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Α. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2019 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά εκφρασμένα σε € Σημείωση 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 4 2.292.575,70               1.134.941,12               1.890.318,51               966.559,60                  

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 5,39 6.466.084,61               * 5.875.594,70               5.883.817,75               5.370.478,40               

Επενδύσεις σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 6 -                                   -                                   3.195.593,82               3.195.593,82               

Λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι 7 3.521,30                      3.521,30                      3.521,30                      3.521,30                      

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 8 6.580,71                      -                                   -                                   -                                   

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 9 74.799,33                    73.020,22                    58.553,19                    58.485,08                    
Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού 8.843.561,65              7.087.077,34              11.031.804,57            9.594.638,20              

Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Αποθέματα 10 64.361,85                    78.056,51                    22.184,53                    29.382,69                    

Πελάτες & Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 11 6.591.203,58               7.693.574,52               5.155.703,07               6.414.758,59               

Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία Μέσω Αποτελεσμάτων 12 265.550,00                  265.507,00                  -                                   -                                   

Λοιπές Απαιτήσεις 13 492.011,03                  551.586,64                  457.553,14                  337.257,40                  

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα 14 7.533.376,41               7.801.068,00               4.445.445,56               4.827.596,80               
Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων του Ενεργητικού 14.946.502,87            16.389.792,67            10.080.886,30            11.608.995,48            

Σύνολο Ενεργητικού 23.790.064,52            23.476.870,01            21.112.690,87            21.203.633,68            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό Κεφάλαιο 15 3.352.632,00               3.352.632,00               3.352.632,00               3.352.632,00               

Ίδιες Μετοχές 16 (35.863,68)                   -                                   (35.863,68)                   -                                   

Διαφορά από Έκδοση Μετοχών υπέρ το Άρτιο 17 8,61                             8,61                             8,61                             8,61                             

Λοιπά Αποθεματικά 18 1.052.448,81               1.030.323,50               1.024.480,82               1.025.075,74               

Αποτελέσματα εις Νέον 19,39 7.962.915,44               * 7.462.382,16               7.732.178,25               * 7.284.553,73               

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Αποδιδόμενων σε Ιδιοκτήτες Μητρικής 12.332.141,18            11.845.346,27            12.073.436,00            11.662.270,08            

Δικαιώματα Μειοψηφίας 20,39 672.719,40                  * 557.948,16                  -                                   -                                   
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 13.004.860,58            12.403.294,43            12.073.436,00            11.662.270,08            

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Δάνεια 21 4.441.854,65               4.961.963,46               4.391.549,00               4.892.455,05               

Υποχρεώσεις Μίσθωσης 22 1.021.764,00               -                                   808.469,97                  0,00                             

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 8,39 -                                   * 26.355,69                    104.230,68                  * 115.096,79                  

Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 23 1.000.756,43               962.744,40                  704.227,10                  685.585,07                  

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 24,39 148.904,25                  * 139.540,65                  133.904,25                  * 134.540,65                  
Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.613.279,33              6.090.604,20              6.142.381,00              5.827.677,56              

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές & Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 25 1.440.039,38               1.453.115,62               764.489,72                  767.850,92                  

Τράπεζες - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 21 72.876,23                    78.304,95                    -                                   -                                   

Τράπεζες - Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 21 1.074.573,61               900.838,86                  1.036.645,93               863.887,52                  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση 22 189.063,66                  -                                   151.963,28                  -                                   

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 26 706.207,92                  1.192.273,79               421.847,19                  943.096,50                  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 27 689.163,81                  1.358.438,16               521.927,75                  1.138.851,10               
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 4.171.924,61              4.982.971,38              2.896.873,87              3.713.686,04              

Σύνολο Υποχρεώσεων 10.785.203,94            11.073.575,58            9.039.254,87              9.541.363,60              

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 23.790.064,52            23.476.870,01            21.112.690,87            21.203.633,68            

* Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 76 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Χρήσεως 

Ποσά εκφρασμένα σε € Σημείωση 1.1-30.06.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1-30.06.2019 1.1 - 30.6.2018

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 32 8.159.721,60              7.302.305,59              5.855.287,89              5.145.195,88              
Κόστος Πωλήσεων 28 (3.761.497,10)              (3.390.904,85)              (2.995.708,58)              (2.615.257,40)              

Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως 4.398.224,50              3.911.400,74              2.859.579,31              2.529.938,48              

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 30 33.386,47                    21.331,13                    40.105,44                    33.828,03                    

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 28 (164.175,17)                 (162.291,81)                 (101.654,97)                 (97.757,08)                   

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 28 (1.827.661,93)              (1.779.370,05)              (1.166.088,60)              (1.120.444,35)              

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 28 (1.532.924,46)              (1.456.158,85)              (1.024.321,57)              (1.013.424,33)              
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 30 (153.225,09)                 (40.396,89)                   (38.185,68)                   (27.572,84)                   

Λειτουργικά Κέρδη 753.624,32                 494.514,27                 569.433,93                 304.567,91                 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 29 20.678,75                    8.073,49                      14.321,88                    4.243,03                      
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 29,39 (179.956,19)                 * (117.173,88)                 (147.592,32)                 (102.079,97)                 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 594.346,88                 385.413,88                 436.163,49                 206.730,97                 
Φόρος Εισοδήματος 8,39 28.866,14                    * 18.827,47                    11.425,37                    * 17.914,23                    

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α) 623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Κατανέμονται σε:

          - Ιδιοκτήτες Μητρικής 508.441,78                  291.199,83                  447.588,86                  224.645,20                  
          - Δικαιώματα Μειοψηφίας 114.771,24                  113.041,52                  -                                   -                                   

623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Β) -                                 -                                 -                                 -                                 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α) + (Β) 623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Κατανέμονται σε:

          - Ιδιοκτήτες Μητρικής 508.441,78                  291.199,83                  447.588,86                  224.645,20                  
          - Δικαιώματα Μειοψηφίας 114.771,24                  113.041,52                  -                                   -                                   

623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 10.712.369                 5.587.720                   10.712.369                 5.587.720                   

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε € 31 0,0582                        0,0723                        0,0418                        0,0402                        

* Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Μετοχικό Κεφάλαιο   Ίδιες Μετοχές  Τακτικό Αποθεματικό  Λοιπά Αποθεματικά 
 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών Ζημιών 

 Υπόλοιπο Κερδών εις 

Νέο 

 Διαφορά από Έκδοση 

Μετοχών Υπέρ το 

Άρτιο 

 Σύνολο 

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018 1.676.316,00               -                                  499.808,22                  2.502.918,64               (304.719,41)                 6.740.662,21               446.210,40                  368.381,84                  11.929.577,90              

Αναδρομική Εφαρμογή IFRS 9 (81.969,63)                     (39.253,53)                     (121.223,16)                 

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018 1.676.316,00               -                                  499.808,22                  2.502.918,64               (304.719,41)                 6.658.692,58               446.210,40                  329.128,31                  11.808.354,74              

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων 1.037.565,59                  1.037.565,59               

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.676.316,00                  (1.676.316,00)                -                                  

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους (446.201,79)                   (446.201,79)                 

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό 35.662,78                       (35.662,78)                     -                                  

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά (34.162,68)                     34.250,34                       87,66                           

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων 7.131,95                        7.131,95                      

Τακτοποίηση Αποτελεσμάτων Λόγω Ενοποίησης Θυγατρικής (3.643,72)                       (3.643,72)                     

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (228.819,85)                   228.819,85                     -                                     

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.352.632,00               -                                  535.471,00                  792.439,96                  (297.587,46)                 7.462.382,16               8,61                             557.948,16                  12.403.294,43              

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019 3.352.632,00               -                                  535.471,00                  792.439,96                  (297.587,46)                 7.462.382,16               8,61                             557.948,16                  12.403.294,43              

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9 -                                  

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019 3.352.632,00               -                                  535.471,00                  792.439,96                  (297.587,46)                 7.462.382,16               8,61                             557.948,16                  12.403.294,43              

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 Μετά Φόρων 623.213,02                     623.213,02                  

Αγορά Ίδιων Μετοχών (35.863,68)                     (35.863,68)                   

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά 33.844,20                       (7.908,50)                       25.935,70                    

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (11.718,89)                     (11.718,89)                   

Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν στα Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 (114.771,24)                   114.771,24                     -                                     

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 3.352.632,00               (35.863,68)                   535.471,00                  826.284,16                  (309.306,35)                 7.962.915,44               8,61                             672.719,40                  13.004.860,58              

 Δικαιώματα 

Μειοψηφίας 

Αποδιδόμενα σε Ιδιοκτήτες της Μητρικής
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 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Μετοχικό Κεφάλαιο  Ίδιες Μετοχές  Τακτικό Αποθεματικό  Λοιπά Αποθεματικά 
 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών Ζημιών 

 Υπόλοιπο Κερδών εις 

Νέο 

 Διαφορά από Έκδοση 

Μετοχών Υπέρ το 

Άρτιο 

 Σύνολο 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018 1.676.316,00               -                                  499.808,22                  2.424.859,33               (246.198,23)                 6.676.140,16               446.210,40                  11.477.135,88              

Αναδρομική Εφαρμογή IFRS 9 (60.816,46)                     (60.816,46)                   

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2018 1.676.316,00               -                                  499.808,22                  2.424.859,33               (246.198,23)                 6.615.323,70               446.210,40                  11.416.319,42              

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 Μετά Φόρων 704.892,81                     704.892,81                  

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 1.676.316,00                  (1.676.316,00)                -                                  

Αύξηση / Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου / Επιστροφή σε Μετόχους (446.201,79)                   (446.201,79)                 

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (12.740,36)                     (12.740,36)                   

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό 35.662,78                       (35.662,78)                     -                                  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2018 3.352.632,00               -                                  535.471,00                  748.543,33                  (258.938,59)                 7.284.553,73               8,61                             11.662.270,08              

Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019 3.352.632,00               -                                  535.471,00                  748.543,33                  (258.938,59)                 7.284.553,73               8,61                             11.662.270,08              

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9 -                                  

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο 01 Ιανουαρίου 2019 3.352.632,00               -                                  535.471,00                  748.543,33                  (258.938,59)                 7.284.553,73               8,61                             11.662.270,08              

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 Μετά Φόρων 447.588,86                     447.588,86                  

Αγορά Ίδιων Μετοχών (35.863,68)                     (35.863,68)                   

Μεταφορά σε Λοιπά Αποθεματικά (35,66)                            35,66                             -                                  

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (559,26)                          (559,26)                        

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό -                                  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2019 3.352.632,00               (35.863,68)                   535.471,00                  748.507,67                  (259.497,85)                 7.732.178,25               8,61                             12.073.436,00              
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

Έμμεση Μέθοδος

Ποσά εκφρασμένα σε € 1.1-30.06.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1-30.06.2019 1.1 - 30.6.2018

Λειτουργικές Δραστηριότητες

Κέρδη προ φόρων 594.346,88               385.413,88               436.163,49               206.730,97               

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 786.190,76                632.665,60                681.528,44                565.614,64                

Προβλέψεις 78.901,70                  -                                23.801,55                  -                                

Συναλλαγματικές διαφορές 43,00                         5.424,00                    -                                -                                

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (19.302,69)                33.453,87                  (14.321,88)                25.117,73                  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 164.637,33                109.560,96                147.499,97                97.616,15                  

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

λειτουργικές δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 13.694,66                  (17.136,51)                7.198,16                    (19.006,67)                

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 1.844.735,95             2.199.207,69             1.133.532,15             1.015.567,26             

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (39.889,03)                (1.968.899,78)           416.428,06                (726.279,66)              

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (110.552,94)              (139.096,08)              (111.972,28)              (127.348,01)              
Καταβεβλημένοι φόροι (5.210,62)                  (4.896,48)                  -                                

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 3.307.595,00            1.235.697,15            2.719.857,66            1.038.012,41            

Επενδυτικές Δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων (2.534.315,26)           (1.304.208,38)           (2.118.626,70)           (1.210.150,63)           

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 3.224,85                    18.258,07                  -                                18.258,07                  

Τόκοι εισπραχθέντες 14.382,98                  (2.076,51)                  14.321,88                  4.243,03                    

Εισπράξεις Επιχορηγήσεων 1.782,53                    -                                -                                -                                
Λοιπά στοιχεία επενδυτικών ροών (43,00)                       30.689,60                  -                                (636,40)                     

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (2.514.967,90)          (1.257.337,22)          (2.104.304,82)          (1.188.285,93)          

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Πληρωμές για Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (446.201,79)              -                                (446.201,79)              -                                

Ίδιες Μετοχές (35.863,68)                -                                (35.863,68)                -                                

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 95.408,02                  2.091.374,56             95.408,02                  2.003.292,93             

Εξοφλήσεις δανείων (486.068,68)              (539.970,71)              (459.083,35)              (377.902,44)              
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (χρεολύσια) (187.592,56)              (151.963,28)              

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (1.060.318,69)          1.551.403,85            (997.704,08)             1.625.390,49            

Καθαρή Αύξηση / (Μείωση) στα Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα (α)+(β)+(γ) (267.691,59)             1.529.763,78            (382.151,24)             1.475.116,97            

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Έναρξης Περιόδου 7.801.068,00             4.259.282,78             4.827.596,80             1.252.166,89             

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Λήξης Περιόδου 7.533.376,41            5.789.046,56            4.445.445,56            2.727.283,86            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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Β. Σημειώσεις επί των Ενδιάμεσων 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 – Πάροδος 17ης 

Νοέμβρη 87 – Ζώνη ΕΜΟ. 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 το οποίο εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της εταιρείας, συγκροτήθηκε σε Σώμα βάσει της από 30.06.2016 απόφασης του Δ.Σ. και η θητεία του οποίου 

λήγει στις 30.06.2021, συγκροτείται από: 

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

2. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΚΑΤΙΝΑΣ, Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος Δ.Σ. 

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

4. ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ και της ΜΑΡΙΑΣ, 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. ΓΡΙΜΠΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ΕΥΘΑΛΕΙΑΣ, 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) 99,966%  Ολική Ενοποίηση 

EPSILON PYLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 

555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη 

 Παροχή Εκπαιδευτικών 

Υπηρεσιών 

 60.000 μετοχές του 1,00 € η 

κάθε μία 
 05.01.2009 (ίδρυση) 99,983%  Ολική Ενοποίηση 

EVOLUTIONSNT PLC

 80 Strafford Gate Potters Bar - 

Herts - United Kingdom - EN6 

1PG 

 Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων 

Ομίλου στην Ευρώπη 

 2.035.345 μετοχές της 1,00 £ η 

κάθε μία 
 26.09.2012 (ίδρυση) 

99,956%                                  

(έμμεση συμμετοχή)
 Ολική Ενοποίηση 

EVOLUTIONSNT (UK) LTD

 80 Strafford Gate Potters Bar - 

Hertfordshire - England - EN6 

1PG - United Kingdom  

 Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων 

Ομίλου στην Ευρώπη 

 1.000 μετοχές της 1,00 £ η κάθε 

μία 
 02.10.2014 (ίδρυση) 

100,000%                                  

(έμμεση συμμετοχή)
 Ολική Ενοποίηση 

EPSILON HR ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87 - 

555 34 - Πυλαία - Θεσσαλονίκη 

 Παραγωγή και Εμπορία 

Λογισμικού 

 24.000 μετοχές του 1,00 € η 

κάθε μία 
 22.02.2016 (ίδρυση) 35,000%  Ολική Ενοποίηση 

 SUPERVISOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 Καραϊσκάκη & Ζαλόγγου 1-5, 

111 46 Αθήνα 

 Ανάπτυξη, Παραγωγή και 

Εμπορία Λογισμικού - Η/Υ 

 64.000 μετοχές των 3,90 € η 

κάθε μία 
 01.01.2017 (ενοποίηση) 35,156%  Ολική Ενοποίηση 

 

Η θυγατρική εταιρεία “EPSILON EUROPE PLC” συμμετέχει αφενός στην αγγλική εταιρεία 

“EVOLUTIONSNT PLC” με ποσοστό 99,99% και αφετέρου στην αγγλική εταιρεία “EVOLUTIONSNT (UK) 

LTD” με ποσοστό 100,00%. Ως εκ τούτου, οι εν λόγω αγγλικές εταιρείες ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής 

ενοποίησης, λόγω έμμεσης συμμετοχής της μητρικής EPSILON NET Α.Ε. Σημειώνεται ότι η 

EVOLUTIONSNT (UK) LTD ιδρύθηκε εντός του Β’ 6μήνου 2014 και ενοποιείται για πρώτη φορά στις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014.  

Επιπρόσθετα, η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35,156% στην εταιρεία SUPERVISOR Α.Ε., η οποία 

δραστηριοποιείται στην εμπορία ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού, βάσει της από 27/08/2014 απόφασης 

της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της τελευταίας για αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, την οποία καλύπτει 

ολοσχερώς η EPSILON NET Α.Ε. 

Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2014 με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης, και ακολουθήθηκε έως και τη διαχειριστική περίοδο 2016, δεδομένου ότι δεν υφίστατο η δυνατότητα 

καθορισμού της χρηματοοικονομικής και επιχειρηματικής πολιτικής της SUPERVISOR Α.Ε., η οποία 

κατατασσόταν στις συγγενείς επιχειρήσεις έως και την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Εν συνεχεία, από την 1η Ιανουαρίου 2017 η χρηματοοικονομική και επιχειρηματική πολιτική της SUPERVISOR 

Α.Ε. καθορίζεται από την EPSILON NET Α.Ε. Ως εκ τούτου, η εν λόγω εταιρεία κατατάσσεται στις θυγατρικές 

εταιρείες και η ενοποίηση γίνεται για πρώτη φορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2017 με τη 

μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 

Επίσης, η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 35% στην εταιρεία EPSILON HR Α.Ε., η οποία 

δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία λογισμικού, βάσει της από 21/01/2016 απόφασης Δ.Σ. της για 

συμμετοχή στην κάλυψη του αρχικού Μετοχικού της Κεφαλαίου. 

Η ενοποίηση έγινε για πρώτη φορά στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2016 με τη μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης, δεδομένου ότι η EPSILON NET Α.Ε. καθορίζει τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική 

πολιτική της EPSILON HR Α.Ε., η οποία κατατάσσεται στις θυγατρικές επιχειρήσεις. 

Τέλος, η μητρική εταιρεία από τη χρήση 2017 διαγράφει από τον Όμιλο, με μεταβίβαση των μεριδίων που κατείχε, 

την εταιρεία “ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.”, την οποία ενοποιούσε ως συγγενή από τη 
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χρήση 2011 έως και το Α’ 6μηνο 2017, με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, λόγω εξάλειψης επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος και συνεργειών. 

 

2. Βάση Προετοιμασίας Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

2.1. Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

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

Πρότυπα, που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και ισχύουν για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως την 30η 

Ιουνίου 2019. Ειδικά για αυτή την περίοδο, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να δημοσιεύσει πλήρες πακέτο 

Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

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 Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου και της εταιρείας αφορούν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 

2019 έως την 30η Ιουνίου 2019. Οι εν λόγω Ενδιάμεσες 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. 
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Όλα τα ΔΠΧΑ, που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και ισχύουν κατά τη σύνταξη 

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

διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 

ΔΠΧΑ 9 – “Χρηματοοικονομικά μέσα” 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, κάθε χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ταξινομείται σε μια από τις εξής τρεις 

κατηγορίες: 

(α) στο αποσβεσμένο κόστος, 

(β) στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων  

(γ) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται 

μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου  και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα 

κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, 

τροποποιείται ή απομειώνεται. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρείας που είναι καταχωρημένα στο 

αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις. 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την 30/06/2019 δεν κατείχαν χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων ή επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. 

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

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση 

πραγματοποιηθεισών ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. 

O Όμιλος και η Εταιρεία εφάρμοσαν από 01.01.2018 την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για την απομείωση 

των υπολοίπων των απαιτήσεων από πελάτες βάσει των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Για το σκοπό αυτό 

χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία 

από παρελθόντα γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του 

οικονομικού περιβάλλοντος. 

Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιείται η 

γενική προσέγγιση και οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται για 12μηνη περίοδο. Τα εν λόγω 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρείται ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και η τυχόν πρόβλεψη ζημιάς 
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περιορίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών.  Η Διοίκηση της Εταιρείας και του Ομίλου 

προέβη σε αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου, η οποία δεν έχει επίπτωση στις Οικονομικές καταστάσεις. 

 

 

ΔΠΧΑ 15 “Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες” 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά το ΔΛΠ 11 “Συμβάσεις κατασκευής”, ΔΛΠ 18 “Έσοδα” και όλες τις σχετικές διερμηνείες 

για έσοδα από συμβόλαια με πελάτες, εκτός αν αυτά τα συμβόλαια εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων προτύπων.  

Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με 

πελάτες, ως εξής: 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδων όταν η οικονομική οντότητα εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης. 

Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη 

μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά 

τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, 

προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου  είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

Το νέο πρότυπο  ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας σύμβασης και 

των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής. 

Επίσης ορίζει ότι εκπτώσεις επί του όγκου των πωλήσεων δημιουργούν δικαίωμα για το οποίο θα πρέπει να γίνεται 

πρόβλεψη και να αναγνωρίζεται κατά το χρόνο άσκησης ή λήξης του. Η Εταιρεία παρέχει στους πελάτες εκπτώσεις επί 

του όγκου πωλήσεων με βάση τα όρια που καθορίζονται στις μεταξύ τους συμβάσεις. Οι εκπτώσεις αυτές λογίζονται 

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

οικονομικές καταστάσεις. 

Η Εταιρεία αναλύει το έσοδο από συμβάσεις με πελάτες σε δύο κατηγορίες ανά επιχειρησιακό τομέα και ανά 

γεωγραφικό τομέα στη Σημείωση  3.19. 

Το νέο πρότυπο δεν είχε σημαντική επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, 

αφού δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών. Συνεπώς η εφαρμογή του 

δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό. 
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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 2019 ή μεταγενέστερα.  

Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των ενδιάμεσων συνοπτικών (ενοποιημένων) 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι συνεπείς με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την προετοιμασία των ετήσιων 

(ενοποιημένων) χρηματοοικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εκτός από την 

υιοθέτηση των νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η 

Ιανουαρίου 2019. 

Στην χρήση 2019 ο Όμιλος και η Εταιρεία υιοθέτησαν το πρότυπο ΔΠΧΑ 16 και όπως απαιτείται από το ΔΛΠ 34, η 

φύση και το αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών που προέκυψαν από την υιοθέτηση αυτή παρουσιάζονται παρακάτω. Όπου 

δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν 

έχουν επίδραση στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας. Ο Όμιλος και η Εταιρεία 

δεν υιοθέτησαν πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” 

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες 4, 15 

και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει 

ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να 

καταχωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 

μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό 

από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο 

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

και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόστηκε στην 

ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2019 Η επίδραση από την υιοθέτηση του προτύπου στην 

παρούσα χρήση παρουσιάζεται στο κεφάλαιο των αλλαγών λογιστικής πολιτικής.  

 

Μετάβαση στο ΔΠΧΑ 16 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή 

θέση της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο 
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στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις 

εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο στις 

συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη 

Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 

Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις μίσθωσης 

οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων μίσθωσης για τις 

οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό γραφείου 

(προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που θεωρούνται χαμηλής αξίας. 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος για τις μισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναμένεται να ανανεωθούν, 

προέβη σε εκτιμήσεις για την ανανέωσή τους. 

Συνοπτικά, παρατίθενται οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16: 

 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(αύξηση) την 1η Ιανουαρίου 2019: 

       Όμιλος   Εταιρεία 

Περιουσιακά Στοιχεία 

Ενσώματα Πάγια (Δικαιώματα Χρήσης)  1.398.420,22  1.112.396,53 

 

Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης  1.398.420.22  1.112.396,53 

 

Ανάλυση Περιουσιακών Στοιχείων   Όμιλος   Εταιρεία 

 Ακίνητα     1.186.275,77  977.306,92 

 ΙΧ         212.144,45  135.089,61 

 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

Υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 “Μισθώσεις” 

 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή 

θέση της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Η εν λόγω καταχώρηση της υποχρέωσης καθώς 

και της αξίας των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία πρώτης 

εφαρμογής, περιλαμβάνει τις μισθώσεις που προηγούμενως κατατάσσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με 

το ΔΛΠ 17. 
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Επίπτωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

       Όμιλος   Εταιρεία 

Αποσβέσεις Ακινήτων    143.456,89  122.728,12 

Αποσβέσεις ΙΧ       44.871,22    29.235,16 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα Ακινήτων    18.609,70    15.766,28 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα ΙΧ       4.441,06     3.027,44 

Αναβαλλόμενος Φόρος Ακινήτων & ΙΧ         492,52        308,59 

 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) “Χρηματοοικονομικά Μέσα – Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση” 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία επιτρέπεται σε κάποια 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, που 

διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο αναπόσβεστο κόστος 

ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση. Η 

τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να 

καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal and Interest – SPPI), ανεξάρτητα από 

το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος 

καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη του συμβολαίου. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία “Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος” 

Την 7 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η Διερμηνεία 23 

έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις φορολογικές βάσεις, τις 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς 

συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 

12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

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

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

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

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

φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

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

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017. 
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ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

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

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

είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  

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

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

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

επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 

 

ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

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

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

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

προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα. 

 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

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

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

ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού 

δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες” 

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

επιχειρήσεις και κοινοπραξίες”. Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση στο ΔΠΧΑ 9 

ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οντότητες θα 

πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, συμπεριλαμβανομένων των 

μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, 

αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και κοινοπραξίες. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) “Παροχές σε εργαζομένους” – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 19 

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

αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής 

ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που 
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χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να 

προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο 

πρόγραμμα. 

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

διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην καταχώριση της καθαρής απαίτησης (ανώτατο 

όριο περιουσιακού στοιχείου).  

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία και 

τον Όμιλο και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

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

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

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

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

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

στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

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

 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 

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

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

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

εξόδων, 

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

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

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

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
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Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές 

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

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

πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να 

ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

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

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

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

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

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

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) “Ορισμός του σημαντικού” 

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

συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του 

σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά 

πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός 

τροποποιεί το ΔΛΠ 1 “Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων” και το ΔΛΠ 8 “Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη”. Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι 

συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) “Συνενώσεις επιχειρήσεων” 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να καθορίσουν 

κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Ο 

τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η 

παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή 

μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, 

μέλη ή συμμετέχοντες. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

3. Κύριες Λογιστικές Αρχές 

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

είναι οι ακόλουθες: 

 

3.1. Συναλλαγματικές Μετατροπές 
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3.1.1. Λειτουργικό Νόμισμα και Νόμισμα Παρουσίασης 

Τα στοιχεία των Ενδιάμεσων 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 Ενδιάμεσων 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 

εφάρμοσε για τη χρήση 2012 ο Όμιλος και εμφανίζονται στο κόστος των επιλέξιμων στοιχείων του ενεργητικού (βλ. § 

3.14.2). 

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 Ενδιάμεσες 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. 
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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 – 10 έτη 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός     5 – 10 έτη 

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. 
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 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. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής 

εφαρμογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Ο Όμιλος επέλεξε να 

εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως 

μισθώσεις εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το 

πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 

και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 

Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις μίσθωσης οι 

οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες 

το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό γραφείου (προσωπικούς 

υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που θεωρούνται χαμηλής αξίας. 

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 
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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. 

 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 
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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: 

 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. 
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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. 

 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 
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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, 

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. 
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∆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 

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: 
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 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. 

Συμμετοχικός τίτλος είναι κάθε σύμβαση, που αποδεικνύει το καθαρό δικαίωμα του Ομίλου, στα ίδια κεφάλαια μιας 

άλλης επιχείρησης. 

 

3.6.1. Ταξινόμηση 

3.6.1.1 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. 
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 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. 

 

3.6.1.2 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. 

 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. 

 

3.6.1.3 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 συμμετοχικοί τίτλοι. 

 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: 
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 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. 

 

3.6.1.4 Συμμετοχικοί Τίτλοι 

Οι συμμετοχικοί τίτλοι είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, οι οποίοι είτε ταξινομούνται 

ως διαθέσιμοι 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. 

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 συμμετοχικοί τίτλοι, 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 
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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. 

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 Ενδιάμεσων 

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 
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Ενδιάμεσων 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 

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) σε συνδυασμό με τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. 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 
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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. 

Τα διεταιρικά έσοδα μέσα στον Όμιλο απαλείφονται πλήρως. 

Το νέο πρότυπο ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από 

συμβάσεις με πελάτες, ως εξής: 

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδων όταν η Εταιρεία εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης. 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης απόκτα τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, 

προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου  είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 

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. 

 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. 
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 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 

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 
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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 (Νόμος 4548/2018), 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 

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 2015 με συντελεστή 19%.  
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Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 12 (παραγρ. 46) η εταιρεία στις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσης 2014 επιμέτρησε την αντίστοιχη φορολογική υποχρέωση. Εν συνεχεία εντός Φεβρουαρίου 

2015 κατέβαλλε τον ως άνω αναλογούντα φόρο με παράλληλη επιστροφή του υπολοίπου ποσού στους μετόχους της. 

  

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 Ενδιάμεσες 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. 

Εντός της χρήσης 2011 η Εταιρεία έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 54 χιλ. ευρώ για την ένταξή της στο 

πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, βάσει της απόφασης με Αρ. Πρωτ. 

14370/3404/13.10.2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ολοκληρώθηκε 

εντός της χρήσης 2014. 

Επιπλέον, εντός της χρήσης 2015 η Εταιρεία έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 403 χιλ. ευρώ για την ένταξή 

της στο πρόγραμμα “ICT4GROWTH – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – 

παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας”, με ηλεκτρονικό κωδικό πρότασης ICT-000066 / 

05-04-2013, δυνάμει της απόφασης της 440/31-10-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας Α.Ε. Το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2015. 

 

3.13.2. Επιχορηγήσεις σχετιζόμενες με τα Αποτελέσματα 

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. 
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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 Ενδιάμεσες 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 Ενδιάμεσων 

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 

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 
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 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 

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 
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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 

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 
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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 2018, 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. 

 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 
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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. 

Περαιτέρω ανάλυση παρατίθεται στην παράγραφο 32 του παρόντος. 
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4. Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Κτίρια - Τεχνικά 

Έργα σε Ακίνητα 

Τρίτων 

 Μεταφορικά Μέσα 
 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός Χρηματ. 

Μίσθωσης 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2019 2.077.422,29              274.438,41                 2.815.136,65              22.042,51                      5.189.039,86              

Προσθήκες Περιουσιακών Στοιχείων Με Δικαίωμα Χρήσης 1.186.275,77               212.144,45                  1.398.420,22              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 69.048,99                    69.048,99                   

Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 (9.994,99)                     (9.994,99)                    
-                                 

30η Ιουνίου 2019 3.263.698,06              476.587,87                 2.884.185,64              22.042,51                      6.646.514,08              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2019 1.373.402,54              178.460,67                 2.485.672,55              16.562,98                      4.054.098,74              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 60.408,35                    19.026,28                    40.969,75                    1.102,13                         121.506,51                 

Αποσβέσεις Περιουσιακών Στοιχείων Με Δικαίωμα Χρήσης 143.456,89                  44.871,22                    188.328,11                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 (9.994,98)                     (9.994,98)                    

30η Ιουνίου 2019 1.577.267,78              232.363,19                 2.526.642,30              17.665,11                      4.353.938,38              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 1.686.430,28              244.224,68                 357.543,34                 4.377,40                       2.292.575,70              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 2.077.422,29              375.990,51                 2.774.232,50              22.042,51                      5.249.687,81              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 44.500,42                    44.500,42                   
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (101.552,10)                 (3.596,27)                     (105.148,37)                

31η Δεκεμβρίου 2018 2.077.422,29              274.438,41                 2.815.136,65              22.042,51                      5.189.039,86              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2018 1.252.490,35              198.079,80                 2.403.057,31              14.358,73                      3.867.986,19              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 120.912,19                  38.777,96                    86.211,34                    2.204,25                         248.105,74                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (58.397,09)                   (3.596,10)                     (61.993,19)                  

31η Δεκεμβρίου 2018 1.373.402,54              178.460,67                 2.485.672,55              16.562,98                      4.054.098,74              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 704.019,75                 95.977,74                   329.464,10                 5.479,53                       1.134.941,12              
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Κτίρια - Τεχνικά 

Έργα σε Ακίνητα 

Τρίτων 

 Μεταφορικά Μέσα 
 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός 

 Έπιπλα & Λοιπός 

Εξοπλισμός Χρηματ. 

Μίσθωσης 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2019 1.862.645,34              187.328,18                 2.251.188,78              22.042,51                      4.323.204,81              

Προσθήκες Περιουσιακών Στοιχείων Με Δικαίωμα Χρήσης 977.306,92                  135.089,61                  1.112.396,53              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 67.474,82                    67.474,82                   
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                 

30η Ιουνίου 2019 2.839.952,26              322.417,79                 2.318.663,60              22.042,51                      5.503.076,16              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2019 1.245.017,37              137.380,55                 1.957.684,31              16.562,98                      3.356.645,21              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 177.056,10                  43.017,04                    34.937,17                    1.102,13                         256.112,44                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                 

30η Ιουνίου 2019 1.422.073,47              180.397,59                 1.992.621,48              17.665,11                      3.612.757,65              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 1.417.878,79              142.020,20                 326.042,12                 4.377,40                       1.890.318,51              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 1.862.645,34              288.880,28                 2.214.438,03              22.042,51                      4.388.006,16              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 39.430,35                    39.430,35                   
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (101.552,10)                 (2.679,60)                     (104.231,70)                

31η Δεκεμβρίου 2018 1.862.645,34              187.328,18                 2.251.188,78              22.042,51                      4.323.204,81              

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2018 1.136.361,43              167.488,48                 1.889.365,82              14.358,73                      3.207.574,46              

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 108.655,94                  28.289,16                    70.997,92                    2.204,25                         210.147,27                 
Μειώσεις Αποσβέσεων Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (58.397,09)                   (2.679,43)                     (61.076,52)                  

31η Δεκεμβρίου 2018 1.245.017,37              137.380,55                 1.957.684,31              16.562,98                      3.356.645,21              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 617.627,97                 49.947,63                   293.504,47                 5.479,53                       966.559,60                 
 

 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή θέση της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική 

πληροφορία. Ο Όμιλος επέλεξε να εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που είχαν αναγνωριστεί πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 16 ως μισθώσεις 

εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 17 και την Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 4. Συνεπώς, ο Όμιλος δεν θα εφαρμόσει το πρότυπο στις συμβάσεις που δεν είχαν προηγουμένως προσδιοριστεί ως 

συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 και τη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΠ 4. 
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Ο Όμιλος επέλεξε να χρησιμοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής και των συμβάσεων μίσθωσης για τις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Ο Όμιλος μισθώνει εξοπλισμό γραφείου 

(προσωπικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και φωτοτυπικά) που θεωρούνται χαμηλής αξίας. 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος για τις μισθώσεις που λήγουν εντός του 2019 και που, ωστόσο, αναμένεται να ανανεωθούν, προέβη σε εκτιμήσεις για την ανανέωσή τους. 

Συνοπτικά, παρατίθενται τα κονδύλια των Περιουσιακών Στοιχείων με Δικαίωμα Χρήσης που περιλαμβάνονται στα Ενσώματα Πάγια: 

 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

(αύξηση) την 1η Ιανουαρίου 2019: 

       Όμιλος   Εταιρεία 

Περιουσιακά Στοιχεία 

Ενσώματα Πάγια (Δικαιώματα Χρήσης)  1.398.420,22  1.112.396,53 

 

Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις από συμβάσεις μίσθωσης  1.398.420.22  1.112.396,53 

 

Ανάλυση Περιουσιακών Στοιχείων   Όμιλος   Εταιρεία 

 Ακίνητα     1.186.275,77  977.306,92 

 ΙΧ         212.144,45  135.089,61 
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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 2019 27.506.053,62            54.746,70                   2.060.203,96              -                                 29.621.004,28            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 111.045,70                  17.045,00                    938.755,35                  1.066.846,05              
Μεταφορές -                                 

30η Ιουνίου 2019 27.617.099,32            54.746,70                   2.077.248,96              938.755,35                 30.687.850,33            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2019 21.809.783,97            45.330,44                   1.890.295,17              -                                 23.745.409,58            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 438.474,57                  644,75                         37.236,82                    476.356,14                 
Τακτοποίηση εντός Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                 

30η Ιουνίου 2019 22.248.258,54            45.975,19                   1.927.531,99              -                                 24.221.765,72            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 5.368.840,78              8.771,51                     149.716,97                 938.755,35                 6.466.084,61              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 26.749.869,43            53.046,70                   2.060.203,96              -                                 28.863.120,09            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 756.184,19                  1.700,00                      738.820,12                  1.496.704,31              
Μεταφορές (738.820,12)                 (738.820,12)                

31η Δεκεμβρίου 2018 27.506.053,62            54.746,70                   2.060.203,96              -                                 29.621.004,28            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2018 20.990.795,29            44.162,77                   1.812.349,48              -                                 22.847.307,54            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 818.988,68                  1.167,67                      77.945,69                    898.102,04                 
Τακτοποίηση εντός Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 -                                 

31η Δεκεμβρίου 2018 21.809.783,97            45.330,44                   1.890.295,17              -                                 23.745.409,58            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 5.696.269,65              9.416,26                     169.908,79                 -                                 5.875.594,70              
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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 2019 27.148.532,37            53.166,70                   1.031.724,77              -                                 28.233.423,84            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                   938.755,35                  938.755,35                 
Μεταφορές -                                 

30η Ιουνίου 2019 27.148.532,37            53.166,70                   1.031.724,77              938.755,35                 29.172.179,19            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2019 21.794.055,33            44.416,32                   1.024.473,79              -                                 22.862.945,44            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 420.598,50                  610,75                         4.206,75                      425.416,00                 
Τακτοποίηση εντός Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                 

30η Ιουνίου 2019 22.214.653,83            45.027,07                   1.028.680,54              -                                 23.288.361,44            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 4.933.878,54              8.139,63                     3.044,23                     938.755,35                 5.883.817,75              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 26.604.838,88            52.146,70                   1.031.724,77              -                                 27.688.710,35            

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 543.693,49                  1.020,00                      -                                   526.329,42                  1.071.042,91              
Μεταφορές (526.329,42)                 (526.329,42)                

31η Δεκεμβρίου 2018 27.148.532,37            53.166,70                   1.031.724,77              -                                 28.233.423,84            

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

1η Ιανουαρίου 2018 20.989.586,70            43.262,82                   1.012.588,23              -                                 22.045.437,75            

Αποσβέσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 804.468,63                  1.153,50                      11.885,56                    817.507,69                 
Τακτοποίηση εντός Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 -                                 

31η Δεκεμβρίου 2018 21.794.055,33            44.416,32                   1.024.473,79              -                                 22.862.945,44            

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 5.354.477,04              8.750,38                     7.250,98                     -                                 5.370.478,40              
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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 € 30.06.2019 31.12.2018

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 33.630,00                    33.630,00                    

EPSILON HR Α.Ε. 8.400,00                      8.400,00                      

EPSILON EUROPE PLC 2.898.211,02               2.898.211,02               
SUPERVISOR Α.Ε. 255.352,80                  255.352,80                  

3.195.593,82              3.195.593,82              

 
 

7. Συμμετοχικοί Τίτλοι 

Λόγω μη σημαντικότητας του ποσού συμμετοχής της μητρικής ‘‘EPSILON NET Α.Ε.’’ στην εταιρεία 

‘‘ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.’’, τον εν λόγω η αποτίμηση προσδιορίστηκε βάσει αρχικής αξίας κτήσης. 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 2018 30.06.2019 2018

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

1η Ιανουαρίου 2019 3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     

(Απομείωση) / Διαγραφή απομείωσης Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                   -                                   -                                   -                                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     3.521,30                     

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

8. Αναβαλλόμενη Φορολογία και Φόρος Εισοδήματος 

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων 594.346,88                 385.413,88                 436.163,49                 206.730,97                 

Φόρος Εισοδήματος Υπολογισμένος με τον ισχύοντα Φορολογικό Συντελεστή 169.002,02                  110.117,65                  122.125,78                  59.951,98                    

Φορολογική Επίδραση μη Εκπιπτ. Φορολογικά Εξόδων (197.868,16)                 (128.945,12)                 (133.551,15)                 (77.866,21)                   

Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο) (28.866,14)                  (18.827,47)                  (11.425,37)                  (17.914,23)                  

Τα ποσά του Φόρου Εισοδήματος που επιβαρύνουν / ωφελούν τη Χρήση έχουν ως εξής:

Τρέχων Φόρος (Έξοδο) 5.210,62                      

Αναβαλλόμενος Φόρος Έξοδο / (Έσοδο) (βλ. ανάλυση επόμενης σελίδας) (34.076,76)                   (18.827,47)                   (11.425,37)                   (17.914,23)                   

Σύνολο Φόρου Έξοδο / (Έσοδο) (28.866,14)                  (18.827,47)                  (11.425,37)                  (17.914,23)                  

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Με βάση το ισχύον φορολογικό καθεστώς, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος επί των εταιρικών κερδών διαμορφώνεται 

από 29% σε 28% για εισοδήματα που αποκτούνται από 1.1.2019 έως 31.12.2019. 

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. 

Σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α' 201/03-12-2018), μειώνεται σταδιακά ο συντελεστής εταιρικού 

φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων από 29%, που ίσχυε με τις προγενέστερες φορολογικές διατάξεις έως και τη 

χρήση 2018, σε 25% μέχρι το 2022. Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά 

φορολογικό έτος και διαμορφώνεται τελικά ως ακολούθως: α) σε 28% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019, 
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β) σε 27% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020, γ) σε 26% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021, 

δ) σε 25% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022 και επόμενα.    

Συνεπώς, ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φόρων έγινε με τους νέους φορολογικούς συντελεστές, όπως αυτοί θα 

ισχύουν στο έτος που αναμένεται να διακανονισθεί το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση.                    

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 30ης Ιουνίου 2019 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 2018, η εταιρεία 

σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν.4172/2013, προσαύξησε εξωλογιστικά κατά 30% τις “Δαπάνες Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Έρευνας”. Το κονδύλι αυτό αναμένεται να εγκριθεί εντός δεκαμήνου από την υποβολή της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος από την αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναφορικά με τις αντίστοιχες Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας της χρήσης 

2016, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων απέστειλε τον Μάρτιο 2019 σχετική βεβαίωση 

έγκρισης και πιστοποίησης των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, όπως δηλώθηκαν για τον υπολογισμό 

του τρέχοντος φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 22α του Ν.4172/2013. Η βεβαίωση εκδόθηκε σε χρόνο που 

υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και ως εκ τούτου βάσει νόμου θεωρείται ότι 

οι σχετικές δαπάνες έχουν εγκριθεί. 

Τέλος, για τη χρήση 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α, του Ν.4174/2013. Από τη σχετική Έκθεση Φορολογικής 

Συμμόρφωσης που αναμένεται να χορηγηθεί, εκτιμάται πως δε θα προκύψουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις. 

  

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 

 Λοιπά Ενσώματα 

Πάγια 

 Υποχρέωση 

Καθορισμένων 

Παροχών Προσωπικού 

 Λοιπά 
 Πρόβλεψη Επισφαλών 

Πελατών 
 Σύνολο 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2019 246.537,63                    30.171,57                      276.709,20                    

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 10.643,37                       18.333,74                       28.977,11                      

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση (1.140,36)                        (1.140,36)                       

-                                     

30η Ιουνίου 2019 -                                     -                                     256.040,64                    -                                     48.505,31                      304.545,95                    

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2018 (301.904,45)                   (1.160,44)                       (303.064,89)                   

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 4.607,13                         492,52                            5.099,65                        

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση -                                     

-                                     

30η Ιουνίου 2019 (297.297,32)                   (667,92)                          -                                     -                                     -                                     (297.965,24)                   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 

κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(297.297,32)                   (667,92)                          256.040,64                    -                                     48.505,31                      6.580,71                        

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2018 255.536,76                    255.536,76                    

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής IFRS 9 49.513,69                       49.513,69                      

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 7.038,21                         (19.342,12)                      (12.303,91)                     

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση (16.037,34)                      (16.037,34)                     
-                                     

31η Δεκεμβρίου 2018 -                                     -                                     246.537,63                    -                                     30.171,57                      276.709,20                    

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2018 (354.750,88)                   (1.861,95)                       (813,12)                          (357.425,95)                   

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 52.846,43                       701,51                            813,12                            54.361,06                      

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση -                                     

-                                     

31η Δεκεμβρίου 2018 (301.904,45)                   (1.160,44)                       -                                     -                                     -                                     (303.064,89)                   

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) 

κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(301.904,45)                   (1.160,44)                       246.537,63                    -                                     30.171,57                      (26.355,69)                     
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Άϋλα Στοιχεία 

Ενεργητικού 
 Λοιπά Ενσώματα Πάγια 

 Υποχρέωση 

Καθορισμένων Παροχών 

Προσωπικού 

 Λοιπά 
 Πρόβλεψη Επισφαλών 

Πελατών 
 Σύνολο 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2019 171.396,27                           16.512,63                             187.908,90                        

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 5.219,77                               1.289,88                               6.509,65                            

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση (559,26)                                 (559,26)                             

30η Ιουνίου 2019 -                                        -                                        176.056,78                           -                                           17.802,51                             193.859,29                        

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2019 (301.845,25)                      (1.160,44)                          (303.005,69)                      

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 4.607,13                            308,59                               4.915,72                            

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση -                                        

30η Ιουνίου 2019 (297.238,12)                      (851,85)                             -                                           -                                           -                                           (298.089,97)                      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 

30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
(297.238,12)                      (851,85)                             176.056,78                           -                                           17.802,51                             (104.230,68)                      

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις

1η Ιανουαρίου 2018 177.349,85                           177.349,85                        

Μεταβολή λογιστικής πολιτικής IFRS 9 24.840,53                             24.840,53                          

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 6.786,78                               (8.327,90)                              (1.541,12)                          

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση (12.740,36)                            (12.740,36)                        

31η Δεκεμβρίου 2018 -                                        -                                        171.396,27                           -                                           16.512,63                             187.908,90                        

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις

1η Ιανουαρίου 2018 (358.631,52)                      (1.861,95)                          (813,12)                                (361.306,59)                      

Χρέωση / Πίστωση στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 56.786,27                          701,51                               813,12                                  58.300,90                          

Χρέωση / Πίστωση στην Καθαρή Θέση -                                        

31η Δεκεμβρίου 2018 (301.845,25)                      (1.160,44)                          -                                           -                                           -                                           (303.005,69)                      

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΑΠΑΙΤΗΣΗ / (ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ) κατά την 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(301.845,25)                      (1.160,44)                          171.396,27                           -                                           16.512,63                             (115.096,79)                      
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9. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Δ.Ε.Η. 
 Εγγύηση για 

Χρησιδάνεια 

 Εγγύηση 

Μετοφορικών 

Μέσων 

 Εγγύηση σε Θυρίδα 
 Εγγύηση σε Φυσικό 

Αέριο 
 Εγγύηση σε Ελινόϊλ 

 Εγγύηση για 

Μίσθωση 

Εξοπλισμού 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2019 48.967,14                728,00                     68,00                       22.123,76                30,00                       1.000,00                  103,32                     73.020,22                

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 1.711,00                    68,11                         1.779,11                  
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                              

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 48.967,14                728,00                     68,00                       23.834,76                30,00                       68,11                       1.000,00                  103,32                     74.799,33                

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 48.967,14                465,20                     68,00                       20.308,76                30,00                       1.000,00                  103,32                     70.942,42                

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 262,80                       2.380,80                    2.643,60                  
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (565,80)                     (565,80)                    

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 48.967,14                728,00                     68,00                       22.123,76                30,00                       -                              1.000,00                  103,32                     73.020,22                
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Εγγύηση Ενοικίων  Εγγύηση Δ.Ε.Η. 
 Εγγύηση για 

Χρησιδάνεια 

 Εγγύηση 

Μετοφορικών Μέσων 

 Εγγύηση για Μίσθωση 

Εξοπλισμού 

 Εγγύηση σε Φυσικό 

Αέριο 
 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2019 43.977,14                   223,00                        64,00                          14.117,62                   103,32                          58.485,08                   

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 68,11                              68,11                          
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 -                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 43.977,14                   223,00                        64,00                          14.117,62                   103,32                          68,11                            58.553,19                   

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 43.977,14                   (39,80)                        64,00                          13.493,02                   103,32                          57.597,68                   

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 262,80                         1.190,40                      1.453,20                     
Μειώσεις / Διαγραφές Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (565,80)                        (565,80)                       

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 43.977,14                   223,00                        64,00                          14.117,62                   103,32                          -                                   58.485,08                   

 

 

10. Αποθέματα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Εμπορεύματα 64.361,85                   78.056,51                   22.184,53                   29.382,69                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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11. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Πελάτες 4.760.682,40               6.000.118,22               3.173.910,49               4.254.494,13               

Μείον: Προβλέψεις Απομείωσης 967.367,48                  3.793.314,92               876.032,51                  5.124.085,71               723.865,10                  2.450.045,39               718.705,58                  3.535.788,55               

Γραμμάτια Εισπρακτέα 456.989,20                  351.426,41                  324.202,39                  335.430,77                  

Επιταγές Εισπρακτέες 2.340.899,46               2.218.062,40               2.381.455,29               2.543.539,27               

Σύνολο 6.591.203,58              7.693.574,52              5.155.703,07              6.414.758,59              

ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Η Eταιρεία έχει ευρεία διασπορά πωλήσεων και συνεπώς δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις του πιστωτικού κινδύνου. Η εύλογη αξία των απαιτήσεων ταυτίζεται περίπου 

με την λογιστική αξία τους. 

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρεία εφαρμόζουν την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΛΠ 9 και υπολογίζουν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη 

τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων τους. Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, διενεργείται έλεγχος απομείωσης των απαιτήσεων χρησιμοποιώντας πίνακα με βάσει τον οποίο 

υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές.  
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12. Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε Εύλογη Αξία μέσω Αποτελεσμάτων 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Εταιρικά Ομόλογα 265.550,00                 265.507,00                 -                                 -                                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

13. Λοιπές Απαιτήσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις Εισπρακτέες στην Επόμενη Χρήση 125.124,06                  23.129,20                    125.124,06                  23.129,20                    

Χρεώστες Διάφοροι - Προακταβολές Προσωπικού 444,50                         -                                   -                                   -                                   

                                - Βραχυπρόθεσμες Απαιτήσεις κατά Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων 300,00                         95.368,61                    -                                   -                                   

                                - Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 7.241,79                      7.241,79                      -                                   -                                   

                                - Παρακρατημένος Φόρος από Τόκους 7.515,54                      3.301,42                      3.633,15                      1.750,73                      

                                - Λοιποί Παρακρατημένοι Φόροι Εισοδήματος 4.458,31                      1.464,06                      4.458,31                      1.464,06                      

                                - Ελληνικό Δημόσιο-Λοιπές Απαιτήσεις 1.033,12                      1.033,12                      -                                   -                                   

                                - Πιστωτικές Κάρτες Εισπρακτέες 7.531,05                      70.344,89                    7.243,11                      46.488,67                    

                                - Προκαταβολές σε Προμηθευτές 187.448,14                  162.321,09                  141.186,90                  147.845,06                  

                                - Προκαταβολές σε Λοιπούς Δικαιούχους Αμοιβών 29.040,45                    37.795,39                    21.012,43                    29.767,39                    

                                - Λοιποί Χρεώστες Εθνική Τράπεζα Ενεχύραση Κατάθεσης 40.000,00                    -                                   -                                   -                                   

                                - Λοιποί Χρεώστες 16.050,00                    301.062,90                  5.988,58                      384.858,95                  -                                   177.533,90                  -                                   227.315,91                  

Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων - Λοιποί Συνεργάτες Τρίτοι 9.191,06                      10.848,42                    1.822,10                      3.125,83                      

                                                                                                  - Courier 246,43                         690,32                         246,43                         690,32                         

                                                                                                  - Λοιποί Λογαριασμοί 2.402,60                      11.840,09                    2.402,60                      13.941,34                    -                                   2.068,53                      -                                   3.816,15                      

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού - Έξοδα Επόμενων Χρήσεων 42.826,65                    117.887,82                  42.826,65                    82.996,14                    

                                                                   - Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα -                                   42.826,65                    1.554,00                      119.441,82                  110.000,00                  152.826,65                  82.996,14                    
Λοιπές Απαιτήσεις 11.157,33                    10.215,33                    -                                   -                                   

Σύνολο 492.011,03                 551.586,64                 457.553,14                 337.257,40                 

ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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14. Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Ταμείο - Έδρα 7.347,60                      6.730,12                      5.672,71                      5.940,45                      

Ταμείο - Υποκ/μα 923,00                         1.077,70                      923,00                         1.077,70                      

Καταθέσεις σε Θυρίδα 60.979,92                    36.000,00                    
Καταθέσεις σε Τραπεζικούς Λογ/σμούς 7.464.125,89               7.757.260,18               4.438.849,85               4.820.578,65               

Σύνολο 7.533.376,41              7.801.068,00              4.445.445,56              4.827.596,80              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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15. Μετοχικό Κεφάλαιο 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Μετοχικό Κεφάλαιο αποτελούμενο από
11.175.440 Κοινές Ονομαστικές Μετοχές των τριάντα λεπτών (0,30 €) η κάθε μία 3.352.632,00              3.352.632,00              3.352.632,00              3.352.632,00              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της μητρικής εταιρείας, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 ανέρχεται σε 3.352.632,00 

€ διαιρούμενο σε 11.175.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία ανά μετοχή 0,30 €, κατόπιν της από 19 

Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, που ενέκρινε την αύξηση 

του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: 

α) ποσό € 1.371.092,40  που αφορά  Αφορολόγητο Αποθεματικό  του Ν.2601/98, το οποίο θα φορολογηθεί σύμφωνα 

με την παρ. 2, Άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013, β) ποσό  € 54.438,74 που αφορά  Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό 

Επενδύσεων του Άρθρου 22 του Ν.1828/89 και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος και γ) ποσό € 250.784,86 που 

αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Άρθρου 2 του Ν.3220/04  και απαλλάσσεται του φόρου 

εισοδήματος. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών, 

ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και την δωρεάν διανομή τους, στους μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα 

ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή. Η ανωτέρω έκδοση των 5.587.720 νέων ονομαστικών 

μετοχών, πραγματοποιήθηκε εντός Ιανουαρίου 2019. 

 

16. Αποθεματικό Ίδιων Μετοχών 

Κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 30/6/2018 των μετόχων της εταιρείας, αποφασίσθηκε ομόφωνα, η αγορά 

ιδίων μετοχών από την εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920. Το δε χρονικό διάστημα μέσα στο 

οποίο θα γίνει η ως άνω αγορά, αποφασίσθηκε, ότι δεν θα υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημέρα λήψης της 

απόφασης αυτής. Περαιτέρω, εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως κάνει χρήση της απόφασης αυτής κατά 

την κρίση του και αναλόγως προς τις συνθήκες της αγοράς. Κατόπιν αυτών και σε εφαρμογή της ως άνω από 

30/06/2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, το Διοικητικό Συμβούλιου της 23ης Απριλίου 

2019 αποφάσισε, η Εταιρεία, όπως, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν 2190/1920 και ήδη άρθρο 49 του Ν. 

4548/2018 και για χρονικό διάστημα από την ημέρα λήψης αυτής της απόφασης έως και την 30/06/2020,  να προβεί 

σε αγορά ιδίων μετοχών. Το εν λόγω κονδύλι διαμορφώθηκε κατά την 30η Ιουνίου 2019 ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 2018 30.06.2019 2018

1η Ιανουαρίου 2019 -                                 -                                 -                                 -                                 

Προσθήκες / (Μειώσεις) Περιόδου 01.01 - 30.06.2019 35.863,68                    -                                   35.863,68                    -                                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
35.863,68                   -                                 35.863,68                   -                                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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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.). 

Ωστόσο, οι Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουνίου 2014, στις 30 

Ιουνίου 2016 και στις 19 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, στα γραφεία της εταιρείας στο Δήμο Πυλαίας του Ν. 

Θεσσαλονίκης, Πάροδος 17ης Νοέμβρη 87, αποφάσισαν μεταξύ άλλων: 

 Ισόποση αύξηση και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 502.894,50€, 

ήτοι ποσού 0,09 € ανά μετοχή βάσει της σχετικής απόφασης ΓΣ της 30/6/2014 και 

 Ισόποση αύξηση και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 502.894,50€, 

ήτοι ποσού 0,09 € ανά μετοχή βάσει της σχετικής απόφασης ΓΣ της 30/6/2016. 

 Ισόποση αύξηση και μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου, επιστροφή μετρητών στους μετόχους, ποσού 446.201,79€, 

ήτοι ποσού 0,039927 € ανά μετοχή βάσει της σχετικής απόφασης ΓΣ της 19/12/2018. 

Τις ως άνω αποφάσεις, ομοίως, ενέκρινε με σχετικές αντίστοιχες αποφάσεις η αρμόδια αρχή του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω αποφάσεων η Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο απεικονίζεται στον ακόλουθο 

πίνακα ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο 8,61                            8,61                            8,61                            8,61                            

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

18. Αποθεματικά 

 Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (Ν.2190/1920) όπως έχει αντικατασταθεί με τον Νόμο 4548/2018 και ισχύει, 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 
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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. 

Βάσει της από 9/4/2014 απόφασης της Έκτακτης Γ.Σ. των Μετόχων της Εταιρείας σχηματίστηκε Αποθεματικό από 

φορολογηθέντα κέρδη προηγούμενων χρήσεων κατ’ εφαρμογή  σχετικού όρου του επιχορηγούμενου επενδυτικού 

προγράμματος  ICT4GROWTH ύψους 251.927.89 €. 

 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. 

Ωστόσο, κατόπιν της από 19 Δεκεμβρίου 2018 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας, που ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 1.676.316,00, με 

κεφαλαιοποίηση των εξής αποθεματικών: α) ποσό € 1.371.092,40  που αφορά  Αφορολόγητο Αποθεματικό  του 

Ν.2601/98, το οποίο θα φορολογηθεί σύμφωνα με την παρ. 2, Άρθρου 71Β του Ν. 4172/2013, β) ποσό  € 54.438,74 

που αφορά  Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Άρθρου 22 του Ν.1828/89 και απαλλάσσεται του 

φόρου εισοδήματος και γ) ποσό € 250.784,86 που αφορά Ειδικό Αφορολόγητο Αποθεματικό Επενδύσεων του Άρθρου 

2 του Ν.3220/04  και απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος. Η εν λόγω αύξηση πραγματοποιήθηκε με την έκδοση 

5.587.720 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και την δωρεάν διανομή τους, στους 

μετόχους της εταιρείας, σε αναλογία 1 νέα ονομαστική μετοχή για κάθε 1 παλαιά ονομαστική μετοχή. 

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 
 Λοιπά Αποθεματικά 

 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών 

Ζημιών 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2019 535.471,00                 792.439,96                 (297.587,46)                1.030.323,50              

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (1.140,36)                     (1.140,36)                    
Εσωτερική Τακτοποίηση 33.844,20                    (10.578,53)                   23.265,67                   

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 535.471,00                 826.284,16                 (309.306,35)                1.052.448,81              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 499.808,22                 2.502.918,64              (304.719,41)                2.698.007,45              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 35.662,78                    35.662,78                   

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (16.037,34)                   (16.037,34)                  

Εσωτερική Τακτοποίηση 23.169,29                    23.169,29                   
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (1.710.478,68)              (1.710.478,68)             

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 535.471,00                 792.439,96                 (297.587,46)                1.030.323,50              

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Τακτικό 

Αποθεματικό 
 Λοιπά Αποθεματικά 

 Αποθεματικό 

Αναλογιστικών 

Ζημιών 

 Σύνολο 

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2019 535.471,00                 748.543,33                 (258.938,59)                1.025.075,74              

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (559,26)                        (559,26)                       
Εσωτερική Τακτοποίηση (35,66)                          (35,66)                        

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 535.471,00                 748.507,67                 (259.497,85)                1.024.480,82              

Κόστος Κτήσης

1η Ιανουαρίου 2018 499.808,22                 2.424.859,33              (246.198,23)                2.678.469,32              

Προσθήκες Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 35.662,78                    35.662,78                   

Αποθεματικό Αναλογιστικών Αποτελεσμάτων (12.740,36)                   (12.740,36)                  
Μειώσεις Περιόδου 01.01 - 31.12.2018 (1.676.316,00)              (1.676.316,00)             

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 535.471,00                 748.543,33                 (258.938,59)                1.025.075,74              
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Ανάλυση Αφορολόγητων Αποθεματικών Ειδικών Διατάξεων 

ΟΜΙΛΟΣ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ν.1828/89  Ν.2601/98  Ν.3220/04  Σύνολο 

Κατανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών

Αποθεματικά Χρήσης 2001 -                                   -                                 

Αποθεματικά Χρήσης 2002 -                                   -                                 

Αποθεματικά Χρήσης 2003 -                                   -                                   -                                 

Αποθεματικά Χρήσης 2004 -                                   121.615,44                  121.615,44                 
-                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 -                                 -                                 121.615,44                 121.615,44                 

 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 Ποσά εκφρασμένα σε € 

 Ν.3220/04  Σύνολο 

Κατανομή Αφορολόγητων Αποθεματικών

Αποθεματικά Χρήσης 2004 121.615,44                  121.615,44                 
-                                 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ κατά την 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 121.615,44                 121.615,44                 

 

 

Εντός Δεκεμβρίου 2015 και βάσει της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 606/2015 Έκθεσης Ανάκτησης  Κρατικών Ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών 

αφορολόγητων αποθεματικών των άρθρων 2 & 3 Ν.3220/2004 (Άρθρο 169 Ν.4099/2012), εκδόθηκε το με α/α 78/24-12-2015 Φύλλο Ελέγχου από την αρμόδια εφορία 

της Εταιρείας, βάσει του οποίου υπολογίστηκε τελικό ποσό ανάκτησης κρατικών ενισχύσεων 12.981,77 € που οφείλεται στο σχηματισμό Αφορολόγητου Αποθεματικού 

Ν.3220/2004 ύψους 171.134,57 € από τα καθαρά κέρδη της διαχειριστικής χρήσης 2004. Το σύνολο του εν λόγω ποσού ανάκτησης καταβλήθηκε ολοσχερώς εντός 

Ιανουαρίου..2016.
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19. Αποτελέσματα εις Νέον 

Τα Αποτελέσματα εις Νέο του ομίλου και της εταιρείας εμφανίζονται παρακάτω: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου 7.462.382,16              6.740.662,21              7.284.553,73              6.676.140,16              

Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής IFRS 9 (81.969,63)                   -                                   (60.816,46)                   

Καθαρά Κέρδη Περιόδου μετά από Φόρους 625.315,97                  1.037.565,59               447.624,52                  704.892,81                  

Λοιπά Αποθεματικά (10.011,45)                   34.250,34                    -                                   -                                   

Μεταφορά σε Τακτικό Αποθεματικό -                                   (35.662,78)                   -                                   (35.662,78)                   

Τακτοποίηση Αποτελεσμάτων Λόγω Ενοποίησης Θυγατρικής (3.643,72)                     -                                   -                                   
Δικαιώματα Μειοψηφίας που αναλογούν σε Συνολικά Εισοδήματα Περιόδου (114.771,24)                 (228.819,85)                 -                                   -                                   

Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου 7.962.915,44              7.462.382,16              7.732.178,25              7.284.553,73              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

20. Δικαιώματα Μειοψηφίας 

Τα Δικαιώματα Μειοψηφίας των θυγατρικών επιχειρήσεων του ομίλου απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 3,45                             3,69                             

EPSILON HR Α.Ε. 365.482,67                  224.976,34                  

SUPERVISOR Α.Ε. 306.204,61                  331.940,86                  
EPSILON EUROPE PLC 1.028,67                      1.027,27                      

672.719,40                 557.948,16                 

 
 

21. Δάνεια 

Στα πλαίσια υλοποίησης του επενδυτικού της σχεδίου, η Εταιρεία έχει λάβει μακροχρόνιο δανεισμό, προκειμένου να 

καλύψει τις επενδυτικές της ανάγκες. Επιπλέον, προέβη σε λήψεις βραχυπρόθεσμου δανεισμού προκειμένου να καλύψει 

στιγμιαίες ανάγκες, όπως την κάλυψη κεφαλαίου κίνησης, με 100% κάλυψη (ενέχυρο) επιταγών πελατείας της. 

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων της εταιρείας κατά την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 και κατά την 

προηγούμενη χρήση, εμφανίζεται ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 4.441.854,65            4.961.963,46               4.391.549,00            4.892.455,05            

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

Τραπεζικός Δανεισμός 72.876,23                 78.304,95                 -                               -                               

Μακροπρόθεσμος Τραπεζικός Δανεισμός 1.074.573,61            900.838,86               1.036.645,93            863.887,52               

Πληρωτέος στους Επόμενους 12 Μήνες 1.147.449,84            979.143,81                  1.036.645,93            863.887,52               

Σύνολο 5.589.304,49           5.941.107,27              5.428.194,93           5.756.342,57           

ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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22. Υποχρεώσεις Μίσθωσης 

Ο Όμιλος υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 καταχωρίζοντας τη σωρευτική επίπτωση της αρχικής εφαρμογής στην καθαρή θέση 

της 1.1.2019 και δεν αναμόρφωσε τη συγκριτική πληροφορία. Η εν λόγω καταχώρηση της υποχρέωσης καθώς και της 

αξίας των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης, από τις μισθώσεις κατά την ημερομηνία πρώτης εφαρμογής, 

περιλαμβάνει τις μισθώσεις που προηγούμενως κατατάσσσονταν ως λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. 

Συνοπτικά, παρατίθενται τα κονδύλια που προκύπτουν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Μακροπρόθεσμές Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις Μίσθωσης 1.021.764,00            -                                  808.469,97               -                               

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις Μίσθωσης Πληρωτέες στους Επόμενους 12 Μήνες 189.063,66               -                                  151.963,28               -                               

Σύνολο 1.210.827,66           -                                  960.433,25              -                               

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

23. Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης ή 

συνταξιοδότησης. Οι υπάλληλοι που απολύονται δικαιολογημένα ή παραιτούνται δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης η αποζημίωση ανέρχεται  στο 40% της αξίας της αποζημίωσης σε περίπτωση αναίτιας 

απόλυσης. Για τις θυγατρικές του ομίλου στο εξωτερικό δεν προκύπτει υποχρέωση παροχών λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία. 

Οι υποχρεώσεις για την αποζημίωση του προσωπικού προσδιορίστηκαν με βάση αναλογιστική μελέτη. Οι κάτωθι 

πίνακες εμφανίζουν την μεταβολή της καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στην ατομική και 

ενοποιημένη κατάσταση Συνολικών Εσόδων της κλειόμενης χρήσης και την κίνηση των αντίστοιχων λογαριασμών 

υποχρέωσεων που παρουσιάζονται στην ατομική και ενοποιημένη κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

Η κίνηση της σχετικής πρόβλεψης στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης έχει ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Υπόλοιπο κατά την Έναρξη της Περιόδου 962.744,40                 881.161,23                 685.585,07                 611.551,19                 

Πρόβλεψη αναγνωρισμένη στα αποτελέσματα περιόδου 70.505,00                    163.226,31                  46.935,00                    143.163,55                  
Καταβολές αποζημιώσεων (32.492,97)                   (81.643,14)                   (28.292,97)                   (69.129,67)                   

Υπόλοιπο κατά τη Λήξη της Περιόδου 1.000.756,43              962.744,40                 704.227,10                 685.585,07                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Η δαπάνη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων αναλύεται ως 

εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 31.12.2018 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Κόστος Τρέχουσας Απασχόλησης 70.505,00                    163.226,31                  46.935,00                    143.163,55                  

Καταβληθείσες αποζημιώσεις / Παροχές Περιόδου (32.492,97)                   (81.643,14)                   (28.292,97)                   (69.129,67)                   
Απορρόφηση/ (Μετακίνηση) Προσωπικού -                                   -                                   -                                   -                                   

Σύνολο 38.012,03                   81.583,17                   18.642,03                   74.033,88                   
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την περίοδο Α’ 6μήνου 2019 έχουν ως εξής: 

Στοιχεία εκφρασμένα σε % 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Προεξοφλητικό Επιτόκιο 1,90                             1,90                             1,90                             1,90                             

Πληθωρισμός 1,75                             1,75                             1,75                             1,75                             

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 4,25                             4,25                             4,25                             4,25                             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

24. 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 36, 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. 

Επιπρόσθετα στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις, περιλαμβάνονται επιχορηγήσεις. Πιο συγκεκριμένα, εντός 

της χρήσης 2011 η Εταιρεία έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 54 χιλ. ευρώ για την ένταξή της στο 

πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, βάσει της απόφασης με Αρ. Πρωτ. 

14370/3404/13.10.2011 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, το οποίο ολοκληρώθηκε 

εντός της χρήσης 2014. 

Επιπλέον, εντός της χρήσης 2015 η Εταιρεία έλαβε κρατική επιχορήγηση ύψους περίπου 403 χιλ. ευρώ για την ένταξή 

της στο πρόγραμμα “ICT4GROWTH – Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – 

παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας”, με ηλεκτρονικό κωδικό πρότασης ICT-000066 / 

05-04-2013, δυνάμει της απόφασης της 440/31-10-2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας Α.Ε. Το ανωτέρω επενδυτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε εντός της χρήσης 2015 

 

Παρακάτω ακολουθεί σχετικός πίνακας ανάλυσης των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Εκτιμήσεις Πρόσθετου Φόρου 15.000,00                    5.000,00                      -                                   -                                   

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Προμηθευτές 132.897,30                  132.897,30                  132.897,30                  132.897,30                  
Επιχορηγήσεις 1.006,95                      1.643,35                      1.006,95                      1.643,35                      

148.904,25                 139.540,65                 133.904,25                 134.540,65                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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25. Προμηθευτές και Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Προμηθευτές 863.818,71                  824.619,64                  449.272,32                  419.750,15                  

Επιταγές Πληρωτέες (Μεταχρονολογημένες) 382.426,48                  374.245,28                  192.325,37                  169.778,43                  

Προκαταβολές Πελατών 181.004,05                  225.081,27                  118.795,70                  162.121,17                  

Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού - Δεδουλευμένα Έξοδα 12.790,14                    29.169,43                    4.096,33                      16.201,17                    
Λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις

Σύνολο 1.440.039,38              1.453.115,62              764.489,72                 767.850,92                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

26. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις κατά την τρέχουσα περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 30η Ιουνίου 2019 και κατά την προηγούμενη χρήση, απεικονίζονται στον 

ακόλουθο πίνακα: 

 

 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε € 3 0 .0 6 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8 3 0 .0 6 .2 0 1 9 3 1 .1 2 .2 0 1 8

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη - Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 432.924,17             867.376,67             254.847,27             695.004,27             

                                                      - Φόροι-Τέλη Αμοιβών Προσωπικού 206.729,48             217.274,91             114.229,72             148.615,37             

                                                      - Φόροι-Τέλη Αμοιβών Τρίτων 30.916,28               42.613,24               29.203,40               40.764,38               

                                                      - Φόροι-Τέλη Τιμολογίων Αγοράς -                             -                             -                             -                             

                                                      - Λογαριασμός Εκκαθάρισης Φόρων-Τελών Δήλωσης Φορολογίας Εισ/τος 12.133,12               7.411,27                 2.200,00                 2.200,00                 

                                                      - Τέλος Χαρτοσήμου Από Ενοίκια Υπεκμίσθωσης 2.514,24                 55.798,23               1.380,24                 55.042,23               

                                                      - Φόρος Αυτοτελούς Φορολόγησης άρθρου 71Β Ν.4172 18.040,69               18.040,69               

                                                      - Αγγελιόσημο & Ειδικός Φόρος Διαφημίσεων 2.338,89                 1.799,47                 1.945,87                 1.470,25                 

                                                      - Φόροι-Τέλη Προηγούμενων Χρήσεων 611,05                    

Σύνολο 7 0 6 .2 0 7 ,9 2       1 .1 9 2 .2 7 3 ,7 9    4 2 1 .8 4 7 ,1 9       9 4 3 .0 9 6 ,5 0       

ΟΜΙΛΟΣ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ
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27. Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

Ποσά εκφρασμένα σε €

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί - Ι.Κ.Α. 227.719,88               449.100,57               158.438,82               322.582,11               

                                                   - Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. (740,44)                     226.979,44               796,82                      449.897,39               (740,44)                     157.698,38               796,82                      323.378,93               

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 300,00                      300,00                      -                               -                               

Μερίσματα Πληρωτέα 3.462,57                   3.462,57                   -                               -                               

Πιστωτές Διάφοροι - Αποδοχές Προσωπικού Πληρωτέες 349.934,62               336.361,38               269.674,65               256.993,63               

                                        - Ο.Τ.Ε. 1.636,40                   1.526,40                   1.636,40                   1.526,40                   

                                        - Ύδρευση 78,00                        78,00                        78,00                        78,00                        

                                        - Λοποί Δικαιούχοι Αμοιβών 70.499,27                 132.170,49               65.296,22                 80.113,07                 

                                        - Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις κατά Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων -                               -                               -                               -                               

                                        - Μέτοχοι - Αξία Μετοχών τους προς Απόδοση 3.347,00                   448.668,15               3.347,00                   448.668,15               

                                        - Μέτοχοι - Αποθεματικό Ν.4172/13 προς απόδοση 28,49                        28,49                        28,49                        28,49                        

                                        - Πιστωτικές Κάρτες Πληρωτέες 27.181,15                 26.616,56                 20.249,01                 22.108,60                 

                                        - Λοποί Χρεώστες Διάφοροι 771,56                      771,56                      -                               -                               

                                        - Λογαριασμοί Διαχειρίσεως Προκαταβολών & Πιστώσεων 5.005,15                   7.888,80                   3.919,60                   5.955,83                   

                                        - Λοιποί Πιστωτές (59,84)                      458.421,80               (49.331,63)                904.778,20               -                               364.229,37               -                               815.472,17               

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα

Σύνολο 689.163,81              1.358.438,16           521.927,75              1.138.851,10           

ΟΜΙΛΟΣ

30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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28. Έξοδα ανά Κατηγορία 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Κατανομή Εξόδων Ανά Κατηγορία

Κόστος Αποθεμάτων Αναγνωριζόμενο ως Έξοδο 458.702,04                  512.636,12                  239.504,86                  260.184,89                  

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού 4.248.543,54               3.780.706,56               2.800.647,23               2.419.973,36               

Αποσβέσεις Παγίων 786.190,76                  632.665,60                  681.528,44                  565.614,64                  

Λοιπά Έξοδα 1.946.047,41               1.903.114,17               1.604.278,87               1.628.683,11               

Σύνολο 7.439.483,75              6.829.122,45              5.325.959,40              4.874.456,00              

Κατανομή Εξόδων Ανά Λειτουργία

Κόστος Πωλήσεων 3.761.497,10               3.390.904,85               2.995.708,58               2.615.257,40               

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 164.175,17                  162.291,81                  101.654,97                  97.757,08                    

Έξοδα Λειτουργίας Ερευνών - Αναπτύξεως 1.827.661,93               1.779.370,05               1.166.088,60               1.120.444,35               

Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως 1.532.924,46               1.456.158,85               1.024.321,57               1.013.424,33               
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 153.225,09                  40.396,89                    38.185,68                    27.572,84                    

Σύνολο 7.439.483,75              6.829.122,45              5.325.959,40              4.874.456,00              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Κατανομή Παροχών Προσωπικού

Μισθοί & Ημερομίσθια 4.074.261,52               3.900.757,47               2.878.027,61               2.759.309,34               

Εργοδοτικές Εισφορές 953.468,62                  927.410,39                  675.186,99                  655.806,17                  

Λοιπές Παροχές 3.217,42                      3.585,42                      1.505,00                      1.523,00                      

Αποζημιώσεις Απόλυσης / Αποχώρησης 55.677,99                    88.799,89                    48.563,59                    69.312,55                    
Παροχές Προσωπικού Κατανεμηθείσες σε Ιδιοπαραγωγή (838.082,01)                 (1.139.846,61)              (802.635,96)                 (1.065.977,70)              

Σύνολο 4.248.543,54              3.780.706,56              2.800.647,23              2.419.973,36              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

29. Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Χρηματοοικονομικά Έσοδα

Έσοδα Χρεογράφων 4.513,24                      2.031,79                      -                                   -                                   

Τόκοι Καταθέσεων Όψεως & Προθεσμίας 16.165,51                    6.041,70                      14.321,88                    4.243,03                      
Έσοδα Από Πώληση Χρεογράφων

Σύνολο 20.678,75                   8.073,49                     14.321,88                   4.243,03                     

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

Τόκοι Μακροχρόνιων Δανείων Τραπεζών 123.867,18                  88.227,41                    119.568,42                  82.997,10                    

Τόκοι Μισθώσεων 23.050,76                    -                                   18.793,72                    -                                   

Κεφαλαιοποίηση Κόστους Δανεισμού (11.994,43)                   (12.951,63)                   (11.994,43)                   (12.951,63)                   

Προμήθειες Αγορών / Πωλήσεων Χρεογράφων 92,35                           -                                   92,35                           -                                   

Ζημίες από Πώληση Συμμετοχών & Χρεογράφων -                                   6.480,42                      -                                   -                                   

Προμήθειες Εγγυητικών επιστολών 361,60                         275,00                         361,60                         275,00                         

Έξοδα Αυξήσεως Κεφαλαίου (582,51)                        (253,28)                        (582,51)                        (253,28)                        

Λοιπά Χρηματοοικονομικά Έξοδα 45.161,24                    35.395,96                    21.353,17                    32.012,78                    

Σύνολο 179.956,19                 117.173,88                 147.592,32                 102.079,97                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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30. Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμεταλλεύσεως 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως

Κρατικές Επιχορηγήσεις Δαπανών 7.048,50                      6.054,20                      7.048,50                      6.054,20                      

Ειπσραττόμενα Έξοδα Αποστολής -                                   83,10                           -                                   -                                   

Ενοίκια Κτιρίων -                                   -                                   13.530,00                    12.780,00                    

Αναλογούσες στη Χρήση Επιχορηγήσεις 636,40                         636,40                         636,40                         636,40                         

Έκτακτα Έσοδα 3.588,29                      33,51                           0,31                             33,51                           

Έκτακτα Κέρδη από Εκποίηση Παγίων 499,99                         -                                   -                                   -                                   
Λοιπά Έσοδα Εκμεταλλεύσεως 21.613,29                    14.523,92                    18.890,23                    14.323,92                    

Σύνολο 33.386,47                   21.331,13                   40.105,44                   33.828,03                   

Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως

Έκτακτα & Ανόργανα  Έξοδα 10.977,86                    15.135,54                    10.977,03                    2.342,49                      

Έξοδα Προηγούμενων Χρήσεων 3.914,23                      364,41                         3.407,10                      333,41                         

Έκτακτες Ζημίες -                                   24.896,94                    -                                   24.896,94                    

Προβλέψεις για Έκτακτους Κινδύνους 138.333,00                  -                                   23.801,55                    -                                   
Λοιπά Έξοδα Εκμεταλλεύσεως -                                   -                                   

Σύνολο 153.225,09                 40.396,89                   38.185,68                   27.572,84                   

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

31. Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή / Πλήρως Κατανεμημένα Κέρδη ανά Μετοχή 

1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018

Καθαρά Κέρδη μετά Φόρων (Α) 623.213,02                  404.241,35                  447.588,86                  224.645,20                  

Κατανέμονται σε:

          - Ιδιοκτήτες Μητρικής 508.441,78                  291.199,83                  447.588,86                  224.645,20                  
          - Δικαιώματα Μειοψηφίας 114.771,24                  113.041,52                  -                                   -                                   

623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους (Β) -                                   -                                   -                                   -                                   

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από Φόρους (Α) + (Β) 623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Κατανέμονται σε:

          - Ιδιοκτήτες Μητρικής 508.441,78                  291.199,83                  447.588,86                  224.645,20                  
          - Δικαιώματα Μειοψηφίας 114.771,24                  113.041,52                  -                                   -                                   

623.213,02                 404.241,35                 447.588,86                 224.645,20                 

Μέσος Σταθμικός Αριθμός Μετοχών

Κοινές Ονομαστικές Μετοχές 10.712.369                 5.587.720                   10.712.369                 5.587.720                   

Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή σε € 0,0582                        0,0723                        0,0418                        0,0402                        

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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32. Πληροφόρηση κατά Τομέα 

Πρωτεύων Τομέας Πληροφόρησης – Επιχειρηματικός 

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 30.06.2019  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 7.833.213,61                     326.507,99                        -                                        8.159.721,60                     

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 730.060,19                        23.564,13                          -                                        753.624,32                        

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 61,10                                 -                                        20.617,65                          20.678,75                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (10.176,08)                         -                                        (169.780,11)                       (179.956,19)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 719.945,21                        23.564,13                          (149.162,46)                      594.346,88                        

Φόρος Εισοδήματος 24.718,68                          -                                        4.147,46                            28.866,14                          

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 744.663,89                        23.564,13                          (145.015,00)                      623.213,02                        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 2.292.575,70                     -                                        -                                        2.292.575,70                     

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.466.084,61                     -                                        -                                        6.466.084,61                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 12.629,65                          33.630,00                          38.641,69                          84.901,34                          

8.771.289,96                     33.630,00                          38.641,69                          8.843.561,65                     

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 14.821.787,71                   124.715,16                        14.946.502,87                   

Σύνολο Ενεργητικού 23.593.077,67                   158.345,16                        38.641,69                          23.790.064,52                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 6.395.929,40                     112.112,30                        105.237,63                        6.613.279,33                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.536.376,14                     33.499,87                          602.048,60                        4.171.924,61                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 9.932.305,54                     145.612,17                        707.286,23                        10.785.203,94                   

 

 

ΟΜΙΛΟΣ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 30.06.2018  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 6.841.833,83                     460.471,76                        -                                        7.302.305,59                     

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 465.847,65                        28.666,62                          -                                        494.514,27                        

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 173,67                               -                                        7.899,82                            8.073,49                            

Χρηματοοικονομικά Έξοδα (8.425,62)                           (15,00)                                (108.733,26)                       (117.173,88)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 457.595,70                        28.651,62                          (100.833,44)                      385.413,88                        

Φόρος Εισοδήματος 328,43                               -                                        18.499,04                    18.827,47                          

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 457.924,13                        28.651,62                          (82.334,40)                        404.241,35                        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 1.254.878,87                     5,53                                   -                                        1.254.884,40                     

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.901.569,61                     -                                        -                                        6.901.569,61                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 14.535,14                          -                                        61.743,58                          76.278,72                          

8.170.983,62                     5,53                                   61.743,58                          8.232.732,73                     

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9.364.098,82                     134.653,34                        3.286.260,27                     12.785.012,43                   

Σύνολο Ενεργητικού 17.535.082,44                   134.658,87                        3.348.003,85                     21.017.745,16                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.496.159,03                     117.112,30                        409.574,15                        5.022.845,48                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 3.246.966,50                     50.121,87                          528.426,70                        3.825.515,07                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 7.743.125,53                     167.234,17                        938.000,85                        8.848.360,55                     
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 30.06.2019  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 5.528.779,90                     326.507,99                        -                                        5.855.287,89                     

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 545.869,80                        23.564,13                          -                                        569.433,93                        

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                        -                                        14.321,88                          14.321,88                          

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -                                        -                                        (147.592,32)                       (147.592,32)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 545.869,80                        23.564,13                          (133.270,44)                      436.163,49                        

Φόρος Εισοδήματος -                                        -                                        11.425,37                          11.425,37                          

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 545.869,80                        23.564,13                          (121.845,07)                      447.588,86                        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 1.890.318,51                     -                                        -                                        1.890.318,51                     

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.883.817,75                     -                                        -                                        5.883.817,75                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 255.352,80                        33.630,00                          2.968.685,51                     3.257.668,31                     

8.029.489,06                     33.630,00                          2.968.685,51                     11.031.804,57                   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 9.956.171,14                     124.715,16                        10.080.886,30                   

Σύνολο Ενεργητικού 17.985.660,20                   158.345,16                        2.968.685,51                     21.112.690,87                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 5.925.031,07                     112.112,30                        105.237,63                        6.142.381,00                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.441.526,81                     33.499,87                          421.847,19                        2.896.873,87                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 8.366.557,88                     145.612,17                        527.084,82                        9.039.254,87                     

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά εκφρασμένα σε €

 30.06.2018  Πληροφορική  Εκπαίδευση  Μη Κατανεμηθέν  Σύνολο 

Επιχειρηματικός Τομέας

Κύκλος Εργασιών 4.684.724,12                     460.471,76                        -                                        5.145.195,88                     

Λειτουργικά Κέρδη / (Ζημίες) 274.648,89                        29.919,02                          -                                        304.567,91                        

Χρηματοοικονομικά Έσοδα -                                        -                                        4.243,03                            4.243,03                            

Χρηματοοικονομικά Έξοδα -                                        -                                        (102.079,97)                       (102.079,97)                       

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) προ Φόρων 274.648,89                        29.919,02                          (97.836,94)                        206.730,97                        

Φόρος Εισοδήματος -                                        -                                        17.914,23                          17.914,23                          

Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη / (Ζημίες) Μετά από Φόρους 274.648,89                        29.919,02                          (79.922,71)                        224.645,20                        

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό

Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία 1.060.288,33                     -                                        -                                        1.060.288,33                     

Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 6.364.796,95                     -                                        -                                        6.364.796,95                     

Λοιπά Στοιχεία Μη Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 259.288,98                        33.630,00                          2.981.643,58                     3.274.562,56                     

7.684.374,26                     33.630,00                          2.981.643,58                     10.699.647,84                   

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 7.896.357,69                     110.544,15                        -                                        8.006.901,84                     

Σύνολο Ενεργητικού 15.580.731,95                   144.174,15                        2.981.643,58                     18.706.549,68                   

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 4.098.316,93                     112.112,30                        391.733,74                        4.602.162,97                     

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.231.130,83                     40.300,78                          334.585,51                        2.606.017,12                     

Σύνολο Υποχρεώσεων 6.329.447,76                     152.413,08                        726.319,25                        7.208.180,09                     
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Δευτερεύων Τομέας Πληροφόρησης – Γεωγραφικός 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ποσά εκφρασμένα σε € 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018 1.1 - 30.6.2019 1.1 - 30.6.2018

Βόρεια Ελλάδα 2.277.950,92               2.187.514,73               2.367.286,32               2.095.845,96               
Νότια Ελλάδα 5.881.770,68               5.114.790,86               3.488.001,57               3.049.349,92               

8.159.721,60              7.302.305,59              5.855.287,89              5.145.195,88              

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

33. Κεφαλαιουχικές Δεσμεύσεις 

Οι εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν δεσμεύσεις για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού. 

 

34. 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. 

Η εταιρεία και ο Όμιλος έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα, που 

προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητάς τους, ως ακολούθως: 

Ποσά εκφρασμένα σε € 30.06.2019 31.12.2018 30.06.2019 31.12.2018

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Απαιτήσεων 37.662,00                    12.662,00                    37.662,00                    12.662,00                    

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Εκτέλεσης Σύμβασης με Πελάτες 1.363,50                      201.363,50                  1.363,50                      201.363,50                  

Εγγυήσεις για Εξασφάλιση Καλής Πληρωμής σε Προμηθευτές 16.800,00                    16.800,00                    16.800,00                    16.800,00                    
Εγγυήσεις για Συμμετοχή σε Διαγωνισμό -                                   3.000,00                      -                                   3.000,00                      

55.825,50                   233.825,50                 55.825,50                   233.825,50                 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

35. 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 περίοδο από 01.01 έως 30.06.2019 έχουν ως εξής: 

Ποσά εκφρασμένα σε €

 EPSILON NET Α.Ε. 
 EPSILON PYLON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 EPSILON HR Α.Ε.  SUPERVISOR Α.Ε.  ΣΥΝΟΛΟ 

EPSILON NET Α.Ε. -                                        11.212,16                          496.648,79                        53.500,96                          40.187,95                          601.549,86                      

EPSILON PYLON Α.Ε. -                                     

EPSILON HR Α.Ε. 50.183,01                          50.183,01                       

SUPERVISOR Α.Ε. 9.920,00                            9.920,00                         

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. -                                     

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε. -                                        -                                     

SCAN A.B.E.E. 839,98                               7.155,74                            -                                        7.995,72                         

ΣΥΝΟΛΟ 10.759,98                       11.212,16                       503.804,53                      103.683,97                      40.187,95                       -                                     669.648,59                      

 SCAN A.B.E.E. 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

 

Α

Π

Α

Ι

Τ

Η

Σ

Η

 

ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

 

Οι εταιρείες “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε.”, “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ 

Ε.Ε.”, “SCAN Α.Β.Ε.Ε.” και “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 PYLON 

ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 EPSILON HR Α.Ε.  SUPERVISOR Α.Ε. 

 

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 

ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

 ΣΥΝΟΛΟ 

EPSILON NET Α.Ε. -                                  9.942,01                      544.898,06                  55.779,67                    31,46                           610.651,20               

EPSILON PYLON Α.Ε. 2.310,00                      2.310,00                   

EPSILON HR Α.Ε. 10.760,00                    15.988,08                    640,00                         27.388,08                 

SUPERVISOR Α.Ε. 8.621,43                      761,63                         9.383,06                   

ΡΟΥΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. -                               

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε. 102.323,89                  -                                  102.323,89               

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Ε.Ε. 20.000,00                    20.000,00                 

TAX-RIGHT Ε.Π.Ε. 43.158,40                    43.158,40                 

SCAN A.B.E.E. 677,40                         17.600,73                    -                                  18.278,13                 

ΣΥΝΟΛΟ 185.541,12               9.942,01                   565.570,42               71.767,75                 -                               -                               -                               31,46                        640,00                      833.492,76               

 SCAN A.B.E.E. 
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε.Ε. 

ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

 

Π

Ω

Λ

Η

Τ

Η

Σ

 

ΟΛΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ

 TAX-RIGHT Ε.Π.Ε. 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕ

Σ ΛΥΣΕΙΣ Ε.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: 

 

 

 

 

 

 

36. Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις 

Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι ανέλεγκτες χρήσεις της μητρικής και των θυγατρικών εταιρειών του ομίλου: 

 EPSILON NET Α.Ε. 
 EPSILON PYLON 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 EPSILON HR Α.Ε.  SUPERVISOR Α.Ε.  EPSILON EUROPE PLC  EVOLUTIONSNT PLC 

 EVOLUTIONSNT (UK) 

LTD 

2018-Α' 6μηνο 2019 2018-Α' 6μηνο 2019 2018-Α' 6μηνο 2019 2013-Α' 6μηνο 2019 2013-Α' 6μηνο 2019 2013-Α' 6μηνο 2019 2014-Α' 6μηνο 2019

 

 

37. Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη 

Επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας των εταιρειών του Ομίλου δεν υπάρχουν υποθήκες ή προσημειώσεις. 

 

38. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

Ο  αριθμός  απασχολούμενου  προσωπικού (ΕΜΕ)  του Ομίλου και της  εταιρείας  στο  τέλος  της  τρέχουσας  και  της  

προηγούμενης περιόδου ήταν:    

30.06.2019 30.06.2018 30.06.2019 30.06.2018

Απασχολούμενο Προσωπικό 366                             388                             267                             279                             

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

 

 

 

Ποσά εκφρασμένα σε € 3 0 .0 6 .2 0 1 9 3 0 .0 6 .2 0 1 8 3 0 .0 6 .2 0 1 9 3 0 .0 6 .2 0 1 8

Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης 419.377,88             314.468,02             244.732,50             195.293,76             

Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης 16.840,74               84.583,05               5.303,21                 65.420,52               

Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης 16.252,35               17.724,42               15.308,20               15.888,00               

ΟΜΙΛΟΣ Ε ΤΑΙΡΕ ΙΑ
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39. Αναμόρφωση Οικονομικών Καταστάσεων 

Ορισμένα κονδύλια της συγκριτικής πληροφόρησης αναμορφώθηκαν (διορθώθηκαν), προκειμένου να καταστούν 

συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα της περιόδου. 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Δημοσιευθέντα Αναμορφώσεις Αναμορφωθέντα Δημοσιευθέντα Αναμορφώσεις Αναμορφωθέντα

1. Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 5.997.401,36                  (121.806,66)                    5.875.594,70                  -                                     -                                     -                                     

Σύνολο Μη Κυκλοφορ. Στοιχείων Ενεργητικού 7.208.884,00                 (121.806,66)                   7.087.077,34                 -                                     -                                     -                                     

Σύνολο Ενεργητικού 23.598.676,67               (121.806,66)                   23.476.870,01               -                                     -                                     -                                     

2. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων 1.643,35                         (1.643,35)                        -                                     1.643,35                         (1.643,35)                        -                                     

Αποτελέσματα εις Νέον 7.260.159,67                  202.222,49                     7.462.382,16                  7.087.225,24                  197.328,49                     7.284.553,73                  

Σύνολο Ιδίων Κεφ. Αποδ. σε Ιδιοκτήτες Μητρικής 11.644.767,13               200.579,14                    11.845.346,27               11.466.584,94               195.685,14                    11.662.270,08               

3. Δικαιώματα Μειοψηφίας 595.535,11                     (37.586,95)                      557.948,16                     -                                     -                                     -                                     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 12.240.302,24               162.992,19                    12.403.294,43               11.466.584,94               195.685,14                    11.662.270,08               

4. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 312.797,89                     (286.442,20)                    26.355,69                       312.425,28                     (197.328,49)                    115.096,79                     

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 137.897,30                     1.643,35                         139.540,65                     132.897,30                     1.643,35                         134.540,65                     

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 6.375.403,05                 (284.798,85)                   6.090.604,20                 6.023.362,70                 (195.685,14)                   5.827.677,56                 

Σύνολο Υποχρεώσεων 11.358.374,43               (284.798,85)                   11.073.575,58               9.737.048,74                 (195.685,14)                   9.541.363,60                 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & Υποχρεώσεων 23.598.676,67               (121.806,66)                   23.476.870,01               21.203.633,68               -                                     21.203.633,68               

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31.12.2018 31.12.2018

 

1. Υπεραξία ύψους 121.806,66 € Ομίλου, απομειώθηκε πλήρως. 

2. Επιχορηγήσεις Επενδύσεων Ομίλου και Εταιρείας, ύψους 1.643,35 € μεταφέρθηκε στις Λοιπές Μακροπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις. 

3. Δικαιώματα Μειοψηφίας Ομίλου ύψους 37.586,95 € μεταφέρθηκαν στα Αποτελέσματα Εις Νέον. 

4. Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις Ομίλου 286.442,20 € και Εταιρείας 197.328,49 € που προέρχονται 

κυρίως από Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού και Απομείωση Συμμετοχών, καταχωρήθηκε στα 

Αποτελέσματα Εις Νέον ενάρξεως της συγκριτικής πληροφόρησης. 

 

Με βάση τις παραπάνω προσαρμογές, τροποποιήθηκε αναλόγως η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων του 

Ομίλου και της Εταιρείας. 
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40. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 

Οι δραστηριότητες  του Ομίλου και της Εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως οι 

πιστωτικοί κίνδυνοι, οι κίνδυνοι ρευστότητας και οι κίνδυνοι της αγοράς. Στρατηγική και πολιτική του Ομίλου και της  

Εταιρείας είναι η πρόληψη και ελαχιστοποίηση των δυσμενών επιπτώσεων που μπορούν να προέλθουν από τους 

ανωτέρω κινδύνους. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί κυρίως  ο Όμιλος και η Εταιρεία εμπεριέχουν λογαριασμούς 

εμπορικών απαιτήσεων, καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασμούς προεξόφλησης εμπορικών απαιτήσεων, επενδύσεις σε 

χρεόγραφα και πληρωτέους λογαριασμούς. Η οικονομική διεύθυνση σε συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματά της,  που 

αντιμετωπίζουν τους κινδύνους αυτούς είναι υπεύθυνη να τους εντοπίσει, να τους εκτιμήσει και να τους αντισταθμίσει 

όπου απαιτείται. 

 Συναλλαγματικός Κίνδυνος 

Το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών του Ομίλου και της Εταιρείας πραγματοποιείται σε ευρώ όποτε δεν υπάρχει έκθεση 

σε συναλλαγματικό κίνδυνο. 

 Κίνδυνος Μεταβολών Επιτοκίων Αγοράς και Κίνδυνος Τιμών 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν στο ενεργητικό τους έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και συμμετοχικούς τίτλους. Επιπρόσθετα, πολιτική της Διοίκησης αποτελεί τα 

προϊόντα δανεισμού της Εταιρείας και του Ομίλου να είναι κυμαινόμενου επιτοκίου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει 

κίνδυνος για τον όμιλο και την εταιρεία, 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 

Οι συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με πελάτες  αναπτύσσονται κατόπιν αξιολόγησης της φερεγγυότητας και 

της αξιοπιστίας τους, προκειμένου να μην παρατηρούνται προβλήματα καθυστερήσεων πληρωμών και επισφαλειών .Τα 

πιστωτικά όρια των πελατών παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και επανακαθορίζονται εφόσον 

χρειαστεί. Οι απαιτήσεις από πελάτες παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά και συνεπώς περιορίζεται στο ελάχιστο ο 

πιστωτικός κίνδυνος. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της 

30/06/2019 είναι όπως παρουσιάζεται παρακάτω: 

 

 

 

 

Κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού της 30/06/2019 η Διοίκηση κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας πιστωτικός κίνδυνος 

που  να μην καλύπτεται από πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων. 

 

 ΟΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Πελάτες και λοιπές  Εμπορικές απαιτήσεις 7.558.571,06  5.879.568,17 

Σχετικές Προβλέψεις - 967.367,48  - 723.865,10 

 6.591.203,58  5.155.703,07 
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 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο Όμιλος  και η Εταιρεία διαθέτει χαμηλή έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας αφού διαθέτει επαρκή ταμειακά διαθέσιμα 

και ισοδύναμα για την κάλυψη των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων.  Επιπρόσθετα διαθέτει υψηλά όρια αδιάθετων  

τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Ο δείκτης του κυκλοφορούντος ενεργητικού έναντι των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 

για τον Όμιλο την 30/06/2019 διαμορφώθηκε σε 358,3% έναντι 328,9% την 31/12/2018 και αντίστοιχα για την 

Εταιρεία την 30/06/2019 σε 348,0% έναντι 312,6% την 31/12/2018. 

 Άλλοι Λειτουργικοί Κίνδυνοι 

Οι ασφαλιστικές καλύψεις περιουσίας και λοιπών κινδύνων θεωρούνται επαρκείς με 30/06/2019 για τον Όμιλο και την 

Εταιρεία. Επιπλέον η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας έχει εγκαταστήσει ένα επαρκές και  αξιόπιστο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου για την πρόληψη των κίνδυνων στα πλαίσια των εμπορικών της εργασιών. 

 Διαχείριση Κεφαλαίου 

Δεν συντρέχει κίνδυνος κεφαλαίου για τον Όμιλο και την Εταιρεία, λόγω του μεγάλου ύψους των Ιδίων κεφαλαίων. 

Πολιτική της εταιρείας είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης, ώστε να υποστηριχθεί η μελλοντική της 

ανάπτυξη. 

 

 

41. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των  ενδιάμεσων  Οικονομικών Καταστάσεων 

της 30ης Ιουνίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν τον Όμιλο, στα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ). 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «EPSILON NET -  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

 

 

 

 

 

Εισαγωγή 

 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ», της 30ης Ιουνίου 2019 και τις 

σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις  συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης 

περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση.  

 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση 

Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

 

 

 

Εύρος Επισκόπησης 

 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 

χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς 

μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 

Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά 

θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

 

 

Συμπέρασμα 

 

Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη 

ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν παρουσιάζει εύλογα, από  κάθε ουσιώδη άποψη, την εταιρική και ενοποιημένη οικονομική 

θέση της Εταιρείας και του Ομίλου «EPSILON NET - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» κατά την 30η Ιουνίου 2019, την εταιρική και ενοποιημένη χρηματοοικονομική τους επίδοση 
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 και τις εταιρικές και ενοποιημένες ταμειακές τους ροές για την περίοδο που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2019 
 
 
Ελένη Σκαλιώτου 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 23671 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


