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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ‘REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ την 24 Μαίου 2016 και έχουν 

δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση 

http://www.realconsulting.gr. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιοποιημένα στον τύπο συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένες γενικές 

οικονομικές πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης 

και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Επίσης, επισημαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα δημοσιευμένα συνοπτικά 

οικονομικά στοιχεία έχουν γίνει ορισμένες συμπτύξεις και ανακατατάξεις κονδυλίων. 

 

 

Μαρούσι Αττικής, 24 Μαίου 2016 
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Έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου  

της REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2015 έως 31/12/2015 

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σας υποβάλλουμε την παρούσα Έκθεση 

Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 

κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας REAL CONSULTING INTEGRATION & 

OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, περιγραφή των 

σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση και την 

επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων 

και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της 

Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων και παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και 

εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας για την επόμενη οικονομική 

χρήση. 

 

Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2015 (1/1-31/12/2015) 

 

Οι οικονομικές συνθήκες ύφεσης που επικρατούν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν 

επηρεάσει σημαντικά την εγχώρια αγορά και δη τον τομέα της παροχής υπηρεσιών 

πληροφορικής. Τόσο οι δημόσιες, όσο και οι ιδιωτικές δαπάνες για επενδύσεις έχουν μειωθεί 

σημαντικά με αποτέλεσμα τη γενικότερη συρρίκνωση του κλάδου. 

 

Εν μέσω αυτής της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, η Εταιρεία στη χρήση του 2015 

ουσιαστικά διεύρυνε το μερίδιό της στην εγχώρια αγορά, ενώ παράλληλα συνέχισε να επενδύει 

αποτελεσματικά στην περαιτέρω διείσδυση στις αγορές του εξωτερικού μέσω των θυγατρικών 

της. 

 

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την παρακολούθηση εκ μέρους της Διοίκησης των 

επαναλαμβανόμενων εσόδων από συνήθεις εργασίες προκειμένου να εξαχθούν 

αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από συνήθεις εργασίες 
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προσδιορίζονται σε προαιρετική βάση και πέρα από τις σχετικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων 

που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με σκοπό τον 

προσδιορισμό εκ των συνολικών εσόδων εκείνων των εσόδων τα οποία με σχετικό βαθμό 

βεβαιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην επόμενη/νες περίοδο/δους 

αναφοράς. Έτσι, ύστερα από την εξαίρεση συγκεκριμένων εσόδων που αφορούν σε 

τιμολογήσεις θυγατρικών για έξοδα σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων η 

πραγματοποίηση των οποίων λόγω της συγκεκριμένης φύσης τους καθορίζεται από το βαθμό 

υλοποίησης έκαστου έργου και δεν σχετίζεται με τιμολογήσεις σε τρίτα μέρη, οι πωλήσεις της 

Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2015 αναπτύχθηκαν επιτυχώς εμφανίζοντας αύξηση 9,1% 

σε σχέση τις πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2015 2014 Μεταβολή 

Δημοσιευμένος κύκλος εργασιών 10.960 12.196 -10,1% 

Επαναλαμβανόμενος κύκλος εργασιών 9.722 8.906 +9,1% 

 

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους για τη χρήση 2015 διαμορφώθηκαν σε κέρδη € 

4.220 χιλ. έναντι ζημιών € (683) χιλ. την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση 718%. 

 

Η Εταιρεία μετράει την αποδοτικότητά της κάνοντας χρήση  των παρακάτω δεικτών. 

 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization - κέρδη/(ζημίες) προ 

φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων)  

 

Η Εταιρεία ορίζει το μέγεθος του EBITDA ως τα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων της περιόδου 

προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές 

αποσβέσεις των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στη 

συγκεκριμένη περίοδο. Το κονδύλι «Καθαρά έξοδα/έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» 

αφορά έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι 

καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου 

νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κλπ), ενσώματα και 

άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι 

περιλαμβάνει ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών 

κεφαλαίων, μη λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από 

πώληση, διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων 

και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που 

προστίθεται στα κέρδη/ζημίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό 
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των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις 

των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των λειτουργικών επιδόσεων της Εταιρείας σε κάθε περίοδο 

αναφοράς, η Διοίκηση ορίζει και παρακολουθεί και το μέγεθος του Προσαρμοσμένου EBITDA. 

Το Προσαρμοσμένο EBITDA περιλαμβάνει τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων 

(EBITDA) στα οποία προστίθενται/αφαιρούνται ζημίες/έξοδα και κέρδη/έσοδα εκτάκτου και μη 

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα καθώς και τα επενδυτικά αποτελέσματα εκ των διαθέσιμων 

επενδύσεων στο κεφάλαιο εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.     

 

EBITDA 2015-2014 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 2015 2014 

Κέρδη προ φόρων 3.232 (658) 

Πλέον/ (Μείον)   

Χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα (5.806) 2.147 

Αποσβέσεις χρήσεως 141 124 

Zημιά από εκποίηση παγίων 14 0 

EBITDA (2.419) 1.613 

Πλέον/ (Μείον)   

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 406 374 

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων  367 0 

Έκτακτο κόστος έργων μη επαναλαμβανόμενο 1.034 0 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (221) 0 

Λοιπά έκτακτα και  μη επαναλαμβανόμενα έσοδα/έξοδα (11) (35) 

Μερίσματα λειτουργικών συμμετοχών 7.000 0 

Προσαρμοσμένο EBITDA 6.156 1.952 

 

ROE (Return On Equity – Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων). 

 

O Δείκτης ROE μετράει την απόδοση που επιτυγχάνουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών ανά μέση 

μονάδα χρηματικής επένδυσης και ορίζεται ως το ποσοστό των Κερδών Μετά από Φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας ως προς τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανέρχεται σε 37,5% για το 2015 και σε -5,6% για 

το 2014. 

 

EPS (Earnings Per Share – Κέρδη ανά μετοχή) 
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Ο Δείκτης ΕΡS υπολογίζεται διαιρώντας τα κέρδη της επιχείρησης μετά από φόρους και 

δικαιώματα μειοψηφίας με τον μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία εντός 

της υπό εξέτασης περιόδου.  

 

Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2015 διαμορφώθηκαν σε 0,2697 ευρώ έναντι -0,0439 ευρώ 

για το 2014. 

 

Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2015 

 

Τον Ιανουάριο του 2015 ολοκληρώθηκε από την θυγατρική της Εταιρείας, DANBURY 

ENTERPRISES LIMITED, η πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στην εισηγμένη στην 

αγορά AIM του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, incadea plc. Το συνολικό τίμημα της πώλησης 

ανήλθε σε € 53 εκ περίπου (£ 40,44 εκ) και καταβλήθηκε μετρητοίς.  

 

Κατά τη διάρκεια του 2015 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού άνω των € 24 εκ, ως 

απόρροια της ρευστότητας από την προαναφερθείσα αποεπένδυση της θυγατρικής DANBURY 

ENTERPRISES LIMITED.  

 

Τον Ιανουάριο του 2015 η Εταιρεία αναχρηματοδότησε μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο 

δανεισμό από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων ύψους € 360 χιλ. μέσω ενός ισόποσου 

μακροπρόθεσμου δανείου από την ίδια Τράπεζα εξαετούς διάρκειας.  

 

Τον Φεβρουάριο του 2015 η REAL CONSULTING ανέλαβε το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΟΥ ΟΑΕΔ», συνολικού προϋπολογισμού € 1,2 εκ, το 

οποίο εκτελέστηκε κανονικά και παραδόθηκε εντός του 2015. Με το παρόν έργο επιτυγχάνεται η 

αναδιοργάνωση της λειτουργίας του Οργανισμού για την ενίσχυση της διοικητικής 

αποτελεσματικότητάς του και η βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του προκειμένου 

να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στο έργο του. 

 

Τον Φεβρουάριο του 2015 η REAL CONSULTING ήταν ο αποδέκτης του βραβείου αριστείας 

2015 της SAP για τους συνεργάτες στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής στην 

κατηγορία “Top OEM”. Τα βραβεία παρουσιάστηκαν από τη SAP για τους συνεργάτες της με 

κορυφαίες επιδόσεις στην προσπάθεια τους να βοηθήσουν τους πελάτες να υιοθετήσουν την 

καινοτομία εύκολα, να αποκτήσουν αποτελέσματα γρήγορα, να αναπτυχθούν βιώσιμα και να 

λειτουργήσουν πιο απλά με τις λύσεις που προσφέρει η SAP. 
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Τον Μάιο του 2015 η Εταιρεία αναχρηματοδότησε βραχυπρόθεσμο δανεισμό ύψους € 3,5 εκ της 

Τράπεζας Πειραιώς μέσω ισόποσου μακροπρόθεσμου δανείου από την ίδια Τράπεζα επταετούς 

διάρκειας.  

 

Τον Μάρτιο του 2015 η REAL CONSULTING έγινε μέλος του διεθνούς δικτύου συνεργατών 

της SAP, “SAP United-VARs”, ως το Ελληνικό μέλος της ένωσης. Μέλη του δικτύου SAP 

United VARs είναι οι κορυφαίοι συνεργάτες της SAP από όλο τον κόσμο, οι οποίοι έχουν 

αποδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στις λύσεις SAP προσφέροντας στους πελάτες τους έργα 

υψηλής προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με τα τρέχοντα λειτουργικά, τεχνολογικά και οργανωτικά 

πρότυπα της SAP. 

 

Τον Απρίλιο του 2015 η REAL CONSULTING επέκτεινε τη συμφωνία ΟΕΜ με τη SAP 

προκειμένου να συνδέσει τη λύση OneDealer που αναπτύσσει για την αγορά του αυτοκινήτου με 

το SAP Business One, παρέχοντας αυξημένες δυνατότητες και ενισχύοντας την 

αποτελεσματικότητα των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία θα ενσωματώσει τη λύση 

SAP Business One στην εξελιγμένη σουίτα λύσεων OneDealer, η οποία παρέχει πληθώρα 

λειτουργιών αξιοποιώντας πλήρως τις τεχνολογίες της Mobile, Cloud και SAP HANA® platform 

σε ένα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη HTML5 User Interface. 

 

Τον Απρίλιο του 2015 η REAL CONSULTING ήταν φιναλίστ για το βραβείο SAP Pinnacle 

Award 2015 στην κατηγορία ΟΕΜ. Η Εταιρεία συγκαταλέγεται στους τρεις καλύτερους ΟΕΜ 

συνεργάτες της SAP παγκοσμίως για την καινοτομία της στην ανάπτυξη μιας νέας κάθετης λύσης 

SAP συμβάλλοντας στην επιτυχία των πελατών τους. 

 

Τον Ιούνιο του 2015 η Εταιρεία πραγματοποίησε επιτυχώς αύξηση κεφαλαίου ύψους € 5,18 εκ 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδίου.  

 

Τον Οκτώβριο του 2015 το Δ.Σ. της Εταιρείας αποφάσισε την ίδρυση θυγατρικής στο DUBAI 

των Η.Α.Ε. με σκοπό τη διείσδυση στην ευρύτερη περιοχή η οποία παρουσιάζει ιδιαίτερα θετικές 

προοπτικές ανάπτυξης. Η ίδρυση της Real Consulting Middle East FZ-LLC ολοκληρώθηκε τον 

ίδιο μήνα με έδρα το Dubai Technology and Media Free Zone (Dubai Internet City). 

 

Τον Δεκέμβριο του 2015 η REAL CONSULTING επέτυχε να συμπεριληφθεί για 2
η
 συνεχόμενη 

χρονιά και 4
η
 συνολικά, στα μέλη του President’s Club for Microsoft Dynamics λέσχη ελίτ η 

οποία αντιπροσωπεύει το κορυφαίο 5% των συνεργατών επιχειρηματικών λύσεων Microsoft 

Dynamics παγκοσμίως. 
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Τον Δεκέμβριο του 2015 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες 

INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE Α.Ε. και ADD Information Systems Α.Ε., με την 

απορρόφηση των δύο τελευταίων από την πρώτη με ημερομηνία Ισολογισμών Μετασχηματισμού 

την 28 Φεβρουαρίου 2015. Η συγχώνευση υλοποιήθηκε με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών 

κλίμακας στον τομέα των εξόδων διοικήσεως και γενικά επίτευξη μικρότερου κόστους 

λειτουργίας, καθώς και την εφαρμογή ορθολογικότερης και αποτελεσματικότερης διοικητικής 

οργάνωσης. 

 

Γ. ΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας 

 

Η εφαρμογή του Προγράμματος Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχει οδηγήσει την Ελληνική 

οικονομία σε παρατεταμένη ύφεση, με αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης του ΑΕΠ και υψηλά 

ποσοστά ανεργίας. Η προσπάθεια μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος έχει επιφέρει 

ελαχιστοποίηση των δημοσίων δαπανών, γεγονός που σε συνδυασμό με την αύξηση της 

φορολογίας και την μείωση των Τραπεζικών χρηματοδοτήσεων, έχουν επιφέρει σημαντικές 

δυσκολίες στην ομαλή λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. 

 

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 

πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση 

αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή 

συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει 

γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν 

συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και τη χρήση παράγωγων 

και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2015 η Εταιρεία, μέσω της υψηλής ρευστότητας που απέφερε η πώληση 

της συμμετοχής της θυγατρικής DANBURY ENTERPRISES LIMITED στην Incadea plc, 

προέβη σε σημαντική μείωση του δανεισμού της κατά € 24 εκ περίπου, αναχρηματοδοτώντας τον 

υπόλοιπο σε μακροπρόθεσμη βάση και παράλληλα προχώρησε και σε σημαντική αύξηση 

κεφαλαίου της τάξης των € 5,18 εκ. Ως αποτέλεσμα, η κεφαλαιουχική της διάρθρωση και το 

κεφάλαιο κίνησής της ενισχύθηκαν σημαντικά, γεγονός που σε συνδυασμό με την διακράτηση 

υψηλής ρευστότητας άνω των € 8,8 εκ στο τέλος του 2015, συνηγορεί στο ότι η Εταιρεία είναι 

πλήρως προστατευμένη έναντι οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών κινδύνων.  
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(α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία λειτουργεί σε διεθνές περιβάλλον, ο κύριος όγκος των συναλλαγών του ωστόσο 

πραγματοποιείται κυρίως σε χώρες της ευρωζώνης. 

 

(ii) Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου. 

 

(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

 

Η Εταιρεία αναλύει την έκθεση επιτοκίου των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών της σε μια 

δυναμική βάση, ώστε να αντιμετωπίζει τον πιθανό κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ποικίλα 

σενάρια προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη 

υπαρχουσών θέσεων. Βασιζόμενη σε αυτά τα σενάρια, η Εταιρεία υπολογίζει την επίδραση στο 

αποτέλεσμα μιας ορισμένης μεταβολής επιτοκίου. Για κάθε προσομοίωση και για όλες τις 

ισοτιμίες χρησιμοποιείται η ίδια μεταβολή επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρμόζονται μόνο για 

υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις. 

 

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2015 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού άνω 

των € 24 εκ μειώνοντας αποτελεσματικά την έκθεσή της στα επιτόκια δανεισμού, με 

αποτέλεσμα οι μεταβολές επιτοκίων να μην αποτελούν πια ουσιαστικό παράγοντα κινδύνου για 

τις ταμειακές της ροές. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ελαχιστοποιημένος διότι οι πελάτες της Εταιρείας είναι κυρίως 

δυναμικές εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες διατηρούν μακρόχρονη 

σχέση με την Εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα κανένας πελάτης εκτός Ομίλου δεν καταλαμβάνει 

σημαντικό ποσοστό επί του εκάστοτε ετήσιου κύκλου εργασιών. Ωστόσο, το τμήμα διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών 

λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση, τη συνέπεια αποπληρωμής σε 

προηγούμενες χρήσεις και λοιπές παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια καθορίζονται σύμφωνα 

πάντα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση και η χρήση των πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
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Παράλληλα, η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί το αναγκαίο ποσό διαθεσίμων πάντα 

κατατεθειμένο σε Τράπεζες χαμηλού κινδύνου ώστε να εξαλείφει τον εν λόγω κίνδυνο.  

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες 

λογαριασμούς ποσού € 8,86 εκ (2014: € 342 χιλ.), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές 

εισροές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

 

Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας ήταν θετικό 

αφού το σύνολο του κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υπερέβαινε το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 7.786 χιλ. (2014: € -25.113 χιλ). 

 

Ως αποτέλεσμα, η Διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας έχει εξαλειφθεί και η Εταιρεία 

είναι αποτελεσματικά προστατευμένη έναντι αυτού.  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 

ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά 

που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμιακές ροές. 

 

2015 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 1.581 9.872 875 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  9.923 0 0 

        

 

      

2014 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 34.074 2.418 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  13.942 0 0 

 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 
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Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται 

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

ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται ‘βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης’ όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 

κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. 

 

Κατά την 31/12/2015 ο συντελεστής μόχλευσης παρουσιάζει ουσιαστική ενίσχυση και 

διαμορφώνεται σε 23,54% (2014: 75,03%) δεδομένου ότι το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά € 

32,69 εκ την ίδια στιγμή που τα  Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν μόνο κατά ποσό € 785 χιλ. 

 

 
2015 2014 

Συνολικός Δανεισμός 12.328 36.492 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα  (8.865) (342) 

Καθαρό χρέος 3.463 36.150 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.246 12.031 

Σύνολο κεφαλαίου 14.708 48.182 

Συντελεστής μόχλευσης 23,54% 75,03% 

 

Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι έξι 

χιλιάδες εξακόσια εννέα ευρώ (€ 9.626.609), διαιρούμενο σε εννέα εκατομμύρια εξακόσιες 

είκοσι έξι χιλιάδες εξακόσιες εννέα ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής 

αξίας ενός Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. 

 

Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, προτείνει στη Γενική Συνέλευση η Εταιρεία να μη διανείμει 

μέρισμα στους Μετόχους. 
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Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 2015 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι διεταιρικές συναλλαγές με θυγατρικές 

εταιρείες: 

Έσοδα  ποσά σε χιλ. € 

RC MID MARKET SOLUTIONS GmbH 17 

REAL CONSULTING GmbH 9 

DANBURY ENTERPISES LIMITED. 6.595 

ASSERTIVE ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 44 

ΣΥΝΟΛΟ 6.665 

 

Σημειώνεται ότι ποσό εσόδων ύψους €5.357 εκ των παραπάνω εσόδων από την DANBURY 

ENTERPRISES LIMITED αφορά σε πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων (λογισμικό υπό 

ανάπτυξη). 

Έξοδα  ποσά σε χιλ. € 

REAL CONSULTING GmbH 4 

ASSERTIVE ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 120 

ΣΥΝΟΛΟ 123 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθενται οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς 

θυγατρικές εταιρείες: 

Απαιτήσεις  ποσά σε χιλ. € 

RC MIDDLE EAST 790 

REAL CONSULTING GmbH 152 

RC MID MARKET SOLUTIONS GmbH 269 

DANBURY ENTERPISES LIMITED 1.365 

ΣΥΝΟΛΟ 2.576 

 

Υποχρεώσεις  ποσά σε χιλ. € 

REAL CONSULTING GmbH 241 

RC MID MARKET SOLUTIONS GmbH 425 

DANBURY ENTERPISES LIMITED 10 

ASSERTIVE ΠΑΡΟΧΗ ΟΛΟΚΛΗΡ. ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 212 

ΣΥΝΟΛΟ 887 

 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της 

Εταιρείας κατά την χρήση 1/1-31/12/2015 ανήλθαν σε € 534. Κατά την 31/12/2015 δεν 

υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και 

Διευθυντικά Στελέχη. 

 

Η. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

H REAL CONSULTING βρίσκεται στο στάδιο της ανάπτυξης της εξελιγμένης εφαρμογής 

OneDealer, η οποία απευθύνεται στο κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων και στοχεύει στην 
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αποτελεσματική σύνδεση των 4 παραμέτρων της εν λόγω αγοράς: του οδηγού, του 

αυτοκινήτου, του εμπόρου και του κατασκευαστή.  

 

Μέσω της διεύρυνσης της συνεργασίας της Εταιρείας με τη SAP, η REAL CONSULTING θα 

ενσωματώσει τη λύση SAP Business One στην εξελιγμένη πλατφόρμα λύσεων OneDealer 

παρέχοντας πληθώρα λειτουργιών και αξιοποιώντας πλήρως τεχνολογίες Mobile,  Cloud, 

Digital Marketing, Οmnichannel επικοινωνίας, και της πλατφόρμας SAP HANA, σε 

συνδυασμό με ένα εξαιρετικά φιλικό προς το χρήστη HTML5 User Interface.  

 

Μέσω της νέας λύσης, η REAL CONSULTING στοχεύει να προσφέρει στους πελάτες της που 

δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας αυτοκινήτων τη δυνατότητα να χτίσουν 

σταθερές σχέσεις με τους πελάτες τους, χρησιμοποιώντας τις πιο σύγχρονες εφαρμογές 

επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, καθώς επίσης και να ασκούν ενεργητική διαχείριση των 

αναγκών των αυτοκινήτων, χρησιμοποιώντας μια σειρά από πλήρως διασυνδεδεμένα και 

ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης δεδομένων που εμπεριέχονται στη πλατφόρμα του 

OneDealer. 

 

 Για την εν λόγω ανάπτυξη η Εταιρεία και συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες έχουν ήδη 

πραγματοποιήσει επενδυτική δαπάνη της τάξης των € 12 εκ περίπου στοχεύοντας σε μια 

παγκόσμια αγορά που εκτιμάται στα € 5 δις. 

 

Θ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 2016 

 

Η Real Consulting Integration and Operation A.E. είναι η κορυφαία εταιρεία παροχής λύσεων 

λογισμικού SAP στην εγχώρια αγορά και μια από τις σημαντικότερες σε εφαρμογές λογισμικού 

Microsoft. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015 και έως σήμερα, η Εταιρεία έχει ενδυναμώσει 

τις σχέσεις της με τους παραπάνω βασικούς συνεργάτες, κερδίζοντας συνεχώς την αναγνώρισή 

τους και καταφέρνοντας να εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Συνεπώς σήμερα 

είναι σε θέση να διεκδικήσει περισσότερα έργα, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 

από τον ιδιωτικό αλλά και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Η εν λόγω ενδυνάμωση του 

χαρτοφυλακίου των προϊόντων αποτελεί και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Εταιρείας, 

έχοντας τη δυνατότητα να προτείνει και να υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες της, 

οι οποίες συμβαδίζουν πλήρως με τις πλέον σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις. 

 

Από αυτήν τη θέση, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και την σημαντική ενίσχυση της οικονομικής 

θέσης της Εταιρείας και την ισχυροποίηση της ρευστότητάς της η οποία συντελέστηκε κατά τη 

διάρκεια του 2015, οι προοπτικές για το 2016 κρίνονται θετικές. Στο βαθμό δε που και το 
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εγχώριο οικονομικό περιβάλλον θα βοηθήσει  σταδιακά στην υλοποίηση περισσότερων 

σχετικών επενδύσεων από μονάδες του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, η 

Εταιρεία θα βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση και αναμένεται να διευρύνει σημαντικά το μερίδιο 

αγοράς της. 

 

 

Μαρούσι Αττικής, 24 Μαίου 2016 

 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και 

Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

   

   
Νικόλαος Αναστάσιος Δημήτριος  

Βαρδινογιάννης Παπαργύρης Παπαργύρης 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «REAL CONSULTING 

INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015, 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσης που 

έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων 

και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 

εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 

κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που 

οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες 

δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση 

εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 

σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι 

επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης 

των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής 

εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει 

επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 
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Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα 

για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «REAL CONSULTING 

INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά την 

31η Δεκεμβρίου 2015 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια 

των οριζόμενων από τα άρθρα 43α(παρ.3α) και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2016 

 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 

 

 

 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

Λ. Βουλιαγμένης 100, 16674 , Γλυφάδα , Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Διοικητικό Συμβούλιο: Νικόλαος Βαρδινογιάννης: Πρόεδρος 

   Αναστάσιος Παπαργύρης: Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

   Δημήτριος. Παπαργύρης: Μέλος 

   Γεωργία Δημοπούλου: Μέλος  

   Στέφανος Μακεδονόπουλος: Μέλος 

   Στέφανος Τρουπάκης: Μέλος  

 

 

Έδρα Εταιρείας:  Λεωφόρος Κηφισίας 44 

   151 25, Μαρούσι Αττικής, Αθήνα 

   Ελλάδα 

 

 

ΑΡ.Μ.Α.Ε.:  59769/1AT/B/05/0482 

 

 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:  006666301000 

 

 

Ελεγκτική Εταιρεία:     Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 

   Λεωφόρος Βουλιαγμένης 100 

   166 72 Γλυφάδα 

   Ελλάδα  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 

   
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Σημείωση 

 
1/1-31/12/2015 

 
1/1-31/12/2014 

      
Πωλήσεις 

  
10.960 

 
12.196 

Κόστος πωλήσεων 9 
 

(9.962) 
 

(7.343) 

      
Μικτά κέρδη 

  
998 

 
4.853 

      
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 10 

 
350 

 
135 

Έξοδα διοίκησης 11 
 

(1.665) 
 

(1.429) 

Έξοδα  διάθεσης 12 
 

(1.564) 
 

(838) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 13 
 

(225) 
 

(820) 

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 14 
 

(470) 
 

(413) 

      
Κέρδη εκμετάλλευσης 

  
(2.574) 

 
1.489 

      
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 16 

 
(1.194) 

 
(2.147) 

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών 
  

(3.768) 
 

(658) 

Έσοδα επενδύσεων 16 
 

7.000 
 

0 

Αποτελέσματα προ φόρων 
  

3.232 
 

(658) 

      
Φόρος εισοδήματος 17 

 
988 

 
(25) 

      
Καθαρό κέρδος 

  
4.220 

 
(683) 

      
Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ) 

     
Βασικά 18 

 
0,2697 

 
(0,0439) 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 21 έως και την σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

   
1/1-31/12/2015 

 
1/1-31/12/2014 

      
Καθαρό κέρδος   

4.220 
 

(683) 

Λοιπά συνολικά έσοδα 
     

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) 
    

(62) 

Φόρος εισοδήματος λοιπών συνολικών εσόδων 
  

(0) 
 

16 

      

Σύνολο στοιχείων που δεν θα ταξινομηθούν 

μεταγενέστερα στην κατάσταση αποτελεσμάτων   
(0) 

 
(46) 

   
  

 
  

Συνολικά έσοδα 
  

4.219 
 

(729) 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 21 έως και την σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 
 

31/12/2015 
 

31/12/2014 

Μακροπρόθεσμο ενεργητικό 
     

Ενσώματα πάγια στοιχεία 18 
 

2.814 
 

2.812 

Ασώματα πάγια στοιχεία 19 
 

1.233 
 

5.901 

Υπεραξία  19 
 

12.729 
 

12.729 

Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις 20 
 

320 
 

19.898 

Συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις 
  

0 
 

0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 21 
 

139 
 

171 

Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού 
  

17.234 
 

41.510 

      
Κυκλοφορούν ενεργητικό 

     
Αποθέματα 22 

 
19 

 
933 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 23 
 

10.407 
 

21.628 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25 
 

8.865 
 

342 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 
  

19.291 
 

22.903 

      
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 

  
36.526 

 
64.413 

      
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της 

μητρικής      

Μετοχικό κεφάλαιο 26 
 

9.627 
 

15.848 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 
  

5.048 
 

0 

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά 27 
 

1.304 
 

1.108 

Κέρδη (ζημιές) εις νέο 
  

(4.733) 
 

(4.925) 

   
11.246 

 
12.031 

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 
  

11.246 
 

12.031 

      
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

     
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     
Δάνεια 28 

 
10.747 

 
2.418 

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 29 
 

337 
 

300 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 16 
 

219 
 

1.377 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30 
 

2.473 
 

270 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 
  

13.775 
 

4.365 

      
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

     
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 31 

 
8.995 

 
12.472 

Δάνεια 28 
 

1.581 
 

34.074 

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 31 
 

928 
 

1.471 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 
  

11.505 
 

48.016 

      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   
36.526 

 
64.413 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 21 έως και την σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Τακτικό και λοιπά 
αποθεματικά 

Κέρδη (ζημιές) εις νέο 
Σύνολο Ιδίων 

κεφαλαίων 

      

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2015 15.848 0 1.108 (4.925) 12.031 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 0 4.219 4.219 

Επίδραση συγχώνευσης (6.351) 0 196 (4.027) (10.182) 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 129 5.048 0 0 5.177 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2015 9.627 5.048 1.304 (4.733) 11.246 

      

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014 όπως προγενέστερα είχε δημοσιευθε 15.546 0 1.108 (4.196) 12.458 

Επίδραση από την αναθεώρηση του ΔΛΠ 19 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο, 1 Ιανουαρίου 2014 15.546 
 

1.108 (4.196) 12.458 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0 0 0 (729) (729) 

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 302 0 0 0 302 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2014 15.848 0 1.108 (4.925) 12.031 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 21 έως και την σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  1/1-31/12/2015   1/1-31/12/2014 

Λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη / (ζημιές) χρήσεως προ φόρων 3.232   (658) 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:       

Αποσβέσεις 141   124 

Προβλέψεις 344   55 

(Κέρδη) / Ζημίες από εκποίηση ενσώματων παγίων 14   0 

Έσοδα συμμετοχών (7.000)   0 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.194   2.147 

  (2.076)   1.669 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 
      

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 914   110 

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 25,748   349 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων 31   (49) 

        

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (4.794)   4.376 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (1.213)   (1.703) 

Καταβλημένοι φόροι (1.888)   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 16.723   4.751 

        

Eπενδυτικές δραστηριότητες:       

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων (12)   0 

Αγορές ενσώματων και ασώματων παγίων στοιχείων (614)   (5.896) 

Πώληση ενσώματων και άυλων παγίων  στοιχείων 5.357   0 

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 19   2 

Μερίσματα εισπραχθέντα  7.000   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 11.750   (5.894) 

        

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:       

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (μείον εξόδων) 5.177   302 

Εισπράξεις (εξοφλήσεις) δανείων (25.128)   1.083 

Μερίσματα πληρωθέντα 0   (59) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (19.951)   1.326 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 

(α)+(β)+(γ) 
8.522   183 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 342   159 

Χρηματικά διαθέσιμα συγχωνευθέντων εταιρειών 2   0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 8.865   342 

 

 

Οι σημειώσεις από την σελίδα 21 έως και την σελίδα 77 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ιδρύθηκε το 2001 και αποτελεί μία από τις 

κορυφαίες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υλοποίησης έργων 

πληροφορικής με σημαντική παρουσία στους τομείς της βιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών, 

των καταναλωτικών αγαθών, της υγείας και του δημόσιου τομέα, της λιανικής και του 

εμπορίου, της ενέργειας και του πετρελαίου καθώς και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών.  

 

Η Εταιρεία έχει συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με διεθνείς εταίρους, που πρωτοστατούν στα 

λογισμικά ενδοεπιχειρησιακής οργάνωσης (ERP). Συγκεκριμένα, η Εταιρεία είναι συνεργάτης 

της SAP A.G. - SAP GOLD PARTNER, έχοντας την ηγεσία στη υλοποίηση σημαντικών και 

πολυσύνθετων έργων SAP στην Ελλάδα. Παράλληλα, είναι στρατηγικός συνεργάτης της 

Microsoft Corporation και πιστοποιημένη ως Microsoft Certified Business Solution 

Partner, με εκτεταμένη εμπειρία στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση του προϊόντος 

Microsoft Dynamics NAV. Σε συνέχεια της συνεργασίας της με τη Microsoft, η Εταιρεία 

αποτελεί αντιπρόσωπο της διεθνούς λύσης για επιχειρήσεις λιανικής LS RETAIL. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 εγκρίθηκαν για 

έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 24 Μαίου 2016. 

 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της «REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (‘ΔΠΧΑ’) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ, τον Ν. 4308/2014 και τον ΚΝ 2190/1920 που 

εφαρμόζεται για τις εταιρείες που δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ. Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, 

όπως τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

και των ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

 

Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης 

της λειτουργίας της Εταιρείας. 
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Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 

αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή 

τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, 

αναφέρονται στη σημείωση 6. 

 

Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις 

οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των 

οικονομικών καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν εφαρμοστεί για 

όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 

 

3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται κατά τρόπο σύμφωνο με την εσωτερική πληροφόρηση 

που παρέχεται στον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Ο προϊστάμενος λήπτης αποφάσεων, ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των 

λειτουργικών τομέων, έχει χαρακτηριστεί ως το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τις 

στρατηγικές αποφάσεις. 

 

3.2 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς 

τους μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν ζημιές απομείωσης. 

Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επέρριπτες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. 

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

ή αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό περιουσιακό στοιχείο, ανάλογα με την περίπτωση, μόνο όταν 

είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη που συνδέονται με το στοιχείο θα εισρεύσουν 

στην Εταιρεία και το κόστος του στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία 

του αντικαθιστάμενου τμήματος διαγράφεται. Όλες οι άλλες δαπάνες επισκευής και συντήρησης 

χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της οικονομικής περιόδου κατά 

την οποία πραγματοποιούνται. 
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Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Η απόσβεση των λοιπών στοιχείων ενεργητικού υπολογίζεται 

σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο για την κατανομή του κόστους τους στις υπολειμματικές τους 

αξίες κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, ως εξής: 

 

Κτίρια – εγκαταστάσεις κτιρίων 
 Βάσει διάρκειας συμβολαίου 

μίσθωσης  

Μεταφορικά μέσα  10%-20%  

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  10%-33%  

 

Η υπολειμματική αξία των στοιχείων του ενεργητικού και οι ωφέλιμες ζωές αναθεωρούνται και 

αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την περίπτωση, στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς. 

 

Η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου, μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανακτήσιμης 

αξίας του εάν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το 

υπολογιζόμενο ποσό της ανακτήσιμης αξίας. 

 

Κέρδη και ζημιές από διάθεση πάγιων στοιχείων προσδιορίζονται συγκρίνοντας τις εισπράξεις με 

τη λογιστική τους αξία και αναγνωρίζονται στο κονδύλι ‘Λοιπά έσοδα / (έξοδα)’ στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.3 Υπεραξία και ασώματα πάγια στοιχεία 

 

(α) Υπεραξία 

 

Η υπεραξία ελέγχεται ετησίως για απομείωση και παρουσιάζεται στο κόστος μείον 

συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Οι ζημίες απομείωσης για υπεραξία δεν αντιστρέφονται. 

 

Η υπεραξία κατανέμεται σε μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών για τους σκοπούς του 

ελέγχου απομείωσης. Η κατανομή γίνεται με τις μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών ή ομάδες 

μονάδων δημιουργίας ταμιακών ροών που αναμένεται να ωφεληθούν από τη συνένωση 

επιχειρήσεων κατά την οποία διαπιστώθηκε η υπεραξία που προέκυψε, σύμφωνα με τους 

λειτουργικούς τομείς. 
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(β) Έξοδα ανάπτυξης 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης που αποδίδονται άμεσα στον σχεδιασμό και τη δοκιμή των 

αναγνωρίσιμων και μοναδικών λογισμικών συστημάτων που ελέγχονται από την Εταιρεία, 

αναγνωρίζονται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια: 

(α) είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το λογισμικό σύστημα, έτσι ώστε να είναι διαθέσιμο 

προς χρήση, 

(β) η διοίκηση προτίθεται να ολοκληρώσει το λογισμικό σύστημα και να το χρησιμοποιήσει ή 

να το πωλήσει, 

(γ) υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το λογισμικό σύστημα, 

(δ) μπορεί να αποδειχθεί πως το λογισμικό σύστημα θα δημιουργήσει πιθανά μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη,  

(ε) υπάρχει διαθεσιμότητα κατάλληλων τεχνικών, οικονομικών και άλλων πόρων για να 

ολοκληρώσει την ανάπτυξη και να χρησιμοποιήσει ή να πωλήσει το λογισμικό σύστημα, και 

(στ) οι δαπάνες που οφείλονται στο λογισμικό σύστημα κατά την ανάπτυξή του μπορεί να 

επιμετρηθούν αξιόπιστα. 

 

Στις άμεσα αποδοτέες δαπάνες που κεφαλαιοποιούνται ως τμήμα του λογισμικού συστήματος 

περιλαμβάνονται οι αμοιβές των εργαζομένων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του προϊόντος 

και αναλογία των γενικών εξόδων. 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης που δεν πληρούν τα κριτήρια αυτά αναγνωρίζονται ως έξοδα όταν 

πραγματοποιούνται. Έξοδα ανάπτυξης που στο παρελθόν έχουν αναγνωριστεί ως δαπάνη δεν 

αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο σε μια μεταγενέστερη περίοδο. 

 

Τα έξοδα ανάπτυξης λογισμικών συστημάτων που αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία 

αποσβένονται στο διάστημα της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία δεν υπερβαίνει τα 

δέκα χρόνια. 

 

(γ) Λογισμικό και άδειες λογισμικού 

 

Οι άδειες λογισμικού που αγοράζονται κεφαλαιοποιούνται βάσει των δαπανών για την 

απόκτηση και της δυνατότητας χρησιμοποίησης του συγκεκριμένου λογισμικού. Η απόσβεση 

υπολογίζεται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους από τρία έως πέντε έτη. 
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(δ) Συγχωνεύσεις οντοτήτων υπό κοινό έλεγχο (θυγατρικές)  

 

Οι εν λόγω συγχωνεύσεις στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας λογίζονται με την 

μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων (pooling of interest). Με βάση την λογιστική πρακτική 

που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συναλλαγών που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της 

συνένωσης συμφερόντων, η όποια προκύπτουσα εκ της συγχώνευσης υπεραξία καταχωρείται 

απευθείας στα ίδια κεφάλαια της απορροφώσας εταιρείας, τα κόστη και σχετικά έξοδα της 

συγχώνευσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσης ως έξοδα αναδιοργάνωσης και οι 

εμπορικές πράξεις και συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις απορροφώμενες εταιρείες 

λογίζονται για λογαριασμό της απορροφώσας από την έναρξη της χρήσης ως οι 

συγχωνευόμενες εταιρείες να αποτελούν μια εταιρεία. 

 

3.4 Απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Τα στοιχεία ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστης διάρκειας ωφέλιμη ζωή, όπως για 

παράδειγμα η υπεραξία, δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται ετησίως για απομείωση. 

Περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή 

αλλαγές στις συνθήκες υποδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Μία ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για το ποσό κατά το οποίο η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του. Το ανακτήσιμο ποσό είναι η 

υψηλότερη της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου μείον το κόστος πώλησης και της 

αξίας χρήσης. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία 

ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για τα οποία υπάρχουν ξεχωριστά αναγνωρίσιμες 

ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία εκτός από την υπεραξία που υπέστη απομείωση, ελέγχονται για πιθανή αντιστροφή 

της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

 

3.5.1 Ταξινόμηση 

 

Η Εταιρεία κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στις ακόλουθες κατηγορίες: 

(α) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και (β) δάνεια και απαιτήσεις. Η ταξινόμηση 

εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο απέκτησαν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

της κατά την αρχική αναγνώριση. 
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(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων είναι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

για εμπορία. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται στην κατηγορία αυτή 

εάν έχουν αποκτηθεί κυρίως για το σκοπό της πώλησης σε βραχυπρόθεσμη βάση. Τα παράγωγα 

ταξινομούνται επίσης ως προοριζόμενα για εμπορική εκμετάλλευση εάν δεν πληρούν τα κριτήρια 

της αντισταθμιστικής λογιστικής. Τα στοιχεία ενεργητικού στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό. 

 

(β) Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά. 

Περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από αυτά των οποίων η λήξη είναι 

μεγαλύτερη των 12 μηνών μετά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Τα εν λόγω στοιχεία 

ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις 

περιλαμβάνονται στα κονδύλια ‘Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις’, ‘Εμπορικές απαιτήσεις’, 

‘Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις’ και ‘Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα’ της κατάστασης 

οικονομικής θέσης. Η Εταιρεία δεν κατέχει επενδύσεις που ταξινομούνται ως επενδύσεις που 

διατηρούνται μέχρι τη λήξη τους και διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία. 

 

3.5.2 Αναγνώριση και επιμέτρηση 

 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αναγνωρίζονται 

κατά την ημερομηνία της συναλλαγής - την ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται 

να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. Οι επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην 

εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, και το κόστος της συναλλαγής 

εγγράφεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

διαγράφονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται 

και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. 
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Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων αποτιμώνται στη συνέχεια στην εύλογη αξία. Αναφορικά με τα δάνεια και τις 

απαιτήσεις, η μεταγενέστερη αποτίμηση γίνεται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας της κατηγορίας 

‘Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων’, παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο κονδύλι 

‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’ κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν. Τα έσοδα από 

μερίσματα από τα εν λόγω στοιχεία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο 

κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’, όταν το δικαίωμα της Εταιρείας να λαμβάνει 

πληρωμές κατοχυρώνεται. 

 

3.6 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση της οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό 

δικαίωμα συμψηφισμού και υπάρχει η πρόθεση τακτοποίησης σε καθαρή βάση, ή ρευστοποίησης  

του περιουσιακού στοιχείου εξοφλώντας ταυτόχρονα την υποχρέωση. 

 

3.7 Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 

Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς κατά πόσο υπάρχει αντικειμενική 

ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει υποστεί απομείωση αξίας και 

προκύπτουν ζημίες απομείωσης μόνον όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης της 

αξίας του ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική 

αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (ζημιογόνο γεγονός) και εκείνο το ζημιογόνο γεγονός (ή 

γεγονότα) έχει αντίκτυπο στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου ή ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να καθορίσει ότι υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι 

υπάρχει ζημία απομείωσης περιλαμβάνουν: 

(α) σημαντική οικονομική δυσχέρεια του εκδότη ή του οφειλέτη, 
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(β) παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση ή πλημμέλεια στις πληρωμές τόκου ή κεφαλαίου,  

(γ) η Εταιρεία, για οικονομικούς ή νομικούς λόγους που σχετίζονται με την οικονομική 

δυσχέρεια του δανειολήπτη, χορηγεί στον δανειολήπτη δικαίωμα υπαναχώρησης που ο δανειστής 

σε διαφορετική περίπτωση δεν θα εξέταζε, 

(δ) καθίσταται πιθανό ότι ο δανειολήπτης θα πτωχεύσει ή θα προχωρήσει σε σημαντική 

αναδιοργάνωση, 

(ε) η εξαφάνιση μιας ενεργούς αγοράς για το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο λόγω 

οικονομικών δυσχερειών, ή 

(στ) εμφανή στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει μετρήσιμη μείωση στις εκτιμώμενες μελλοντικές 

ταμιακές ροές από ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων από την 

αρχική αναγνώριση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων, αν και η μείωση δεν μπορεί ακόμα να 

προσδιοριστεί με τα επιμέρους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής:  

(i) δυσμενείς μεταβολές στην κατάσταση πληρωμών των δανειοληπτών στο χαρτοφυλάκιο, και 

(ii) εθνικές ή τοπικές οικονομικές συνθήκες που συσχετίζονται με καθυστερήσεις στην 

εξυπηρέτηση των περιουσιακών στοιχείων του χαρτοφυλακίου. 

 

Το ποσό της ζημίας υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του ενεργητικού 

στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας 

μελλοντικές πιστωτικές ζημίες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία του 

περιουσιακού στοιχείου μειώνεται και το ποσό της ζημίας αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Εάν ένα δάνειο έχει κυμαινόμενο επιτόκιο, το προεξοφλητικό επιτόκιο για την 

μέτρηση της ζημίας απομείωσης είναι το τρέχον πραγματικό επιτόκιο που καθορίζεται σύμφωνα 

με τη σύμβαση. Στην πράξη, η Εταιρεία μπορεί να μετρά την απομείωση ενός στοιχείου 

χρησιμοποιώντας μία εμφανή αγοραία τιμή. 

 

Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της ζημίας απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί 

να συνδεθεί αντικειμενικά με γεγονός που επήλθε μετά την αναγνώριση της απομείωσης (όπως η 

βελτίωση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της 

ζημίας απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

3.8 Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο μέσου σταθμικού κόστους. 
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Στο κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνεται το κόστος δανεισμού. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη 

πορεία των εργασιών, μείον τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης και το εκτιμώμενο κόστος που 

είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. Απομείωση της αξίας για βραδέως 

κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα γίνεται όταν είναι απαραίτητο. 

 

3.9 Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εμπορεύματα που πωλούνται ή 

υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των ποσών 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου 

εκμετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι μεγαλύτερη), οι εν λόγω απαιτήσεις έχουν 

ταξινομηθεί στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινομούνται στο μακροπρόθεσμο 

ενεργητικό. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου, μειούμενο κατά την πρόβλεψη για απομείωση. 

 

3.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις 

όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική ληκτότητα τριών 

μηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

3.11 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την 

έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια 

αφαιρουμένου του σχετικού φόρου εισοδήματος. 

 

3.12 Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 

κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις 
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ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 

πληρωμή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης 

της επιχείρησης, εφόσον είναι μεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το παραπάνω κριτήριο, 

παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 

 

3.13 Δάνεια 

 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία, μετά την αφαίρεση των άμεσων εξόδων 

της συναλλαγής. Τα δάνεια αποτιμώνται στη συνέχεια στο αποσβεσμένο κόστος. Οποιαδήποτε 

διαφορά μεταξύ της είσπραξης (καθαρή από τα έξοδα της συναλλαγής) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την χρονική διάρκεια του 

δανεισμού με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

 

Οι αμοιβές που καταβάλλονται για τη δημιουργία των δανειακών διευκολύνσεων 

αναγνωρίζονται ως κόστος συναλλαγής του δανείου στο βαθμό που είναι πιθανό ότι το σύνολο 

ή μέρος των δανείων θα χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των εν λόγω 

αμοιβών στην κατάσταση αποτελεσμάτων αναβάλλεται μέχρι την χρησιμοποίηση των δανείων. 

Στο βαθμό που δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι πιθανόν ότι το σύνολο ή μέρος 

των δανείων θα χρησιμοποιηθεί, οι εν λόγω αμοιβές κεφαλαιοποιούνται ως προκαταβολή για 

τις υπηρεσίες της ρευστότητας και αποσβένονται κατά την χρονική διάρκεια του δανείου στο 

οποία αναφέρονται. 

 

3.14 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

 

Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόμενους 

φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν πρόκειται για 

αντικείμενα που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στις εν λόγω καταστάσεις, 

αντίστοιχα.  

 

Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές δηλώσεις όσον 

αφορά καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκειται σε ερμηνεία. Διενεργούνται 
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προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, βάσει των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν στις 

φορολογικές αρχές.  

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης, για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές 

καταστάσεις. Ωστόσο, αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει 

από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός 

από μία συνένωση επιχειρήσεων, που κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το 

λογιστικό ούτε φορολογητέο κέρδος ή ζημία. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών συντελεστών 

(και νόμους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρμογή, την ημερομηνία της 

κατάστασης οικονομικής θέσης και αναμένεται να τακτοποιηθούν όταν η αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση πραγματοποιηθεί, ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 

διακανονιστεί. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό 

ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές 

διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι 

των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 

ενεργητικού και του παθητικού αφορούν φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 

φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές οντότητες έχουν την πρόθεση 

τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση. 

 

3.15 Παροχές σε εργαζομένους 

 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που 

το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το 
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υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την 

έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 

υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποζημιώσεις για 

απόλυση ή συνταξιοδότηση. 

 

(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

 

Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 

μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την 

αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 

εργασιακής ζωής 

 

3.16 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 

εκροής πόρων, τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις 

επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι 

ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, 

τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με 

έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για 

την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται 

συγκεκριμένα με την υποχρέωση. 

 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 

οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
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3.17 Κέρδη ανά μετοχή 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους 

μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε 

κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους.  

 

Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για 

γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη 

μεταβολή στους πόρους. 

 

3.18 Αναγνώριση εσόδων 

 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για 

την πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και 

επιστροφές. 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι 

πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα και όταν ειδικά κριτήρια 

για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας ικανοποιούνται, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η 

Εταιρεία στηρίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του 

πελάτη, το είδος της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 

 

Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στον πελάτη, ο 

πελάτης έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια των τιμών πώλησης των προϊόντων και δεν υπάρχει 

ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή των προϊόντων από τον 

πελάτη. Η παράδοση δεν πραγματοποιείται έως ότου τα προϊόντα εναποτεθούν στη 

συμφωνημένη θέση, τους κινδύνους της απαξίωσης και της απώλειας αναλάβει ο πελάτης, και ο 

πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, οι διατάξεις αποδοχής 

έληξαν και η Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι έχουν ικανοποιηθεί όλα τα κριτήρια για 

την αποδοχή. 

 

(β) Παροχή υπηρεσιών 
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Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται 

από την αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών 

υπηρεσιών που προσφέρονται. Το στάδιο ολοκλήρωσης προσµετράται µε βάση το συμβατικό 

κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης σε 

σχέση µε το συνολικό εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης  του έργου. Η αναγνώριση εσόδων με 

βάση το στάδιο ολοκλήρωσης ονομάζεται «μέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης». 

 

Η μέθοδος ποσοστιαίας ολοκλήρωσης εφαρμόζεται για συμβάσεις έργου των οποίων η 

εκτέλεση συνήθως διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μιας χρήσης. 

 

Τα έξοδα που αφορούν στη σύμβαση αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. Στην 

περίπτωση όπου το αποτέλεσμα μιας σύμβασης έργου δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί 

αξιόπιστα, και κυρίως στην περίπτωση όπου το έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, το 

δουλευμένο έσοδο αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που το αναληφθέν συμβατικό κόστος 

ενδέχεται να ανακτηθεί. 

 

Όταν το αποτέλεσμα μιας σύμβασης έργου μπορεί να εκτιμηθεί µε αξιοπιστία, το έσοδο και τα 

έξοδα της σύμβασης αναγνωρίζονται κατά τη διάρκειά της, αντίστοιχα ως έσοδο και έξοδο. 

 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας ολοκλήρωσης για να καθορίσει το 

δουλευμένο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε κάθε συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

 

Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι το συνολικό κόστος μιας σύμβασης θα υπερβεί το 

συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα χρήσεως 

ως έξοδο. 

 

Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα 

που σχετίζονται µε μελλοντικές εργασίες αναφορικά µε τη σύμβαση εξαιρούνται και 

εμφανίζονται ως απαίτηση. Το σύνολο του κόστους που πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / 

ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε σύμβαση συγκρίνεται µε τις προοδευτικές τιμολογήσεις 

μέχρι το τέλος της χρήσης. Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών 

(μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις προοδευτικές τιμολογήσεις, η 

διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβάσεων έργων στο κονδύλι "Πελάτες και 

λοιπές εμπορικές απαιτήσεις". Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις υπερβαίνουν τα 
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πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν 

αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβάσεων έργων 

στο κονδύλι "Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις". 

 

(γ) Έσοδα τόκων 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο 

ή μία απαίτηση απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία με το ανακτήσιμο ποσό τους, 

το οποίο είναι η κατ 'εκτίμηση προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις 

αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

 

(δ) Έσοδα από μερίσματα 

 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

3.19 Μισθώσεις 

 

Οι μισθώσεις στις οποίες ένα σημαντικό μέρος των κινδύνων και των ωφελειών της ιδιοκτησίας 

διατηρούνται από τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που 

γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις (καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον 

εκμισθωτή) χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 

μίσθωσης. 

 

Η Εταιρεία μισθώνει ενσώματα πάγια στοιχεία. Οι μισθώσεις ενσώματων πάγιων στοιχείων, 

όπου η Εταιρεία έχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και ωφέλειες της ιδιοκτησίας 

ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται 

κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου 

και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. 

 

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων, έτσι 

ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική 

υποχρέωση. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά 

έξοδα, απεικονίζονται στο κονδύλι ‘Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης’ στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης. Το μέρος του κόστους χρηματοδότησης, χρεώνεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, έτσι ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό 
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επιτόκιο για το υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο. Τα ενσώματα και ασώματα πάγια 

στοιχεία που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση αποσβένονται με βάση την ωφέλιμη ζωή 

του περιουσιακού στοιχείου. 

 

3.20 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται 

από τους μετόχους της Εταιρείας. 

4. ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014, εκτός από την 

υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 

2015. 

 

Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

 

Διερμηνεία 21 «Εισφορές» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή µετά την 17η Ιουνίου 2014). 

Αυτή η διερµηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισµό µιας υποχρέωσης πληρωµής εισφοράς που 

έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήµατος. Η διερµηνεία διευκρινίζει 

πως το δεσµευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηµατιστεί η υποχρέωση 

καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύµφωνα µε το 

ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία η οποία προκαλεί την 

πληρωµή της εισφοράς. Η διερµηνεία µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα την αναγνώριση της 

υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήµερα, ειδικότερα σε σχέση µε εισφορές οι οποίες 

επιβάλλονται ως αποτέλεσµα συνθηκών που ισχύουν σε µια συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Η 

υιοθέτηση της τροποποίησης δεν έχει επίδραση για την Εταιρεία. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρηµένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014).  

Η περιορισµένου σκοπού τροποποίηση εφαρµόζεται σε εισφορές των εργαζοµένων ή τρίτων 

µερών στα προγράµµατα καθορισµένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθµού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 
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παράδειγµα, εισφορές εργαζοµένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

µισθού.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014). 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

επτά ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. 

 ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών». Η τροποποίηση 

διευκρινίζει τον ορισµό της ‘προϋπόθεσης κατοχύρωσης’ και ορίζει διακριτά τον ‘όρο 

απόδοσης’ και τον ‘όρο υπηρεσίας’. 

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση 

για ενδεχόµενο τίµηµα το οποίο πληροί τον ορισµό του χρηµατοοικονοµικού 

στοιχείου ταξινοµείται ως χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής 

θέσης βάσει των ορισµών του ∆ΛΠ 32 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση». 

Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόµενο τίµηµα, χρηµατοοικονοµικό και µη 

χρηµατοοικονοµικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιµετράται στην 

εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων. 

 ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τοµείς». Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των 

εκτιµήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τοµέων. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο 

δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιµέτρησης βραχυπρόθεσµων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στα ποσά των τιµολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της 

προεξόφλησης είναι ασήµαντη.  

 ΔΛΠ 16 «Ενσώµατα πάγια» και ∆ΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία». Και τα δύο 

πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειµένου να διευκρινιστεί ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιµετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευµένες αποσβέσεις όταν µια οικονοµική οντότητα ακολουθεί τη µέθοδο της 

αναπροσαρµογής.  

 ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών». Το πρότυπο τροποποιήθηκε 

προκειµένου να συµπεριλάβει ως συνδεδεµένο µέρος µία εταιρεία που παρέχει 

υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονοµική οντότητα ή στην µητρική 

εταιρεία της οικονοµικής οντότητας. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2014). 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε 

τρία ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσµάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου 

προγράµµατος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

 ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 

δεν έχει εφαρµογή στην λογιστικοποίηση του σχηµατισµού οποιαδήποτε από κοινού 

δραστηριότητας βάσει του ΔΠΧΑ 11 στις οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας της από 

κοινού δραστηριότητας. 

 ΔΠΧΑ 13 «Επιµέτρηση εύλογης αξίας». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση 

που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων (‘portfolio exception’) έχει εφαρµογή σε όλα τα συµβόλαια 

(συµπεριλαµβανοµένων των µη χρηµατοοικονοµικών συµβολαίων) εντός του πεδίου 

εφαρµογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

 ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειµένου να 

διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αµοιβαίως αποκλειόµενα. 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ.  

 ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούµενα προς πώληση και 

διακοπείσες δραστηριότητες». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό 

στοιχεία (ή οµάδα στοιχείων) αναταξινοµείται από «διακρατούµενο προς πώληση» σε 

«διακρατούµενο προς διανοµή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο 

για πώληση ή διανοµή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή.  

 ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά µέσα: Γνωστοποιήσεις». Η τροποποίηση προσθέτει 

συγκεκριμένες οδηγίες προκειµένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι 

όροι µίας συµφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού 

στοιχείου το οποίο έχει µεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμιξη και διευκρινίζει 

πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του 

ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις – Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτείται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός 

εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34.  

 ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζοµένους». Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν 

προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 

µετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σηµαντικό είναι το νόµισµα στο οποίο 

παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. 
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 ΔΛΠ 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά». Η τροποποίηση διευκρινίζει την 

έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάµεση 

χρηµατοοικονοµική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο.  

 

B) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά µέσα» και µεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και 

ΔΠΧΑ 7 (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η 

Ιανουαρίου 2018). 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και 

συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά 

το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµόζεται σήµερα. Το ΔΠΧΑ 

9 Λογιστική Αντιστάθµισης καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης 

βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο τρέχων µοντέλο του 

ΔΛΠ 39. Η Εταιρεία βρίσκεται στη διαδικασία εκτίµησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις 

οικονοµικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν µπορεί να εφαρµοστεί νωρίτερα διότι δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

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

µεταξύ ενός επενδυτή και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Οι τροποποιήσεις διευθετούν µία ασυνέπεια µεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του 

ΔΛΠ 28 σχετικά µε την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων µεταξύ ενός επενδυτή 

και µιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι 

πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζηµιά µιας συναλλαγής που περιλαµβάνει µία 

δραστηριότητα (είτε µε τη µορφή µιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζηµιά 

αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαµβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν 

µια δραστηριότητα, ακόµα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη µορφή µιας 

θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συµφωνίες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρµόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν 

αποκτά συμμετοχή σε µία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί µία ‘επιχείρηση’. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» (εφαρµόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των 

χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε 

πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι 

κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων 

δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας.  

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2017).  

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, 

κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να 

βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και 

διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει µία 

οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή 

της αναγνώρισής τους. 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. 

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 

προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 

μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής 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 πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Εταιρείες επενδύσεων: Εφαρμογή της 

απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και 

των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη 

πραγματοποιηθείσες ζημιές” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν 

προκύψει από δάνεια που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» 

(εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 

2016). 

Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση µμεθόδων βασισµένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισµό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιµέτρησης της ανάλωσης των 

οικονοµικών οφελών που ενσωµατώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. 

 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων 

μερών στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιεί την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για 

παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του 

μισθού. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονοµικές οντότητες να χρησιµοποιούν την µέθοδο της 

καθαρής θέσης προκειµένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες 

και συγγενείς στις ατοµικές τους οικονοµικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισµό 

των ατοµικών οικονοµικών καταστάσεων.  
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Γνωστοποιήσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της 

σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή 

των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 

πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση 

αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή 

συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει 

γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν 

συγκεκριμένες περιοχές όπως κίνδυνο επιτοκίου, πιστωτικό κίνδυνο και τη χρήση παράγωγων 

και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2015 η Εταιρεία, μέσω της υψηλής ρευστότητας που απέφερε η πώληση 

της συμμετοχής της θυγατρικής της DANBURY ENTERPRISES LIMITED στην Incadea plc, 

προέβη σε σημαντική μείωση του δανεισμού της κατά € 24 εκ περίπου, αναχρηματοδοτώντας τον 

υπόλοιπο σε μακροπρόθεσμη βάση και παράλληλα προχώρησε και σε σημαντική αύξηση 

κεφαλαίου της τάξης των € 5,18 εκ. Ως αποτέλεσμα, η κεφαλαιουχική της διάρθρωση και το 

κεφάλαιο κίνησής της ενισχύθηκαν σημαντικά, γεγονός που σε συνδυασμό με την διακράτηση 

υψηλής ρευστότητας άνω των € 8,8 εκ στο τέλος του 2015, συνηγορεί στο ότι η Εταιρεία είναι 

πλήρως προστατευμένη έναντι οποιωνδήποτε χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

 (α) Κίνδυνος της αγοράς 

 

(i) Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο τιμής λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου. 

 

(ii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 

 

Η Εταιρεία αναλύει την έκθεση επιτοκίου των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεών της σε μια 

δυναμική βάση, ώστε να αντιμετωπίζει τον πιθανό κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Ποικίλα 

σενάρια προσομοιώνονται λαμβάνοντας υπόψη αναχρηματοδοτήσεις, ανανεώσεις ήδη 

υπαρχουσών θέσεων. Βασιζόμενη σε αυτά τα σενάρια, η Εταιρεία υπολογίζει την επίδραση στο 

αποτέλεσμα μιας ορισμένης μεταβολής επιτοκίου. Για κάθε προσομοίωση και για όλες τις 

ισοτιμίες χρησιμοποιείται η ίδια μεταβολή επιτοκίου. Τα σενάρια εφαρμόζονται μόνο για 

υποχρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες έντοκες θέσεις. 
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Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 2015 η Εταιρεία προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού άνω 

των € 24 εκ μειώνοντας αποτελεσματικά την έκθεσή της στα επιτόκια δανεισμού, με 

αποτέλεσμα οι μεταβολές επιτοκίων να μην αποτελούν πια ουσιαστικό παράγοντα κινδύνου για 

τις ταμειακές της ροές. 

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ελαχιστοποιημένος διότι οι πελάτες της Εταιρείας είναι κυρίως 

δυναμικές εγχώριες και πολυεθνικές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες διατηρούν μακρόχρονη 

σχέση με την Εταιρεία, ενώ ταυτόχρονα κανένας πελάτης εκτός Ομίλου δεν καταλαμβάνει 

σημαντικό ποσοστό επί του εκάστοτε ετήσιου κύκλου εργασιών. Ωστόσο, το τμήμα διαχείρισης 

πιστωτικού κινδύνου αξιολογεί συνεχώς την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών 

λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους κατάσταση, τη συνέπεια αποπληρωμής σε 

προηγούμενες χρήσεις και λοιπές παραμέτρους. Τα πιστωτικά όρια καθορίζονται σύμφωνα 

πάντα με τα όρια που έχει καθορίσει η Διοίκηση και η χρήση των πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Παράλληλα, η Εταιρεία φροντίζει να διατηρεί το αναγκαίο ποσό διαθεσίμων πάντα 

κατατεθειμένο σε Τράπεζες χαμηλού κινδύνου ώστε να εξαλείφει τον εν λόγω κίνδυνο.  

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Κατά την ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία διακρατούσε ρευστότητα σε τρέχοντες 

λογαριασμούς ποσού € 8,86 εκ (2014: € 342 χιλ.), με σκοπό να δημιουργήσει άμεσα ταμειακές 

εισροές για τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας. 

 

Επιπλέον, κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας ήταν θετικό 

αφού το σύνολο του κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας υπερέβαινε το 

σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά το ποσό των € 7.786 χιλ. (2014: € -25.113 χιλ). 

 

Ως αποτέλεσμα, η Διοίκηση εκτιμά ότι ο κίνδυνος ρευστότητας έχει εξαλειφθεί και η Εταιρεία 

είναι αποτελεσματικά προστατευμένη έναντι αυτού.  

 

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 

ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την 

ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά 

που εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμιακές ροές. 
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2015 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 1.581 9.872 875 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  9.923 0 0 

        

 

      

2014 Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

        

Δάνεια 34.074 2.418 0 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0   

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  13.942 0 0 

 

 

 

(δ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 

συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 

ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 

κόστος κεφαλαίου. 

 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται 

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

ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται ‘βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης’ όπως εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια 

κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το καθαρό χρέος. 

 

Κατά την 31/12/2015 ο συντελεστής μόχλευσης παρουσιάζει ουσιαστική ενίσχυση και 

διαμορφώνεται σε 23,54% (2014: 75,03%) δεδομένου ότι το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά € 

32,69 εκ και τα Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν μόνο κατά ποσό € 785 χιλ. 

 

  2015 2014 

Συνολικός Δανεισμός 12.328 36.492 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα  (8.865) (342) 

Καθαρό χρέος 3.463 36.150 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 11.246 12.031 

Σύνολο κεφαλαίου 14.708 48.182 

Συντελεστής μόχλευσης 
23,54% 75,03% 

 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  

47 

 

 

 

 

(ε) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων 

των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας: 

 

  
Λογιστική αξία 

 
Εύλογη αξία 

 
Σημείωση 

Κατά την 

31/12/2015  
Κατά την 

31/12/2014  
Κατά την 

31/12/2015  
Κατά την 

31/12/2014 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
        

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 21 139 
 

171 
 

139 
 

171 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 23 10.407 
 

21.628 
 

10.407 
 

21.628 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 25 8.865 
 

342 
 

8.865 
 

342 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
        

Μακροπρόθεσμα δάνεια 28 10.747 
 

2.418 
 

10.747 
 

2.418 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 28 1.581 
 

34.074 
 

1.581 
 

34.074 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 30 2.473 
 

270 
 

2.473 
 

270 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 31 8.995 
 

12.472 
 

8.995 
 

12.472 

Σύνολο 
 

43.208 
 

71.374 
 

43.208 
 

71.374 
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6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής 

εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα 

που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 

 

Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι υπολογιζόμενες 

λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά αποτελέσματα. Οι 

εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά 

αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται 

παρακάτω. 

 

(α) Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας και ασώματων πάγιων στοιχείων με απεριόριστη 

ωφέλιμη ζωή 

 

Η Εταιρεία διενεργεί τον σχετικό έλεγχο απομείωσης της υπεραξίας και των ασώματων πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή τουλάχιστον σε ετήσια βάση. 

Προκειμένου να γίνει ο έλεγχος απομείωσης γίνεται προσδιορισμός της αξίας χρήσης (value in 

use) των μονάδων παραγωγής ταμειακών ροών στις οποίες έχει κατανεμηθεί η υπεραξία. Ο εν 

λόγω προσδιορισμός της αξίας χρήσης απαιτεί να γίνει μία εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών 

ροών της κάθε σημαντικής μονάδας παραγωγής ταμειακών ροών και να επιλεγεί το κατάλληλο 

επιτόκιο προεξόφλησης, με βάση το οποίο θα καθοριστεί η παρούσα αξία των ανωτέρω 

μελλοντικών ταμειακών ροών. Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 20. 

 

(β) Φόρος εισοδήματος 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος 

για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε 

φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 

φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 

διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους 

φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 17. 
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(γ) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  

 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 

ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα 

συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της 

αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές 

κρίσεις και εκτιμήσεις της διοίκησης, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε 

συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Περισσότερες 

πληροφορίες δίνονται στη σημείωση 17. 

 

(δ) Απομείωση επισφαλών απαιτήσεων 

 

Η Εταιρεία διενεργεί απομείωση για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους πελάτες 

όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της σχετικής 

απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. Η διοίκηση προβαίνει σε 

περιοδική επανεκτίμηση του ανακτήσιμου ποσού, σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε 

συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής 

Υπηρεσίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 

 

(ε) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 

 

Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστή μελέτη. Η 

αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το 

προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του 

δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές 

που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η διοίκηση προβαίνει σε συνεχή 

επανεκτίμησή τους. 

 

7. ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανακοίνωσε στις 26 Αυγούστου 2015 την απόφαση να 

συγχωνεύσει η Εταιρεία REAL CONSULTING INTEGRATION & OPERATION 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (απορροφώσα), με απορρόφηση, 

τις συνδεδεμένες εταιρείες INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του                

Ν. 2166/1993 και των διατάξεων των άρθρων 68-78 του Κ.Ν. 2190/1920 και με ημερομηνία 

μετασχηματισμού την 28η Φεβρουαρίου 2015. 

 

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης εγκρίθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 18ης 

Νοεμβρίου 2015 και τα αντίστοιχα έγγραφα υποβλήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ η τελική 

έγκριση από τον Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών χορηγήθηκε την 16η  Δεκεμβρίου 

2015. Με δεδομένο ότι οι συγχωνευόμενες εταιρείες βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο, η 

συγχώνευση των συνδεδεμένων εταιρειών INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ λογίστηκε με τη μέθοδο της 

συνένωσης συμφερόντων, με βάση την ακολουθούμενη λογιστική πρακτική της Εταιρείας που 

περιγράφηκε και ανωτέρω. Συνεπώς, τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 

2015 περιλαμβάνουν και τις δραστηριότητες των δύο προαναφερόμενων συνδεδεμένων 

εταιρειών που απορροφήθηκαν από την 1/1/2015, ως να αποτελούσαν μία εταιρεία. 

 

Οι εύλογες και λογιστικές αξίες του ισολογισμού έκαστης απορροφώμενης εταιρείας, το 

συνολικό τίμημα (κόστος) εξαγοράς και η προκύψασα οριστική υπεραξία για την Εταιρεία 

κατά την 1/1/2015, υιοθετούμενη ημερομηνία εξαγοράς, έχουν ως ακολούθως: 

 

 INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE AE 
Λογιστικές αξίες κατά 

την εξαγορά 1/1/2015 

Εύλογες αξίες κατά την 

εξαγορά 1/1/2015 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 0 0 

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 0 0 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 143 143 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 0 0 

Αποθέματα 0 0 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 17.202 17.202 

Διαθέσιμα 1 1 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 17.346 17.346 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 0 0 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 36 36 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 506 506 

Σύνολο υποχρεώσεων 543 543 

      

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 16.803 16.803 

      

Συνολικό κόστος εξαγοράς   19.590 

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν   16.803 

Υπεραξία    2.787 
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 ADD AE 
Λογιστικές αξίες κατά 

την εξαγορά 1/1/2015 

Εύλογες αξίες κατά την 

εξαγορά 1/1/2015 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ     

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 43 43 

Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 11 11 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 27 27 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.831 10.831 

Αποθέματα 0 0 

Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις 352 352 

Διαθέσιμα 1 1 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 11.265 11.265 

      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια 842 842 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 0  0  

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20 20 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.968 6.968 

Σύνολο υποχρεώσεων 7.829 7.829 

      

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων 3.436 3.436 

      

Συνολικό κόστος εξαγοράς 

 

3.862 

Καθαρή αξία περιουσιακών στοιχείων που εξαγοράστηκαν   3.436 

Ακύρωση Ίδιων μετοχών 

 

10.831 

Υπεραξία    11.257 

 

Το κόστος εξαγοράς έκαστης απορροφώμενης εταιρείας προσδιορίσθηκε βάσει της σχέσης 

ανταλλαγής μετοχών που ορίσθηκε κατά περίπτωση από το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης 

(ΣΣΣ). Πιο συγκεκριμένα: (α) Το ΣΣΣ για την πρώτη απορροφώμενη εταιρεία INCADEA 

SOUTHEASTERN EUROPE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν 

προέβλεπε την έκδοση μετοχών της απορροφώσας εταιρείας και παράδοση αυτών στους 

μετόχους της καθώς κατά την ημερομηνία μετασχηματισμού το σύνολο των μετοχών της 

πρώτης απορροφώμενης εταιρείας κατεχόταν από την απορροφώσα εταιρεία και κατά συνέπεια 

δεν προέκυψε σχέση ανταλλαγής μετοχών. Κατά συνέπεια ως κόστος εξαγοράς λήφθηκε 

υπόψη η ήδη καταβλημένη κατά την 28/02/2015 αξία κτήσης της συμμετοχής της 

απορροφώσας εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ποσού                      

€ 19.590. (β) Το ΣΣΣ για τη δεύτερη απορροφώμενη εταιρεία ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, λαμβανομένης υπόψη της 

υποχρεωτικής ακύρωσης 6.410.819 μετοχών (ποσοστό συμμετοχής 40,12%) της απορροφώσας 

εταιρείας που αυτή κατείχε, προέβλεπε την έκδοση 64,37 μετοχών υπέρ των μετόχων της 

εταιρείας ADD ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

για κάθε μια παλαιά μετοχή που κατείχαν πολλαπλασιαζόμενες με την τιμή της μετοχής της 

απορροφώσας εταιρείας κατά την ημερομηνία της εξαγοράς ( € 1,00). Το προκύπτον κόστος 

εξαγοράς ανήλθε σε € 3.862. Η προκύπτουσα υπεραξία για την πρώτη και δεύτερη 
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απορροφώμενη εταιρεία, ποσού € 2.787 και € 11.257 αντίστοιχα, εκκαθαρίστηκε απευθείας 

στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας (απορροφώσας), καθώς η συγκεκριμένη επιχειρηματική 

συνένωση αφορούσε σε μετασχηματισμό επιχειρήσεων υπό κοινό έλεγχο. Σημειώνεται ότι τα 

αποτελέσματα της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση περιλαμβάνουν έσοδα, έξοδα, κέρδη και 

ζημίες των απορροφώμενων εταιρειών για τη χρήση 1/1/2015-31/12/2015 βάσει της 

υιοθετημένης λογιστικής πολιτικής της συνένωσης συμφερόντων. 

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό 

Συμβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο σκοπό να 

αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανομή των πόρων. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την πορεία εργασιών κάθε τομέα παρακολουθώντας το 

μέγεθος των επαναλαμβανόμενων εσόδων από συνήθεις εργασίες προκειμένου να εξαχθούν 

αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα. Τα επαναλαμβανόμενα έσοδα από συνήθεις εργασίες 

προσδιορίζονται σε προαιρετική βάση και πέρα από τις σχετικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων 

που προβλέπονται από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς με σκοπό τον 

προσδιορισμό εκ των συνολικών εσόδων εκείνων των εσόδων τα οποία με σχετικό βαθμό 

βεβαιότητας αναμένεται να πραγματοποιηθούν εκ νέου στην επόμενη/νες περίοδο/δους 

αναφοράς. Έτσι, ύστερα από την εξαίρεση συγκεκριμένων εσόδων που αφορούν σε 

τιμολογήσεις θυγατρικών για έξοδα σχετικά με την ανάπτυξη νέων προϊόντων η 

πραγματοποίηση των οποίων λόγω της συγκεκριμένης φύσης τους καθορίζεται από το βαθμό 

υλοποίησης έκαστου έργου και δεν σχετίζεται με τιμολογήσεις σε τρίτα μέρη, οι πωλήσεις της 

Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση 2015 αναπτύχθηκαν επιτυχώς εμφανίζοντας αύξηση 9,1% 

σε σχέση τις πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης. 

 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2015 

 2015 2014 

Δημοσιευμένος κύκλος εργασιών 10.960 12.196 

Επαναλαμβανόμενος κύκλος εργασιών 9.722 8.906 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε τομέα κάνοντας χρήση του δείκτη 

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation - κέρδη/(ζημίες) 

προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων), 

καθώς και του δείκτη Προσαρμοσμένο EBITDA. 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το μέγεθος του EBITDA, ως τα κέρδη προ φόρων της 

περιόδου προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές 

αποσβέσεις των ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων που αντιστοιχούν στη 

συγκεκριμένη περίοδο. Το κονδύλι ‘χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα’ αφορά 

έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι 

καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο ‘επενδύσεις κεφαλαίου’ 

νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κλπ), ενσώματα 

και ασώματα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι περιλαμβάνει 

ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, μη 

λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από πώληση, 

διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων και 

ασώματων παγίων στοιχείων. Το κονδύλι των ‘αποσβέσεων’ που προστίθεται στα κέρδη προ 

φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό των αποσβέσεων των ενσώματων 

παγίων στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), 

που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 

 

Για την αποτελεσματική αποτύπωση των λειτουργικών επιδόσεων της Εταιρείας σε κάθε περίοδο 

αναφοράς, η Διοίκηση ορίζει και παρακολουθεί και το μέγεθος του Προσαρμοσμένου EBITDA. 

Το Προσαρμοσμένο EBITDA περιλαμβάνει τα Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων 

(EBITDA) στα οποία προστίθενται/αφαιρούνται ζημίες/έξοδα και κέρδη/έσοδα εκτάκτου και μη 

επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα καθώς και τα επενδυτικά αποτελέσματα εκ των διαθέσιμων 

επενδύσεων στο κεφάλαιο εταιρειών με παρεμφερές αντικείμενο εργασιών.     

 

EBITDA 2015-2014 

 2015 2014 

Κέρδη προ φόρων 3.232 (658) 

Πλέον/ (Μείον)   

Χρηματοοικονομικό και επενδυτικό αποτέλεσμα (5.806) 2.147 

Αποσβέσεις χρήσεως 141 124 

Zημιά από εκποίηση παγίων 14 0 

EBITDA (2.419) 1.613 

Πλέον/ (Μείον)   

Πρόστιμα και προσαυξήσεις 406 374 

Προβλέψεις απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων  367 0 

Έκτακτο κόστος έργων μη επαναλαμβανόμενο 1.034 0 

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις (221) 0 

Λοιπά έκτακτα και  μη επαναλαμβανόμενα έσοδα/έξοδα (11) (35) 

Μερίσματα λειτουργικών συμμετοχών 7.000 0 

Προσαρμοσμένο EBITDA 6.156 1.952 
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Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία διαθέσιμη στο Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογείται με τρόπο 

συνεπή με την μέθοδο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. 

9. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 

εξής: 

 

  2015 2014 

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων (σημείωση 23) 1.038 42 

Μισθοδοσία (σημείωση 15) 3.824 3.327 

Παροχές τρίτων 100 99 

Αμοιβές τρίτων 3.950 3.156 

Αποσβέσεις (σημείωση 19) 127 83 

Φόροι - τέλη 125 78 

Έξοδα ενοικίων  355 245 

Έξοδα ταξειδίων 135 129 

Επισκευές και συντηρήσεις 38 22 

Λοιπά 271 162 

Σύνολο 9.962 7.343 

 

 

10. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Έσοδα από ενοίκια 38 46 

Έσοδα από υπηρεσίες 11 15 

Έσοδα από αντιστροφή προβλέψεων 221 0 

Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 52 47 

Λοιπά 28 27 

Σύνολο 350 135 
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11. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται 

ως εξής: 

 

  2015 2014 

Μισθοδοσία (σημείωση 15) 745 648 

Παροχές τρίτων 19 19 

Αμοιβές τρίτων 718 630 

Αποσβέσεις (σημείωση 19) 5 8 

Φόροι - τέλη 25 15 

Έξοδα ενοικίων  70 48 

Έξοδα μεταφορών 26 25 

Επισκευές και συντηρήσεις 8 4 

Λοιπά 50 31 

Σύνολο 1.665 1.429 

 

 

12. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 

εξής: 

 

  2015 2014 

Μισθοδοσία (σημείωση 15) 397 346 

Παροχές τρίτων 10 10 

Αμοιβές τρίτων 377 328 

Αποσβέσεις (σημείωση 19) 3 4 

Φόροι - τέλη 13 8 

Έξοδα ενοικίων  37 25 

Έξοδα μεταφορών 14 13 

Επισκευές και συντηρήσεις 4 2 

Απομείωση απαιτήσεων (σημείωση 24) 367 0 

Λοιπά 341 101 

Σύνολο 1.564 838 
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13. ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Μισθοδοσία (σημείωση 15) 156 444 

Παροχές τρίτων 1 14 

Αμοιβές τρίτων 36 298 

Αποσβέσεις (σημείωση 19) 7 29 

Φόροι - τέλη 0 1 

Έξοδα ενοικίων  5 34 

Λοιπά έξοδα 21 0 

Σύνολο 225 820 

 

 

14. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα & προσαυξήσεις 149 217 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα & ζημιές 23 37 

Συναλλαγματικές διαφορές 9 0 

Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων 204 2 

Φορολογικά και λοιπά πρόστιμα προηγούμενων χρήσεων 71 158 

Ζημιές από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 
14 (0) 

Σύνολο 470 413 

 

15. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα έξοδα για παροχές σε εργαζομένους που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Μισθοί και παρεπόμενες παροχές 4.115 3.801 

Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 942 909 

Πρόβλεψη αποζημιώσεων 65 55 

Σύνολο 5.122 4.765 

      

Αριθμός εργαζομένων 127 122 
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16. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) & ΈΣΟΔΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Χρηματοοικονομικά έσοδα και έσοδα επενδύσεων     

Τόκοι καταθέσεων 19 2 

Έσοδα συμμετοχών 7.000 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 7.019 2 

      

Χρηματοοικονομικά έξοδα και ζημιές επενδύσεων     

Τόκοι δανείων (1.061) (1.919) 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (42) (47) 

Λοιποί χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (109) (183) 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων (1.213) (2.149) 

      

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων / (εξόδων) 5.806 (2.147) 

 

 

17. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται 

ως εξής: 

 

  2015 2014 

Φόρος εισοδήματος χρήσης και λοιποί φόροι 1 8 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος (989) 17 

Σύνολο (988) 25 

 

Ο φόρος εισοδήματος για τα κέρδη της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη ως εξής: 

 

 
2015 2014 

Κέρδη προ φόρων εισοδήματος 3.232 (658) 

Φόροι εισοδήματος υπολογισμένοι με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή  937 171 

Φορολογική επίδραση μη φορολογηθέντων εξόδων που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς 

σκοπούς (112) (196) 

Επίδραση αλλαγής φορολογικού συντελεστή 163 0 

Σύνολο 988 (25) 

 

Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για την Εταιρεία είναι 29%. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με τη χρήση των φορολογικών συντελεστών 

που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν οριστικές. 
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Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2015 ήδη διενεργείται από τους 

νόμιμους ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν 

αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 

φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα 

κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως 

ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του 

φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές 

υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές 

αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων 

χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

 

Η ανέλεγκτη φορολογικά χρήση της Εταιρείας είναι η χρήση 2010. 

 

Για τις ανέλεγκτη χρήση έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για κάλυψη της πιθανότητας επιβολής 

πρόσθετων φόρων σε ενδεχόμενο έλεγχο από τις φορολογικές αρχές συνολικού ποσού € 313 

(2014: € 259). 

 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, 

για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

Η κίνηση για το λογαριασμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: 

 

  2015 2014 

Υπόλοιπο την 1.1 (1.377) (1.376) 

Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως 989 (17) 

Χρεώσεις/(πιστώσεις) στα ίδια κεφάλαια (0) 16 

Συγχώνευση θυγατρικών 170 0 

Υπόλοιπο την 31.12 (219) (1.377) 
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Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια του έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των 

υπολοίπων που αφορούν την ίδια φορολογική δικαιοδοσία, έχει ως εξής: 

 

2015 Υπόλοιπο έναρξης 
(Χρεώσεις) / πιστώσεις 

συνολικών εσόδων 

(Χρεώσεις) / πιστώσεις 

στα ίδια κεφάλαια 

Συγχώνευση 

θυγατρικής 
Υπόλοιπο τέλους 

Διαγραφές άυλων στοιχείων (124) (51) 0 188 12 

Αποζημιώσεις προσωπικού 78 20 (0) 0 98 

Διόρθωση αποσβέσεων (21) 8 0 (56) (69) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 33 0 0 1 34 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (0) 0 0 0 (0) 

Λοιπές κινήσεις (1.343) 1.011 0 38 (294) 

Σύνολο (1.377) 989 (0) 170 (219) 

            

            

 

          

2014 Υπόλοιπο έναρξης 
(Χρεώσεις) / πιστώσεις 

συνολικών εσόδων 

(Χρεώσεις) / πιστώσεις 

στα ίδια κεφάλαια 

Συγχώνευση 

θυγατρικής 
Υπόλοιπο τέλους 

Διαγραφές άυλων στοιχείων (125) 1 0 0 (124) 

Αποζημιώσεις προσωπικού 48 14 16 0 78 

Διόρθωση αποσβέσεων (21) (0) 0 0 (21) 

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 33 0 0 0 33 

Χρηματοδοτικές μισθώσεις (2) 2 0 0 (0) 

Λοιπές κινήσεις (1.310) (33) 0 0 (1.343) 

Σύνολο (1.376) (17) 16 0 (1.377) 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφερόμενες φορολογικές 

ζημιές στο βαθμό που η υλοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών 

φορολογητέων κερδών είναι πιθανή. 

 

Η ανάλυση της καθαρής αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης σε αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και αναβαλλόμενες 

φορολογικές υποχρεώσεις έχει ως εξής: 

 

 

2015 2014 

 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση (219) (1.377) 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 0 0 

Καθαρός αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (219) (1.377) 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν.4334/15 ο συντελεστής  φορολόγησης των εισοδημάτων 

των νομικών προσώπων αυξήθηκε εντός της κλειόμενης χρήσης από 26% σε 29%. Η επίδραση 

που έχει η εφαρμογή του νέου συντελεστή στην επιμέτρηση της αναβαλλόμενης φορολογίας 

έχει ενσωματωθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις. Η συνολική επίδραση από την εν 

λόγω μεταβολή ανήλθε σε € 163, εκ της οποίας δεν προέκυψε ποσό για να καταχωρηθεί 

απευθείας στην καθαρή θέση. 

 

18. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους 

μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που ήταν εκδομένες 

κατά τη διάρκεια της χρήσης εκτός των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία 

και διακρατούνται ως ίδιες μετοχές. 

 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 

  

 

2015 2014 

Καθαρό κέρδος / (Ζημιά) αποδιδόμενο στους ιδιοκτήτες της μητρικής 

 

4.220 (683) 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 

 

15.646.934 15.546.000 

Βασικά κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή    0,2697 (0,0439) 
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19. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

 

 

Γήπεδα και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1.1.2014 2.529 52 1.037 16 3.634 

Προσθήκες χρήσης 38 0 72 0 109 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 2.566 52 1.109 16 3.743 

            

Υπόλοιπο την 1.1.2014 (9) (35) (810) 0 (854) 

Αποσβέσεις χρήσης (11) (5) (61) 0 (77) 

Πωλήσεις χρήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 (20) (40) (871) 0 (931) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 2.547 12 237 16 2.812 

          0 

            

 

Γήπεδα και 

κτίρια 

Μηχανολογικός 

εξοπλισμός και 

μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Έργα υπό 

εκτέλεση Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1.1.2015 2.566 52 1.109 16 3.743 

Προσθήκες χρήσης 5 10 74 0 88 

Πωλήσεις χρήσης 0 (24) (6) 0 (30) 

Συγχώνευση θυγατρικών 0 32 86 0 118 

Μεταφορές & αναταξινόμηση 0 0 0 (16) (16) 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 2.571 69 1.262 (0) 3.903 

            

Υπόλοιπο την 1.1.2015 (20) (40) (871) 0 (931) 

Προσθήκες χρήσης (16) (7) (78) 0 (100) 

Πωλήσεις χρήσης 0 12 4 0 16 

Μεταφορές από πάγια υπό κατασκευή 0 0 0 0 0 

Συγχώνευση θυγατρικών 0 (15) (59) 0 (74) 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 (36) (49) (1.004) 0 (1.089) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 2.536 20 258 (0) 2.814 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων των ασώματων 

πάγιων στοιχείων αύξησαν κατά € 127 (2014: € 83) το ‘κόστος πωλήσεων’, κατά € 5             

(2014: € 8) τα ‘έξοδα διοίκησης’ , κατά € 3 (2014: € 8) τα ‘έξοδα διάθεσης’ της Εταιρείας και 

κατά € 7 (2014: € 29) τα ‘έξοδα έρευνας και ανάπτυξης’ της Εταιρείας.  
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20. ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

H υπεραξία και τα ασώματα πάγια στοιχεία αναλύονται ως εξής:  

 

 

Υπεραξία 

Έξοδα 

ανάπτυξης 

νέου 

λογισμικού 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Κόστος 1.1.2014 12.729 0 1.716 14.445 

Προσθήκες χρήσης 0 5.717 70 5.787 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 12.729 5.717 1.786 20.232 

          

Αποσβέσεις 1.1.2014 0 0 (1.555) (1.555) 

Προσθήκες χρήσης 0 0 (47) (47) 

Πωλήσεις χρήσης 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2014 0 0 (1.602) (1.602) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2014 12.729 5.717 184 18.630 

          

 

Υπεραξία 

Έξοδα 

ανάπτυξης 

νέου 

λογισμικού 

Λογισμικά 

προγράμματα Σύνολο 

Κόστος 1.1.2015 12.729 5.717 1.786 20.232 

Κόστος 1.1.2015 12.729 5.717 1.786 20.232 

Προσθήκες χρήσης 0 0 512 512 

Πωλήσεις χρήσης 0 (5.357) 0 (5.357) 

Συγχώνευση θυγατρικών 0 0 171 171 

Μεταφορές & αναταξινόμηση 0 (360) 376 16 

Λοιπά 0 0 205 205 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 12.729 0 3.050 15.778 

          

Αποσβέσεις 1.1.2015 0 0 (1.602) (1.602) 

Προσθήκες χρήσης 0 0 (41) (41) 

Συγχώνευση θυγατρικών 0 0 (160) (160) 

Λοιπά 0 0 (14) (14) 

Υπόλοιπο την 31.12.2015 0 0 (1.817) (1.817) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2015 12.729 0 1.233 13.961 

 

 

Έλεγχος απομείωσης υπεραξίας- 

Την 31/12/2015 διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της υπεραξίας που προέκυψε από την 

συγχώνευση δι' απορροφήσεως της εταιρείας τη χρήση 2009. 
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Η αξία χρήσης υπολογίσθηκε βάσει εκτιμήσεων των προβλεπόμενων ταμειακών ροών, οι 

οποίες βασίζονται σε χρηματοοικονομικούς προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί από τη 

διοίκηση και καλύπτουν μια πενταετή περίοδο. Ταμειακές ροές πέραν της πενταετούς περιόδου 

υπολογίζονται κατά προσέγγιση με τη βοήθεια των εκτιμώμενων ρυθμών ανάπτυξης του 

κλάδου δραστηριοποίησης. 

 

Οι βασικές παραδοχές για τον υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης είναι συνεπείς με τις 

αντίστοιχες εξωτερικές πηγές πληροφόρησης και είναι οι ακόλουθες: 

 

  
Ρυθμός Ανάπτυξης 

(πέραν της πενταετούς περιόδου) 

Προεξοφλητικό 

Επιτόκιο 

Εταιρεία (μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών) 1,00% 14,61% 

 

Μικτό περιθώριο: Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστούν τα προϋπολογισμένα 

μικτά περιθώρια είναι το πραγματικό μικτό περιθώριο που επετεύχθη από την μονάδα 

δημιουργίας ταμειακών ροών, βάσει των οικονομικών στοιχείων αυτών κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2015. 

 

Ρυθμός ανάπτυξης: Η βάση που χρησιμοποιήθηκε για να καθοριστεί ο ρυθμός ανάπτυξης των 

ταμειακών ροών πέραν της πενταετίας είναι ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου 

δραστηριοποίησης της εταιρείας και είναι συνεπής με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται σε 

κλαδικές αναλύσεις. 

 

Κεφαλαιουχικές δαπάνες: Ελήφθησαν υπόψη όλες οι αναγκαίες εκτιμώμενες προσθήκες 

πάγιων περιουσιακών στοιχείων και κεφαλαίου κίνησης, βάσει των αναγκών που 

παρατηρήθηκαν κατά τα δύο τελευταία χρόνια, ώστε η μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών 

να διατηρήσει την παραγωγική της δυνατότητα και το μερίδιο αγοράς. 

 

Προεξοφλητικό επιτόκιο: Χρησιμοποιήθηκε ο προ φόρων εσωτερικός συντελεστής απόδοσης 

των μελλοντικών ταμειακών ροών. Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντικατοπτρίζει (α) τη 

διαχρονική αξία του χρήματος και (β) συγκεκριμένους κινδύνους συναφείς με τον τομέα 

δραστηριότητας. 

 

Οι προαναφερθείσες παραδοχές έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της αξίας λόγω 

χρήσης της μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (η εταιρεία). 
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Από τον έλεγχο απομείωσης δεν προέκυψε ζημιά απομείωσης καθώς το ανακτήσιμο ποσό 

(καθαρή τιμή πώλησης και αξία χρήσης) ήταν υψηλότερο του λογιστικού υπολοίπου της 

υπεραξίας και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων της μονάδας δημιουργίας ταμειακών 

ροών. 

 

Περαιτέρω, διενεργήθηκε ανάλυση ευαισθησίας του αποτελέσματος του ελέγχου απομείωσης 

ως προς την βασική χρηματοοικονομική παράμετρο υπολογισμού της αξίας χρήσης της 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών, ήτοι του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου 

(συντελεστής προεξόφλησης μετά φόρων). Εξετάσθηκε η περίπτωση όπου η εν λόγω 

παράμετρος είναι κατά 1,0% υψηλότερη, από την οποία δεν προκύπτει ζημιά απομείωσης . 

 

 

21. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Εταιρείας, αναλύεται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Υπόλοιπο την 1.1 19.898 19.898 

Εξαγορά θυγατρικών 12 0 

Επιστροφή κεφαλαίου από θυγατρική (19.590) 0 

Υπόλοιπο την 31.12 320 19.898 

 

22. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κυρίως δοσμένες εγγυήσεις 

μισθώσεως ακινήτων και μεταφορικών μέσων. 

 

  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015  
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά)  

 

65 

23. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Εμπορεύματα 19 562 

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 0 371 

Σύνολο 19 933 

 

 

24. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Πελάτες 6.449 6.602 

Επιταγές Εισπρακτέες - μεταχρονολογημένες 162 1.422 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 2.589 6.589 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (2.637) (1.615) 

Σύνολο 6.563 12.998 

 

Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογή τους αξία. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κυρίως απαιτήσεις σε Ευρώ. 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις, οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής, έως 

τρείς μήνες για τις εμπορικές απαιτήσεις, ανέρχονταν κατά την 31/12/2015 στο ποσό των          

€ 2.752 (2014: € 5.822). 

 

Κατά την 31/12/2015, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, οι οποίες ήταν εκτός της 

ανωτέρω προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής αλλά δεν είχαν απομειωθεί, ανέρχονταν στο 

ποσό των € 3.811 (2014: € 7.175). Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν πελάτες, οι οποίοι δεν 

έχουν εμφανίσει κατά το παρελθόν δυσμενή οικονομικά στοιχεία και δεν προβλέπεται να 

παρουσιάσουν πρόβλημα εισπραξιμότητας στο άμεσα προβλεπτό μέλλον. 

 

Η ενηλικίωση υπολοίπων των ανωτέρω εμπορικών απαιτήσεων της 31/12/2015, οι οποίες δεν 

είχαν απομειωθεί έχει ως ακολούθως: 
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  2015 2014 

Έως 6 μήνες 364 1.219 

Από 6 έως 12 μήνες 802 369 

Πέραν του έτους 2.645 5.588 

Σύνολο 3.811 7.175 

 

Η συνολική πρόβλεψη απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας την 31/12/2015 

ανερχόταν στο ποσό των € 2.637 (2014: € 1.615). Η ενηλικίωση των εν λόγω απαιτήσεων, οι 

οποίες αφορούν πελάτες οι οποίοι βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση, έχει ως ακολούθως: 

 

  2015 2014 

Από 6 έως 12 μήνες 0 0 

Πάνω από 12 μήνες 2.637 1.615 

Σύνολο 2.637 1.615 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης των εμπορικών απαιτήσεων, έχει ως εξής: 

 

  2015 2014 

Υπόλοιπο την 1.1 1.615 1.672 

Πρόβλεψη απομείωσης  367 0 

Συγχώνευση θυγατρικών 808 0 

Διαγραφή απομειωμένων πελατών 0 (56) 

Αναστροφή αχρησιμοποίητων προβλέψεων (153) 0 

Υπόλοιπο την 31.12 2.637 1.615 

 

Η δημιουργία πρόσθετων προβλέψεων απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων περιλαμβάνεται 

στα ‘Έξοδα διάθεσης’ (σημείωση 12), ενώ η αναστροφή των αχρησιμοποίητων προβλέψεων 

περιλαμβάνεται στα ‘Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως’ (σημείωση 10). 

 

Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος των εμπορικών απαιτήσεων την ημερομηνία αναφοράς είναι η 

λογιστική αξία τους. Επί των εμπορικών απαιτήσεων δεν υφίστανται ενέχυρα. 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Xρεώστες διάφοροι 3.319 7.907 

Έξοδα επομένων χρήσεων 412 330 

Προκαταβολές φόρων εισοδήματος 0 38 

Προκαταβολές και πιστώσεις 148 378 

Eπισφαλείς επίδικοι  χρεώστες 48 110 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (82) (133) 

Σύνολο 3.845 8.631 
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25. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής: 

2015 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων  

Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης       

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 139 0 139 

Εμπορικές απαιτήσεις 9.200 0 9.200 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 3.926 0 3.926 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 0 0 0 

Σύνολο 13.266 0 13.266 

        

 

      

2014 Δάνεια και απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία αποτιμώμενα στην 

εύλογη αξία τους μέσω της 

κατάστασης αποτελεσμάτων  

Σύνολο 

Στοιχεία ενεργητικού όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης       

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 171 0 171 

Εμπορικές απαιτήσεις 14.613 0 14.613 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 8.764 0 8.764 

Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 0 0 0 

Σύνολο 23.547 0 23.547 
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2015 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες 

στην εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης       

Δάνεια 0 12.328 12.328 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 2.473 2.473 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 4.427 4.427 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 5.496 5.496 

Σύνολο 0 24.724 24.724 

        

 

      

2014 

Υποχρεώσεις αποτιμώμενες 

στην εύλογη αξία τους μέσω 

της κατάστασης 

αποτελεσμάτων 

Λοιπές χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Στοιχεία υποχρεώσεων όπως 

εμφανίζονται στην κατάσταση 

οικονομικής θέσης       

Δάνεια 0 36.492 36.492 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0 0 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 270 270 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0 6.905 6.905 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 7.037 7.037 

Σύνολο 0 50.704 50.704 

 

 

26. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  2015 2014 

Ταμείο 0 0 

Καταθέσεις σε τράπεζες (όψεως και προθεσμίας) 8.865 342 

Σύνολο 8.865 342 

 

Οι καταθέσεις όψεως και προθεσμίας τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια που βασίζονται στα 

μηνιαία επιτόκια καταθέσεων τραπεζών. 
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27. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Με την από 15 Ιουνίου 2015 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων, ακυρώθηκε η αποφασισθείσα με την από 16.01.2015 αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και αποφασίσθηκε νέα αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου. Κατόπιν αυτών, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο ανερχόταν στο ποσό 

των € 15.848.000,00, αυξήθηκε, με την καταβολή μετρητών, κατά το ποσό των €129.428 με 

την έκδοση 129.428 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας εκάστης 1,00 ευρώ και με 

τιμή διάθεσης 40,00 ευρώ εκάστης. Κατά συνέπεια, το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας 

ανήλθε στο ποσό των 15.977.428,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 15.977.428 μετοχές, ονομαστικής 

αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης και της ονομαστικής αξίας των 

νέων μετοχών (ήτοι 39,00 ευρώ Χ 129.428 μετοχές) καταχωρήθηκε στο λογαριασμό 

«Καταβλημένη Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» 

 

Με την συγχώνευση, το κεφάλαιο που εισφέρθηκε από την Εταιρεία "ADD Α.Ε." ανήλθε σε € 

60.000,00 και το κεφάλαιο που εισφέρθηκε από την Εταιρεία "INCADEA SOUTHEASTERN 

EUROPE Α.Ε." ανήλθε σε € 160.000,00 ,  ποσά κατά τα οποία αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο 

της Απορροφώσας Εταιρείας. Επίσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας 

μειώθηκε κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου αυτής το οποίο κατέχει η Πρώτη 

Απορροφώμενη Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, η Πρώτη Απορροφώμενη Εταιρεία πριν από τη 

συγχώνευση κατείχε ποσοστό συμμετοχής 40,12 % (ήτοι 6.410.819 μετοχές επί συνόλου 

15.977.428 μετοχών) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "REAL CONSULTING 

INTEGRATION AND OPERATION Α.Ε.". Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της 

Απορροφώσας Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των € 6.410.819,00 λόγω συγχύσεως της 

συμμετοχής της απορροφώμενης εταιρείας "ADD Α.Ε.". Επιπλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της 

Απορροφώσας Εταιρείας μειώθηκε κατά το μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης 

Απορροφώμενης Εταιρείας το οποίο κατέχει η Απορροφώσα Εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα, η 

Απορροφώσα Εταιρεία πριν από τη συγχώνευση κατείχε ποσοστό συμμετοχής 100,00 % (ήτοι 

το σύνολο των 160.000 μετοχών) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας "INCADEA 

SOUTHEASTERN EUROPE Α.Ε.". Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας 

Εταιρείας μειώθηκε κατά το ποσό των € 160.000,00 λόγω συγχύσεως της συμμετοχής στην 

απορροφώμενη εταιρεία "INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE Α.Ε.". 
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Μετά τα ανωτέρω το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 9.626.609,00 

και  διαιρείται σε 9.626.609 μετοχές ονομαστικής αξίας € 1,00 εκάστη 

 

28. ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Το τακτικό και τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

  2015 2014 

Τακτικό αποθεματικό 213 194 

Ειδικά αποθεματικά 38 38 

Αφορολόγητα και ειδικώς φορολογηθέντα 125 125 

Αποθεματικό από προσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων 178 0 

Αποθεματικό συγχώνευσης 751 751 

Σύνολο 1.304 1.108 

 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες 

υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις 

ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια 

της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού, εκτός από το μέρος 

που υπερβαίνει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θεωρείται 

προαιρετικό αποθεματικό. 

 

Ειδικά αποθεματικά: Τα ειδικά αποθεματικά αφορούν φορολογηθέντα κέρδη τον οποίων η 

διανομή δεν έγκειται σε περιορισμούς και σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του 

καταστατικού της Εταιρείας. 

 

Αποθεματικό συγχώνευσης: Η συγχώνευση θυγατρικών στις απλές οικονομικές καταστάσεις 

της μητρικής εταιρείας λογίζεται με την μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων (pooling of 

interest). Με βάση την λογιστική πρακτική που εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συναλλαγών που 

λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της συνένωσης συμφερόντων, η όποια προκύπτουσα 

υπεραξία καταχωρείται απευθείας στην καθαρή θέση της απορροφώσας εταιρείας, τα κόστη 

και σχετικά έξοδα της συγχώνευσης καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως ως έξοδα 

αναδιοργάνωσης και οι εμπορικές πράξεις και συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τις 

απορροφώμενες εταιρείες λογίζονται για λογαριασμό της απορροφώσας από την έναρξη της 

χρήσεως ως οι συγχωνευόμενες εταιρείες να αποτελούν μια εταιρεία. 
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29. ΔΑΝΕΙΑ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια 2015 2014 

Τραπεζικά δάνεια  10.747 2.418 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων 10.747 2.418 

      

Βραχυπρόθεσμα δάνεια     

Τραπεζικά δάνεια  238 33.372 

Μακροπρ. υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση 1.344 701 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 0 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 1.581 34.074 

Σύνολο  δανείων 12.328 36.492 

    

Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των δανείων της 

και επιβαρύνει με τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσματα χρήσεως της εκάστοτε χρήσης. 

 

Προς εξασφάλιση των ανωτέρω μακροπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων έχουν εγγραφεί 

επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας προσημειώσεις ποσού € 3.000. 

 

Αναφορικά με τα δάνεια παρατίθεται παρακάτω ο πίνακας μελλοντικών αποπληρωμών για την 

Εταιρεία κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 2014 αντίστοιχα: 

 

  2015 2014 

Εντός ενός έτους 1.581 34.074 

1-5 έτη 9.872 2.418 

Μετά από 5 έτη 875 0 

Σύνολο  12.328 36.492 

 

30. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και 

ανήλθαν σε €942. 

 

(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική 

νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 
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συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και 

τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που 

παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα 

αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν 

πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική, 

αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται. Η εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για 

δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε 

περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης.  

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:  

 

  2015 2014 

Καθαρή υποχρέωση την 1.1 300 183 

Έξοδα / (έσοδα) αναγνωρισμένα στην κατάσταση συνολικών εσόδων 37 117 

Καθαρή υποχρέωση την 31.12 337 300 

 

31. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  2015 2014 

Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 313 259 

Λοιπές προβλέψεις 174 11 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.986 0 

Σύνολο 2.473 270 

 

32. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

 

  2015 2014 

Προμηθευτές 3.947 6.046 

Επιταγές πληρωτέες 481 859 

Σύνολο 4.427 6.905 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αντιπροσωπεύουν κατά συντριπτική πλειοψηφία 

υποχρεώσεις σε Ευρώ.  
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Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 

  2015 2014 

Προκαταβολές πελατών 1.473 2.777 

Παρακρατούμενοι φόροι πληρωτέοι 928 1.471 

Κοινωνικές ασφαλίσεις 397 1.596 

Υποχρεώσεις προς συνδεμένες επιχειρήσεις 887 0 

Πιστωτές διάφοροι 980 984 

Έσοδα επομένων χρήσεων  374 0 

Δεδουλευμένα έξοδα 457 209 

Σύνολο 5.496 7.037 

 

33. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(α) Δικαστικές υποθέσεις 

 

Η Εταιρεία και οι θυγατρικές της εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του 

ενάγοντος) σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της 

κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι οι 

εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές επιδράσεις στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της. 

 

(β) Εγγυήσεις 

 

Η Εταιρεία την 31 Δεκεμβρίου 2015, είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 

συνολικού ποσού € 1.333 (2014: € 2.972). 

 

(γ) Δεσμεύσεις από λειτουργικά μισθώματα 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία είχε ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που 

αφορούν την ενοικίαση κτιριακών εγκαταστάσεων και μεταφορικών μέσων και λήγουν σε 

διάφορες ημερομηνίες έως το 2025. 

 

Ενοίκια ποσού € 467 (2014: € 330) σχετικά με τη μίσθωση ενσώματων πάγιων στοιχείων 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας. 
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Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα ενοικίασης βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 

λειτουργικής μίσθωσης την 31 Δεκεμβρίου 2015, έχουν ως κάτωθι: 

 

  2015 2014 

Εντός ενός έτους 407 335 

1-5 έτη 1.264 1.027 

Μετά από 5 έτη 1.379 1.133 

Σύνολο  3.051 2.496 
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34. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους μετόχους 

που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα της 

Εταιρείας, κατά τη χρήση 1/1-31/12/2015 και την 31η Δεκεμβρίου 2015, αντίστοιχα, ήταν οι 

εξής: 

 

Απαιτήσεις από θυγατρικές  

 

2.576 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες 

 

0 

Σύνολο 

 

2.576 

   Υποχρεώσεις προς θυγατρικές 
 

887 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες 

 

0 

Σύνολο 

 

887 

 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015, αναλύονται 

ως εξής: 

 

Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς θυγατρικές 

 

6.665 

Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς συνδεδεμένες 

 

0 

Σύνολο 

 

6.665 

 

Σημειώνεται ότι ποσό ύψους €5.357 εκ των παραπάνω πωλήσεων προς θυγατρικές αφορά σε 

πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων (λογισμικό υπό ανάπτυξη). 

 

Αγορές αγαθών/υπηρεσιών από θυγατρικές 

 

123 

Αγορές αγαθών/υπηρεσιών από συνδεδεμένες 

 

0 

Σύνολο 

 

123 

 

Οι πάσης φύσεως αμοιβές των Μελών της Διοίκησης και των Διευθυντικών Στελεχών της 

Εταιρείας κατά την χρήση 1/1-31/12/2015 ανήλθαν σε € 534. Κατά την 31/12/2015 δεν 

υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και 

Διευθυντικά Στελέχη.  
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35. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Τον Ιανουάριο του 2016 η REAL CONSULTING έλαβε το βραβείο “Sell out of comfort zone”, 

στα πλαίσια της ετήσιας εκδήλωσης των συνεργατών Microsoft , “1st Microsoft Summit 2015: 

Future begins now”. Η διάκριση αυτή αποδεικνύει την δέσμευση της Εταιρείας στην παροχή 

υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και καινοτόμων λύσεων στο Microsoft Cloud και συγκεκριμένα 

Ο365, Azure και CRM Online.  

 

Την ίδια περίοδο, η REAL CONSULTING ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση Ασφάλειας 

κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο ISO 27001:2013. Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας 

Πληροφοριών (ISMS) της Εταιρείας έχει πιστοποιηθεί από τον Διαπιστευμένο Φορέα 

Πιστοποιήσεων TÜV AUSTRIA HELLAS. 

 

Τον Μάρτιο του 2016 η Εταιρεία εξασφάλισε την υψηλότερη βαθμίδα πιστοποίησης συνεργατών 

της SAP, καθώς κατέστη η πρώτη Ελληνική εταιρεία που έλαβε τις ανώτατες διακρίσεις SAP 

Platinum και SAP Global Partner, βάση του προγράμματος επιβράβευσης συνεργατών που 

υλοποιεί σταθερά η SAP. Τα κριτήρια του προγράμματος, βάσει των οποίων ξεχώρισε η REAL 

CONSULTING, βασίζονται στο υψηλό επίπεδο ικανοποίησης των πελατών και παροχής 

υπηρεσιών υποστήριξης όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Τον Απρίλιο του 2016 η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 10% στην ίδρυση της εταιρείας 

LIGHTHOUSE OMNICHANNEL COMMERCE AND DIGITAL MARKETING Α.Ε. έχοντας 

το δικαίωμα να αυξήσει μελλοντικά τη συμμετοχή της. Η εν λόγω εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί 

σε συμπληρωματικά με την REAL CONSULTING αντικείμενα εργασιών, όπως οι διαδικτυακές 

εφαρμογές e-commerce, εφαρμογές πολύκάναλης (omnichannel) επικοινωνίας και Digital 

Marketing. 

 

Τον Απρίλιο του 2016 η REAL CONSULTING έλαβε τη διάκριση μέσω του προγράμματος 

επιβράβευσης συνεργατών της LS Retail ως Gold Partner 2016. Σημειώνεται ότι, οι συνεργάτες 

με την εν λόγω διάκριση έχουν πετύχει υψηλές πωλήσεις, παρέχοντας στους πελάτες ποιοτικές 

υπηρεσίες και ικανοποιώντας παράλληλα τα αυστηρά κριτήρια ως προς τις επιδόσεις τους και τη 

δέσμευση τους ως συνεργάτες της LS Retail. 

 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου πενταμήνου του 2016, η Εταιρεία προέβη σε επιπλέων έκτακτες 

αποπληρωμές δανείων συνολικού ύψους € 570χιλ.  
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 

Δεκεμβρίου 2015 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της 

Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

Μαρούσι Αττικής, 24 Μαίου 2016 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του 

Διοικητικού 

Συμβουλίου 

Ο Αντιπρόεδρος 

του Δ.Σ. και 

Διευθύνων 

Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός 

Διευθυντής 

Η Προϊσταμένη 

Λογιστηρίου 

    

    

  
 

 
Νικόλαος Αναστάσιος Θεοφάνης Βασιλική Γεωργιάδου 

Βαρδινογιάννης Παπαργύρης Αντωνίου Αρ. Αδείας ΟΕΕ - 

Α΄ τάξεως 52718 

 


