

 Ο Ν.2601/1998, ως εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, οι δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο 

άρθρο 3 § 1 του παρόντος νόμου. 

 Ο Ν.3220/2004, ως εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού, οι δραστηριότητες της οποίας συμπεριλαμβάνονται στο 

άρθρο 3 § 1 του Ν. 2601/1998. 

Η μητρική εταιρεία του Ομίλου, κατά την ημερομηνία σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων, πληρεί όλες τις 

απαιτούμενες κατά την ελληνική νομοθεσία, προϋποθέσεις σχηματισμού και κάλυψης των ανωτέρω αποθεματικών. 

Λόγω της υποχρεωτικής εφαρμογής του αναθεωρημένου ΔΛΠ 19, ο  Όμιλος προέβη σε αλλαγή της λογιστικής  

πολιτικής και αναγνωρίζει το σύνολο των αναλογιστικών κερδών και ζημιών κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν, 

στα λοιπά συνολικά έσοδα. Η επίπτωση της αλλαγής εμφανίζεται ως αποθεματικό με αναβαλλόμενο φόρο, στην 

υποχρέωση καθορισμένων παροχών λόγω αναγνώρισης των σωρευμένων αναλογιστικών κερδών/ζημιών που δεν είχανε 

αναγνωριστεί στις προηγούμενες περιόδους και αντίστοιχα στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

Ανάλυση των αποθεματικών εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας Αποθεματικών 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Τακτικό 

Αποθεματικό 

 Έκτακτα 

Δεσμευμένα 

Αποθεματικά 

 Αφορολόγητα 

Αποθεματικά Ειδικών 

Διατάξεων 

 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών 

Ζημιών 

 Λοιπά  Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 397.284,34                 375.000,00                 1.806.918,18              2.579.202,52              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 20.783,35                    (21.462,44)                   682,49                            3,40                           
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (1.707,48)                     (1.707,48)                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 418.067,69                 375.000,00                 1.805.210,70              (21.462,44)                 682,49                          2.577.498,44              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 390.778,91                 375.000,00                 1.806.918,18              2.572.697,09              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 6.505,43                      6.505,43                     
-                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 397.284,34                 375.000,00                 1.806.918,18              -                                 2.579.202,52              

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Τακτικό 

Αποθεματικό 

 Έκτακτα 

Δεσμευμένα 

Αποθεματικά 

 Αφορολόγητα 

Αποθεματικά Ειδικών 

Διατάξεων 

 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών 

Ζημιών 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2013 397.284,34                 375.000,00                 1.806.918,18              2.579.202,52              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 20.783,35                    (20.056,87)                   726,48                        
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2013 (1.707,48)                     (1.707,48)                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 418.067,69                 375.000,00                 1.805.210,70              (20.056,87)                 2.578.221,52              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2012 390.778,91                 375.000,00                 1.806.918,18              2.572.697,09              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2012 6.505,43                      6.505,43                     
-                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 397.284,34                 375.000,00                 1.806.918,18              -                                 2.579.202,52              
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Ανάλυση Αφορολόγητων Αποθεματικών Ειδικών Διατάξεων 

 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ν.1828/89  Ν.2601/98  Ν.3220/04 

 Από 

Απαλλασσόμενα της 

Φορολογίας Έσοδα 

 Σύνολο 

Κατανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών

Αποθεματικά Χρήσης 2000 2.968,01                      2.968,01                     

Αποθεματικά Χρήσης 2001 54.438,74                    4.064,91                      58.503,65                   

Αποθεματικά Χρήσης 2002 302.492,29                  1.017,10                      303.509,39                 

Αποθεματικά Χρήσης 2003 361.788,30                  201.265,73                  936,72                         563.990,75                 

Αποθεματικά Χρήσης 2004 706.811,81                  171.134,57                  877.946,38                 
Φόρος Εισοδήματος Αποθεματικού Ν.4172/2013 (1.707,48)                     (1.707,48)                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 54.438,74                   1.371.092,40              372.400,30                 7.279,26                     1.805.210,70              

 

  

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ν.1828/89  Ν.2601/98  Ν.3220/04 

 Από 

Απαλλασσόμενα της 

Φορολογίας Έσοδα 

 Σύνολο 

Κατανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών

Αποθεματικά Χρήσης 2000 2.968,01                      2.968,01                     

Αποθεματικά Χρήσης 2001 54.438,74                    4.064,91                      58.503,65                   

Αποθεματικά Χρήσης 2002 302.492,29                  1.017,10                      303.509,39                 

Αποθεματικά Χρήσης 2003 361.788,30                  201.265,73                  936,72                         563.990,75                 

Αποθεματικά Χρήσης 2004 706.811,81                  171.134,57                  877.946,38                 
Φόρος Εισοδήματος Αποθεματικού Ν.4172/2013 (1.707,48)                     (1.707,48)                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 54.438,74                   1.371.092,40              372.400,30                 7.279,26                     1.805.210,70              
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20. Αποτελέσματα εις Νέον 

Τα Αποτελέσματα εις Νέο του ομίλου και της εταιρείας εμφανίζονται παρακάτω: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου 5.542.077,11              5.412.465,37              5.559.442,99              5.435.839,72              

Καθαρά Κέρδη Περιόδου μετά από Φόρους 100.702,98                  133.635,06                  51.626,59                    130.108,70                  

Τακτικό Αποθεματικό (20.783,35)                   (6.505,43)                     (20.783,35)                   (6.505,43)                     

Διαγραφή Υπολοίπου Κερδών Θυγατρικής (3.772,87)                     -                                   -                                   -                                   
Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Αποτελέσματα Περιόδου 2.555,62                      2.482,11                      -                                   

Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου 5.620.779,49              5.542.077,11              5.590.286,23              5.559.442,99              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

21. Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Τα Δικαιώματα Μειοψηφίας των θυγατρικών επιχειρήσεων του ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6.626,60                      9.191,76                      
EPSILON EUROPE PLC 105,33                         95,79                           

6.731,93                     9.287,55                     

 
 

22. Δάνεια 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 313.313,28               635.677,07               313.313,28               635.677,07               

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 205.915,37               841.672,24               201.276,37               841.358,80               

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 653.218,23               342.139,20               653.218,23               342.139,20               

Πληρωτέος στους Επόμενους 12 Μήνες 859.133,60               1.183.811,44            854.494,60               1.183.498,00            

Σύνολο 1.172.446,88          1.819.488,51          1.167.807,88          1.819.175,07          

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

23. Υποχρεώσεις σε Εταιρείες Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Πληρωτέες στους Επόμενους 12 Μήνες 3.644,86                      7.396,69                      3.644,86                      7.396,69                      

Μεταξύ 2 και 5 Ετών 871,98                         4.516,84                      871,98                         4.516,84                      
Άνω των 5 Ετών

4.516,84                     11.913,53                   4.516,84                     11.913,53                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Το κονδύλι ‘‘Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών Μισθώσεων Πληρωτέες στους Επόμενους 12 Μήνες’’ 

απεικονίζεται ξεχωριστά στον Ισολογισμό. 

 

24. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία, ως Αναλογιστική
Μελέτη 119.115,62                 54.794,78                   114.647,13                 43.980,88                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

25. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν υποχρεώσεις σε προμηθευτές που πρόκειται να τακτοποιηθούν 

σε επόμενες χρήσεις, καθώς επίσης και εκτιμήσεις για λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις που μπορεί να χαρακτηριστούν ως 

ανεπίδεκτες εισπράξεως στο μέλλον. 

Επιπρόσθετα, οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ελεγχθεί από την ελληνική φορολογική αρχή για ορισμένες χρήσεις, 

σύμφωνα με τη σημείωση 38, οπότε οι φορολογικές τους υποχρεώσεις δεν έχουν καταστεί οριστικές για τις εν λόγω 

ανέλεγκτες χρήσεις. 

Ωστόσο, βάσει εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης, έχει προβλεφθεί ποσό φόρου που αντιστοιχεί σε πιθανές 

λογιστικές διαφορές του μελλοντικού οριστικού φορολογικού ελέγχου ανέλεγκτων χρήσεων από την ελληνική 

φορολογική αρχή. 

Παρακάτω ακολουθεί σχετικός πίνακας ανάλυσης των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Εκτιμήσεις Πρόσθετου Φόρου 25.000,00                    25.000,00                    20.000,00                    20.000,00                    

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προμηθευτές 132.897,30                  132.897,30                  132.897,30                  132.897,30                  
Προβλέψεις Λοιπών Επισφαλών απαιτήσεων -                                   -                                   

157.897,30                 157.897,30                 152.897,30                 152.897,30                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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26. Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Προμηθευτές 256.625,48                  321.695,26                  238.988,33                  299.872,75                  

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 174.790,14                  107.593,83                  154.734,41                  101.383,83                  

Προκαταβολές Πελατών 82.185,35                    74.745,34                    73.889,85                    69.883,54                    

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Δεδουλευμένα Έξοδα 54.849,50                    37.926,41                    52.665,50                    35.915,47                    
Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 23.970,15                    -                                   -                                   -                                   

Σύνολο 592.420,62                 541.960,84                 520.278,09                 507.055,59                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

27. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 και κατά την προηγούμενη χρήση, απεικονίζονται στον ακόλουθο 

πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 179.193,06                  182.541,24                  179.193,06                  182.541,24                  

                                                      - Φόροι-Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 38.592,03                    20.140,60                    37.157,79                    19.377,13                    

                                                      - Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων 33.839,71                    39.281,07                    27.765,58                    35.119,14                    

                                                      - Φόροι-Τέλη Τιμολογίων Αγοράς 22,05                           31,36                           22,05                           31,36                           

                                                      - Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων-Τελών Δήλωσης Φορολογίας Εισ/τος 15.770,49                    15.770,49                    -                                   

                                                      - Τέλος Χαρτοσήμου Από Ενοίκια Υπεκμίσθωσης 467,45                         507,60                         467,45                         507,60                         

                                                      - Αγγελιόσημο & Ειδικός Φόρος Διαφημίσεων 1.523,99                      1.046,23                      1.523,99                      1.046,23                      

                                                      - Φόροι-Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων -                                   

Σύνολο 269.408,78                 243.548,10                 261.900,41                 238.622,70                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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28. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Ι.Κ.Α. 185.597,58               119.238,62               176.761,49               115.007,55               

                                                   - Ι.Κ.Α. Υπο Αίρεση Υποχρεώσεις - Πρόγραμμα Επιδότησης Εργοδ. Εισφορών 231.898,21               231.898,21               231.898,21               231.898,21               

                                                   - Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ. 1.838,31                   436,29                      1.838,31                   436,29                      

                                                   - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 3.221,06                   422.555,16               1.100,09                   352.673,21               3.221,06                   413.719,07               1.100,09                   348.442,14               

Πιστωτές Διάφοροι - Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 141.660,13               117.874,28               135.006,17               113.056,62               

                                        - Ο.Τ.Ε. 2.494,97              2.524,97                   2.494,97              2.524,97                   

                                        - Δ.Ε.Η. 12.973,76            1.049,28                   12.973,76            1.049,28                   

                                        - Ύδρευση 78,00                   78,00                        78,00                   78,00                        

                                        - Λοποί Δικαιούχοι Αμοιβών 31.853,47                 25.222,76                 9.600,10                   16.229,10                 

                                        - Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες 13.267,77                 12.761,65                 11.734,31                 12.761,65                 

                                        - Λοποί Χρεώστες Διάφοροι -                               873,92                      

                                        - Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 1.392,89                   1.628,67                   803,27                      1.100,96                   

                                        - Λοιποί Πιστωτές 203.720,99               161.139,61               172.690,58               147.674,50               

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Έσοδα Επόμενων Χρήσεων 62.236,57                 62.236,57                 

Σύνολο 688.512,72             513.812,82             648.646,22             496.116,64             

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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29. Έξοδα ανά Κατηγορία 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Κατανομή Εξόδων Ανά Κατηγορία

Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωριζόμενο ως Έξοδο 487.695,83                  515.440,79                  487.695,83                  515.440,79                  

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 3.118.357,17               2.489.669,32               3.015.042,93               2.303.799,02               

Αποσβέσεις Παγίων 1.480.445,23               2.583.850,79               1.479.417,40               2.582.013,14               

Λοιπά Έξοδα 2.551.453,38               1.669.540,79               2.394.328,53               1.529.352,04               

Σύνολο 7.637.951,61              7.258.501,69              7.376.484,69              6.930.604,99              

Κατανομή Εξόδων Ανά Λειτουργία

Κόστος Πωλήσεων 4.327.299,96               4.830.321,33               4.187.754,56               4.666.633,81               

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 182.776,99                  192.407,35                  167.735,59                  174.094,87                  

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 1.178.133,38               378.985,89                  1.178.133,38               378.985,89                  

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 1.791.140,41               1.692.319,08               1.684.334,17               1.553.542,55               
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 158.600,87                  164.468,04                  158.526,99                  157.347,87                  

Σύνολο 7.637.951,61              7.258.501,69              7.376.484,69              6.930.604,99              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Κατανομή Παροχών Προσωπικού

Μισθοί & Ημερομίσθια 2.582.822,18               2.024.048,21               2.502.299,42               1.879.892,71               

Εργοδοτικές Εισφορές 695.897,74                  524.207,30                  673.706,26                  482.950,50                  

Λοιπές Παροχές 61.100,00                    795,00                         60.500,00                    6.801,00                      

Αποζημιώσεις Απόλυσης / Αποχώρησης 2.804,61                      40.363,01                    2.804,61                      33.899,01                    

Προβλέψεις Παροχών Προσωπικού -                                   -                                   -                                   -                                   
Παροχές Προσωπικού Κατανεμηθείσες σε Ιδιοπαραγωγή (224.267,36)                 (99.744,20)                   (224.267,36)                 (99.744,20)                   

Σύνολο 3.118.357,17              2.489.669,32              3.015.042,93              2.303.799,02              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

30. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

Έσοδα Χρεογράφων 35.720,89                    17.107,72                    7.358,84                      17.107,72                    

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας 42.224,97                    21.856,17                    23.076,71                    474,47                         

Έσοδα Από Πώληση Χρεογράφων 9,04                             895,52                         9,04                             895,52                         

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έσοδα - Αποτίμηση Συμμετοχής σε Συγγενή Εταιρεία 43.175,47                    29.531,47                    43.175,47                    29.531,47                    
                                                           - Αποτίμηση Χρεογράφων 10.191,00                    7.877,32                      10.191,00                    7.877,32                      

Σύνολο 131.321,37                 77.268,20                   83.811,06                   55.886,50                   

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τόκοι Βραχυχρόνιων Δανείων Τραπεζών 22.825,79                    74.724,33                    22.825,79                    74.724,33                    

Τόκοι Μακροχρόνιων Δανείων Τραπεζών 28.987,53                    13.946,35                    28.987,53                    13.946,35                    

Τόκοι Χρηματοδοτικών Μισθώσεων 72,88                           156,87                         72,88                           156,87                         

Ζημίες από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων 3.259,29                      856,60                         3.259,29                      856,60                         

Προμήθειες Εγγυητικών Επιστολών 2.229,47                      2.759,66                      2.229,47                      2.759,66                      

Προβλέψεις Υποτίμησης Συμμετοχών & Χρεογράφων 44.932,45                    920,00                         44.932,45                    920,00                         

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 48.309,29                    61.045,43                    60.528,25                    58.580,04                    

Σύνολο 150.616,70                 154.409,24                 162.835,66                 151.943,85                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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31. Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

Κρατικές Επιχορηγήσεις Δαπανών 64.771,50                    116.327,94                  64.771,50                    109.400,67                  

Ειπσραττόμενα Έξοδα Αποστολής 2.755,10                      5.061,60                      2.755,10                      5.061,60                      

Ενοίκια Κτιρίων -                                   -                                   12.000,00                    14.100,00                    

Έκτακτα Έσοδα 916,62                         1.026,92                      916,62                         939,45                         

Έκτακτα Κέρδη από Εκποίηση Παγίων -                                   2.659,79                      -                                   2.659,79                      

Έσοδα Προηγούμενων Χρήσεων -                                   9.807,14                      -                                   9.805,61                      

Έσοδα από Προβλέψεις Προηγούμενων Χρήσεων 9.164,83                      17.146,97                    920,00                         12.836,39                    
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 1.869,92                      1.129,53                      1.869,92                      405,53                         

Σύνολο 79.477,97                   153.159,89                 83.233,14                   155.209,04                 

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

Έκτακτα & Ανόργανα  Έξοδα 723,20                         1.625,31                      649,32                         1.585,90                      

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 7.753,01                      7.940,56                      7.753,01                      859,80                         

Έκτακτες Ζημίες 0,34                             209,32                         0,34                             209,32                         

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 150.124,32                  154.692,85                  150.124,32                  154.692,85                  
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως -                                   

Σύνολο 158.600,87                 164.468,04                 158.526,99                 157.347,87                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

32. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή 

2013 2012 2013 2012

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων 100.702,98                  133.635,06                  51.626,59                    130.108,70                  

Καθαρά Κέρδη Αποδιδόμενα σε:

Ιδιοκτήτες της Μητρικής 103.258,60                  136.117,17                  51.626,59                    130.108,70                  
Δικαιώματα Μειοψηφίας (2.555,62)                     (2.482,11)                     -                                   -                                   

100.702,98                 133.635,06                 51.626,59                   130.108,70                 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 5.587.720                   5.587.720                   5.587.720                   5.587.720                   

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε € 0,0180                        0,0239                        0,0092                        0,0233                        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

33. Μερίσματα Πληρωθέντα 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 5.587.720                 5.587.720                 5.587.720                 5.587.720                 

Μέρισμα/Μτχ Μέρισμα € Μέρισμα/Μτχ Μέρισμα € Μέρισμα/Μτχ Μέρισμα € Μέρισμα/Μτχ Μέρισμα €

Μερίσματα Πληρωθέντα -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             -                             

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Για την παρούσα χρήση 2013, η πρόταση της διοίκησης προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρείας είναι η μη διανομή μερίσματος. 
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34. Πληροφόρηση κατά Τομέα 

Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης – Επιχειρηματικός 

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 31.12.2013  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 7.206.431,68                   599.765,54                      7.806.197,22                   

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 273.706,52                      (22.749,10)                       (3.233,84)                        247.723,58                      

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 85,16                                 131.236,21                        131.321,37                        

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (496,59)                              (150.120,11)                       (150.616,70)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 273.706,52                      (23.160,53)                       (22.117,74)                       228.428,25                      

Φόρος Εισοδήματος (1.306,63)                           (126.418,64)                       (127.725,27)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 273.706,52                      (24.467,16)                       (148.536,38)                     100.702,98                      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 338.673,80                        2.658,28                            341.332,08                        

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.113.470,90                     6.113.470,90                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 106.004,54                        8.928,98                            114.933,52                        

6.452.144,70                   108.662,82                      8.928,98                          6.569.736,50                   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.193.934,15                   117.280,60                      4.002.395,19                   8.313.609,94                   

Σύνολο Ενεργητικού 10.646.078,85                 225.943,42                      4.011.324,17                   14.883.346,44                 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 449.617,39                        122.026,29                        518.759,13                        1.090.402,81                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.020.593,80                     91.611,26                          300.915,52                        2.413.120,58                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.470.211,19                   213.637,55                      819.674,65                      3.503.523,39                   

 

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 31.12.2012  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 6.654.074,30                   645.121,28                      -                                      7.299.195,58                   

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 196.952,61                      (1.162,63)                        (1.936,20)                        193.853,78                      

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                        23,81                                 77.244,39                          77.268,20                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -                                        (665,43)                              (153.743,81)                       (154.409,24)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 196.952,61                      (1.804,25)                        (78.435,62)                       116.712,74                      

Φόρος Εισοδήματος -                                        (312,86)                              17.235,18                          16.922,32                          

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 196.952,61                      (2.117,11)                        (61.200,44)                       133.635,06                      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 286.972,90                        3.686,11                            290.659,01                        

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 7.206.304,15                     7.206.304,15                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 51.228,23                          20.529,82                          71.758,05                          

7.493.277,05                   54.914,34                        20.529,82                        7.568.721,21                   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.214.270,59                   167.304,48                      3.092.024,96                   7.473.600,03                   

Σύνολο Ενεργητικού 11.707.547,64                 222.218,82                      3.112.554,78                   15.042.321,24                 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 704.959,79                        127.853,07                        406.057,26                        1.238.870,12                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.114.263,80                     130.691,32                        245.574,77                        2.490.529,89                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.819.223,59                   258.544,39                      651.632,03                      3.729.400,01                   
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 31.12.2013  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 7.206.431,68                   343.600,04                      7.550.031,72                   

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 273.706,52                      (16.926,35)                       256.780,17                      

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 83.811,06                          83.811,06                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (162.835,66)                       (162.835,66)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 273.706,52                      (16.926,35)                       (79.024,60)                       177.755,57                      

Φόρος Εισοδήματος (126.128,98)                       (126.128,98)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 273.706,52                      (16.926,35)                       (205.153,58)                     51.626,59                        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 338.673,80                        338.673,80                        

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.113.470,90                     6.113.470,90                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 105.993,54                        2.940.429,82                     3.046.423,36                     

6.452.144,70                   105.993,54                      2.940.429,82                   9.498.568,06                   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.193.934,15                   7.313,13                          1.013.452,45                   5.214.699,73                   

Σύνολο Ενεργητικού 10.646.078,85                 113.306,67                      3.953.882,27                   14.713.267,79                 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 449.617,39                        112.112,30                        518.759,13                        1.080.488,82                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.020.593,80                     6.469,97                            261.900,41                        2.288.964,18                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.470.211,19                   118.582,27                      780.659,54                      3.369.453,00                   

 

 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 31.12.2012  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 6.654.074,30                   323.465,28                      -                                      6.977.539,58                   

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 196.952,61                      5.191,02                          -                                      202.143,63                      

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                        -                                        55.886,50                          55.886,50                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -                                        -                                        (151.943,85)                       (151.943,85)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 196.952,61                      5.191,02                          (96.057,35)                       106.086,28                      

Φόρος Εισοδήματος -                                        -                                        24.022,42                          24.022,42                          

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 196.952,61                      5.191,02                          (72.034,93)                       130.108,70                      

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 286.972,90                        286.972,90                        

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 7.206.304,15                     7.206.304,15                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 90.807,23                          2.500.429,82                     2.591.237,05                     

7.493.277,05                   90.807,23                        2.500.429,82                   10.084.514,10                 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 4.214.270,59                   77.350,92                        600.682,92                      4.892.304,43                   

Σύνολο Ενεργητικού 11.707.547,64                 168.158,15                      3.101.112,74                   14.976.818,53                 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 704.959,79                        112.112,30                        406.057,26                        1.223.129,35                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.114.263,80                     79.803,12                          238.622,70                        2.432.689,62                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.819.223,59                   191.915,42                      644.679,96                      3.655.818,97                   
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Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € 2013 2012 2013 2012

Βόρεια Ελλάδα 3.249.286,75               2.931.912,73               3.132.520,75               2.797.235,73               
Νότια Ελλάδα 4.556.910,47               4.367.282,85               4.417.510,97               4.180.303,85               

7.806.197,22              7.299.195,58              7.550.031,72              6.977.539,58              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

35. Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις 

Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. 

 

36. Ενδεχόμενες Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών είτε διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική 

επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία των εταιρειών του Ομίλου. 

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα, που προκύπτουν 

στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς της, ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές -                                   1.500,00                      -                                   1.500,00                      

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης 72.370,46                    70.670,46                    72.370,46                    70.670,46                    

72.370,46                   72.170,46                   72.370,46                   72.170,46                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

37. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Τα ποσά των κινήσεων της μητρικής εταιρείας που προέκυπταν από συναλλαγές με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη, 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 έχουν ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε €

 EPSILON NET Α.Ε. 

 EPSILON 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 EPSILON EUROPE 

PLC 
 ΣΥΝΟΛΟ 

EPSILON NET Α.Ε. -                                  2.312,23                      2.312,23                    

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -                                  -                                

EPSILON EUROPE PLC -                                  -                                

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. -                                  -                                

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε. -                                  -                                

ΣΥΝΟΛΟ -                                -                                -                                -                                2.312,23                    2.312,23                    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

 

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 TAX-RIGHT Ε.Π.Ε. 

 

Οι εταιρείες “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” & “TAX-RIGHT Ε.Π.Ε.” δεν ενοποιούνται με τον 

Όμιλο της EPSILON NET. 
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Ποσά εκφρασμένα σε €

 EPSILON NET Α.Ε. 

 EPSILON 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 EPSILON EUROPE 

PLC 
 ΣΥΝΟΛΟ 

EPSILON NET Α.Ε. -                                  12.000,00                    4.384,89                      16.384,89                  

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -                                  -                                

EPSILON EUROPE PLC -                                  -                                

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 116.568,14                  -                                  116.568,14                

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε. 42.750,00                    -                                  42.750,00                  

ΣΥΝΟΛΟ 159.318,14                12.000,00                  -                                -                                4.384,89                    175.703,03                

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

Π

Ω

Λ

Η

Τ

Η

Σ

 

ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 TAX-RIGHT Ε.Π.Ε. 

 

 

Τα ποσά των κινήσεων του Ομίλου και της εταιρείας, που προέκυπταν από συναλλαγές με διευθυντικά στελέχη & μέλη 

διοίκησης, σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, κατά τη λήξη της τρέχουσας περιόδου έχουν ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 2013 2012 2013 2012

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης 217.503,02                  247.138,38                  191.780,07                  220.806,29                  

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης 12.363,31                    573,50                         12.363,31                    573,50                         

Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης 1.751,26                      7.435,10                      1.751,26                      7.435,10                      

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

38. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ανέλεγκτες χρήσεις της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου: 

 EPSILON NET Α.Ε. 
 EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 EPSILON EUROPE PLC 

- - 2009

2010 2010 2010

- - 2011

- - 2012

- - 2013  

 

39. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εταιρειών του Ομίλου δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσημειώσεις. 

 

40. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο  αριθμός  απασχολούμενου  προσωπικού  του Ομίλου και της  εταιρείας  στο  τέλος  της  τρέχουσας  και  της  

προηγούμενης περιόδου ήταν:    

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012

Ενεργό Απασχολούμενο Προσωπικό - Μισθωτοί 171                            127                            162                            123                            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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41. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2013 

γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ). 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

‘‘EPSILON NET -  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ’’ 

 

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “EPSILON NET 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση 

οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2013, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και την περίληψη 

σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και τις λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 εταιρικές και οι ενοποιημένες οικονομικές 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 εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των 

κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών 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 
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εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και 

ενοποιημένων οικονομικών 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 εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “EPSILON NET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ” και των 

θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2013, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους 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 αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις 

συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 

και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 

Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΛΙΩΤΟΥ 

Αρ. Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 23671 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 

Αρ. Μ. ΣΟΕΛ 125 


