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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, 
τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017και οι οποίες είναι οι 
ακόλουθες: 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Κατάσταση Ταμιακών Ροών της χρήσεως 
Επεξηγηματικές Σημειώσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες λογιστικές πολιτικές και τις αναγκαίες 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
 

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της 
θέσης της εταιρείας   

 
 
Η EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (εφεξής ως Εταιρεία)  ιδρύθηκε το 1994 με 
αντικείμενο τη πληροφορική στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έδρα την Αθήνα. 
Η Εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά, διατηρώντας μια ισχυρή πελατειακή βάση η οποία 
απαρτίζεται κυρίως από χρηματοοικονομικά ιδρύματα και εταιρείες τηλεπικοινωνίας.  
 
Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς κατά 49,9%. 
 
Η ευέλικτη οργανωτική υποδομή, οι εξειδικευμένες δεξιότητες του προσωπικού και  η τεχνολογία αιχμής, 
συνάμα με καινοτόμα εργαλεία πληροφορικής, προσδίδουν στην εταιρεία τη σημαντική αξία που 
σφυριλατήθηκε  στο χρόνο και στις διακυμάνσεις του οικονομικού κύκλου. 
Αυτές οι δυνατότητες είναι εξαιρετικά προσαρμόσιμες ούτως ώστε να ταιριάζουν στις απαιτήσεις , 
στρατηγικές και πολιτικές του κάθε πελάτη ξεχωριστά.  
 
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε έως εννέα  μέλη. 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας για 
θητεία δύο (2) ετών που παρατείνεται αυτοδίκαια, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει 
να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς όμως η θητεία τους αυτή να μπορεί να 
υπερβεί την τριετία. 
Το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη. 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρείας και συνέρχεται τουλάχιστον μία 
φορά το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της εταιρείας το 
απαιτούν, και τηρούνται πρακτικά όπως και στη Γενική Συνέλευση.  
 
Στόχοι της Εταιρείας είναι η αύξηση του τζίρου  και η βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού 
κέρδους. 
 
Βασικές αξίες της Εταιρείας είναι η έντιμη σχέση με τους πελάτες, η δημιουργία κατάλληλου εργασιακού 
περιβάλλοντος, η δημιουργία και παροχή ευκαιριών εξέλιξης στους εργαζομένους της Εταιρείας. 
 
Κύριες στρατηγικές της  Εταιρείας  για την επίτευξη των στόχων της  είναι οι ακόλουθες: 
 
α)Επέκταση εντός της επόμενης τριετίας στις αγορές του εξωτερικού , καθώς και κάλυψη μεγαλύτερου 
μεριδίου στην εγχώρια αγορά 
β)Παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών εντός της επόμενης τριετίας 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη 
λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για 
την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της παραγωγικής και 
λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση: 
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 
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β)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών 
αρχών και κανόνων. 
γ) Σεβασμό για το περιβάλλον. 
 
Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός « Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος «Κανονισμός». 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει  , ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
ανεξαρτησία και η πλήρης διαφάνεια λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, η λειτουργία της 
εποπτεύεται από το Δ.Σ. 
  
 

2. Περιγραφή επιδόσεων -Απολογισμός εργασιών της Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί 
βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ / ΔΠΧΑ), τα παρακάτω οικονομικά 
στοιχεία: 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2017 διαμορφώθηκαν σε 7.656.310 €  μειωμένες κατά 
0,29% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα κέρδη προ φόρων εμφανίζονται αυξημένα κατά 
39,96%. 
 
Τα Αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν σε 536.189 € σημειώνοντας αύξηση της τάξεως 14% 
και οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λοιπών εσόδων. 
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά  7,62 % συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση 
δηλαδή περιορίστηκαν σε  235.905 € το 2017 από 255.363 € που ήταν το 2016. 
 
Τα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης της εταιρείας ανήλθαν σε  2.033.306 €  για το 2017 έναντι 
1.602.009 € για το 2016 παρουσιάζοντας αύξηση 26,92%. 
 
Ο συνολικός Δανεισμός από  4.923.583 € την 31/12/2016 περιορίστηκε σε  4.886.588 € την 31/12/2017 
παρουσιάζοντας μικρή  μείωση κατά 0,75%.  
 
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα την 31/12/2017 εμφανίζονται αυξημένα κατά 270,49 % και 
διαμορφώθηκαν σε 3.746.185 € έναντι 1.011.132 € την προηγούμενη χρήση. 
  
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε  ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι μεταβολές τους το 
έτος 2017, φαίνεται στους σχετικούς «Πίνακες» των Σημειώσεων επί  των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 
 
Η Εταιρεία συνέχισε σταθερά να επενδύει στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναβάθμιση στους τομείς EFS (Exodus Finantial Suite ) για τον χρηματοοικονομικό κλάδο.  
Παράλληλα η Εταιρεία συνέχισε να δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων 
στις νέες τεχνολογίες, αναλαμβάνοντας νέα ερευνητικά έργα προς υλοποίηση και συντονισμό.  
 
Η Εταιρεία το έτος 2017 εγκατέστησε και υλοποίησε με επιτυχία σε πελάτες το αναβαθμισμένο προϊόν 
‘’EFS’’ με τίτλο: ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EXUS 
FINANCIAL SUITE ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SaaS’’. 
 
 Πιο αναλυτικά για τα προϊόντα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες 
αναφέρουμε τα εξής : 
 
Προϊόντα & Υπηρεσίες  
 
Η Εταιρεία, πέραν των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της για την εγκατάσταση/ 
παραμετροποίηση των προϊόντων που αναπτύσσει ή αντιπροσωπεύει, συνεχίζει όπως και την 
προηγούμενη χρονιά, να αναπτύσσει ειδικές εφαρμογές για τις ανάγκες των πελατών της, κυρίως σε 
τεχνολογία ΝΕΤ & Business Process Management και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες. 
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Κατά την διάρκεια του 2017 η Εταιρεία πιστοποιήθηκε για  την αναβάθμιση και την προώθηση της σουίτας 
προϊόντων EFS (Exodus Financial Suite ) για τον χρηματοοικονομικό κλάδο, εφαρμόζοντάς την σε 
πραγματικό περιβάλλον, σε νέους και παλαιούς πελάτες. 
 
Συγκεκριμένα πιστοποιήθηκε ότι το νέο προϊόν EFS Collection & Recovery συμπληρώθηκε με 
λειτουργικότητα, ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό στη διεθνή αγορά. Αναβαθμίστηκε το σύστημα 
αναφορών, προστέθηκαν νέες λειτουργίες διασύνδεσης τηλεφωνικού κέντρου, προστέθηκε 
λειτουργικότητα champion – challenger, εκσυγχρονίστηκαν τα υποσυστήματα auditing,  διακανονισμών και 
ανάθεσης υποθέσεων σε εσωτερικές ομάδες και εξωτερικούς συνεργάτες σύμφωνα με τις διεθνείς 
ανάγκες. Συμπληρώθηκε η τεκμηρίωση του προϊόντος  και η μεθοδολογία υλοποίησης έργων , έγινε 
ανάπτυξη και δημιουργήθηκαν υποδομές για  την λειτουργία του EFS σε υποδομές Cloud. Επίσης 
συμπληρώθηκε λειτουργικότητα στο προϊόν EFS Loan Origination. 
 
Συνεργασίες στην  υλοποίηση έργων – Outsourcing  
 
Οι συνεργασίες της EXODUS στη υλοποίηση έργων συνεχίζονται και το 2017 και σχετίζονται με: 
α) την συμμετοχή εταιρειών ή μικρών ομάδων (ως υπεργολάβοι), στην υλοποίηση έργων και την 
ανάπτυξη προϊόντων, με στόχο τη μείωση του κόστους και την ευελιξία στα μεγέθη (Outsourcing), 
σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες ποιότητας της EXODUS,  
β) διεθνείς συνεργασίες για την προώθηση των Τραπεζικών Προϊόντων της στο εξωτερικό  
και  
γ) διεθνείς συνεργασίες στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων. 
 
Πωλήσεις 
 
Εντός του 2017  στον τομέα Web & Mobile η εταιρεία συνέχισε να υλοποιεί σημαντικά έργα στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται σημαντικοί πελάτες όπως η WIND, η AXA Ασφαλιστική, η VODAFON Αλβανίας 
κλπ. 
Οι υπηρεσίες προς τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς συνεχίστηκαν και το 2017 τόσο στην Ελλάδα, όσο 
και στο εξωτερικό. Οι υπηρεσίες αυτές συνίσταται, στο EFS (Collection & Recovery) προϊόν, αλλά και σε 
υπηρεσίες outsourcing. 
 
Οργάνωση και Υποδομές 
 
Και το έτος 2017 συνεχίστηκαν οι ενέργειες αναφορικά με τους 5 πυλώνες στρατηγικής βελτίωσης, ως 
μικρομεσαία επιχείρηση, οι οποίες είχαν ξεκινήσει στο τέλος του 2013. Από τους πυλώνες αυτούς 
έκλεισαν με επιτυχία οι ενέργειες σε δύο από αυτούς, που αφορούσαν το Brand της Εταιρείας και τη 
βελτίωση του βασικού της προϊόντος (EFS Suite). 
 
Η Εταιρεία αφού το προηγούμενο έτος ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο με τίτλο ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EXUS FINANCIAL SUITE ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SaaS’’, το 2017 το εγκατέστησε με επιτυχία σε παλαιούς και νέους πελάτες. 
Το έργο αυτό υλοποιήθηκε με τη συνεισφορά πόρων από την ΚΤΠ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού 
προγράμματος Ψηφιακή Σύγκληση – ICT4GROWTH ‘’Ενίσχυση Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση 
Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης 
αξίας’’. 
 
Οι υπόλοιπες συνεχίζονται ακόμα με ενέργειες βελτίωσης, δηλαδή αυτοί σχετικά με το ανθρώπινο 
δυναμικό, τις πωλήσεις και την εσωτερική οργάνωση. 
 
Το ηλεκτρονικό σύστημα Basecamp που εγκαταστάθηκε βοήθησε τα meetings της ομάδας διοίκησης με 
σκοπό την καλύτερη επίβλεψη των θεμάτων και την πιο γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
προβλημάτων. 
 
Επίσης η εγκατάσταση του συστήματος JIRA, βοήθησε στην αναδιοργάνωση στο τομέα Quality 
Assurance των προϊόντων, υπηρεσιών και παραδοτέων. Ο τομέας απέκτησε ανεξάρτητη μορφή και 
στελεχώθηκε με ικανό προσωπικό. Οι διαδικασίες που αφορούν αυτή τη λειτουργία αναθεωρήθηκαν με 
αποτέλεσμα την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών  
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Συνεχίστηκαν και το 2017 οι δράσεις αναφορικά με την αναβάθμιση των υποδομών του Hardware και τη 
μεταφορά των συστημάτων και δεδομένων της Εταιρείας σε cloud υποδομές.  
Για την αξιολόγηση του προσωπικού και την παρακολούθηση των προσωπικών στόχων του προσωπικού 
χρησιμοποιείται το σύστημα ReviewSnap, αλλά υπάρχει η πρόθεση να υπάρξει πιο βελτιωμένο σύστημα. 
 
Το SharePoint “Portal / EXODUS Team Suite”, ως εταιρικό Intranet, εμπλουτίζεται με τις 
επικαιροποιημένες διαδικασίες, οδηγίες, φόρμες, εταιρικές ενημερώσεις και φωτογραφίες. Ως άμεσο μέσο 
ενημέρωσης, συζήτησης  και ανταλλαγής γνώμης όλου του προσωπικού της Εταιρείας χρησιμοποιείται 
αποτελεσματικά η εφαρμογή Chatter της  Salesforce. 
  

3. Πληροφορίες για εργασιακά  και περιβαλλοντικά θέματα 

 
Στην εταιρεία κατά τη χρήση 2017 απασχολήθηκαν 84 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της 
Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά προβλήματα, καθώς μία 
εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής 
ειρήνης. Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση 
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές, που υπαγορεύονται από την Ελληνική 
Νομοθεσία όσον αφορά θέματα Φορολογικά, Εργατικά και Περιβαλλοντικά.  
 
Οι συνολικές δαπάνες για την εκπαίδευση του προσωπικού το έτος 2017 ξεπέρασαν το ποσό των 46 
χιλιάδων ευρώ. 
 
Και κατά τη διάρκεια του 2017, ο τομέας Human Resources της EXODUS Α.Ε. συνέχισε να επενδύει 
σημαντικά στην ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, επιλέγοντας σεμινάρια υψηλών 
προδιαγραφών. 
Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε θέματα management, όπως “CEO and Executive Programs”, “Marketing 
Strategy”, “Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων” και “Coaching for Extraordinary Results”. 
 
Επιπλέον τρόπος απόκτησης γνώσεων γίνεται με προσφορά OnLine μαθημάτων, όπως “EDX”, 
“Coursera” κ.α., στα οποία αρκετά άτομα από το προσωπικό πιστοποιηθήκαν με την επιτυχημένη 
παρακολούθηση χρήσιμων μαθημάτων, όπως “Gamification”, “Critical Perspectives on Management”, 
“Responsible Innovation”, “Introduction to Marketing” κ.α.   
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε συμμόρφωση 
με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε 
αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις 
δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται 
στον τρόπο λειτουργίας της.  
Η περιβαλλοντική πολιτική της, εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης 
φυσικών πόρων 

 Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος  

 Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 

Επίσης, η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να 
επιβαρύνουν το περιβάλλον. 
 

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 

Η Εταιρεία συνέχισε σταθερά να επενδύει στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην αναβάθμιση στους τομείς EFS (Exodus Finantial Suite ) για τον χρηματοοικονομικό κλάδο και ”Web 
& Mobile“ αναπτύσσοντας το λογισμικό και δημιουργώντας νέες έξυπνες εφαρμογές, πρωτοστατώντας 
στο χώρο της νέας τεχνολογίας. 
 
Παράλληλα η Εταιρεία συνέχισε να δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων 
στις νέες τεχνολογίες, αναλαμβάνοντας νέα ερευνητικά έργα προς υλοποίηση και συντονισμό.  
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Η Εταιρεία το έτος 2017 εγκατέστησε και υλοποίησε με επιτυχία σε πελάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό 
το αναβαθμισμένο προϊόν ‘’EFS’’ με τίτλο: ‘’ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ EXUS FINANCIAL SUITE ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SaaS’’. 
 

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 
 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. 
6. Ακίνητα της Εταιρείας 

 
Η Εταιρεία δε διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα. 
 

7. Υποκαταστήματα εταιρείας 
 

Η εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 
 

8. Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2017 οι συμμετοχές στις παρακάτω, μη εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή 
αγορά, εταιρείες είχαν ως ακολούθως: 
 
Μετοχές εταιρείας  KNOWLEDGESYSTEMS AE αξίας € 60.802 
Μετοχές εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΑΚΠΡΟΠΟΛΙΣ αξίας € 18.253 
Μετοχές εταιρείας  ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  αξίας € 5.000 
 
 

9. Απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 16 του 
ΚΝ.2190/1920.  

 
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές », κατά την διάρκεια της χρήσης 2017. 
 

10. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις 
πιθανές  
αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα. 
 
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι : 
  
Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης. 
 
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών δεδομένων, 
συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία παραμένει προς το 
παρόν σταθερή παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την 
« ελαστικότητα » των δαπανών της. 
 
Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 
 
Με δεδομένο το αντικείμενο εργασιών στο χώρο της πληροφορικής, η Εταιρεία διατρέχει τους κινδύνους 

που σχετίζονται με την κατάσταση του κλάδου στην χώρα μας. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον 

κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς. 

 

Η Εταιρεία αντισταθμίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους της αγοράς με την διασπορά του κινδύνου μέσω 

της εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων της σε πολλές διαφορετικές αγορές, Τραπεζικό τομέα, Δημόσιο, 

Ιδιωτικό τομέα, όσο και μέσω της επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της σε αγορές 

του εξωτερικού. 

 
Κίνδυνος Πιστωτικός 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία απορρέει από την πιθανότητα µη εισπράξεως 
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εγκαίρως των απαιτήσεών της από τους πελάτες της, σύμφωνα µε τους όρους αποπληρωμής των 

συμβάσεων. 

Η έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάμενων και 

υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με κριτήρια από το ιστορικό του 

οργανισμού. Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για την αποµείωση απαιτήσεων, εάν υπάρχουν βάσιμες 

ενδείξεις ότι δεν θα εισπραχθούν µε τους όρους αποπληρωμής των συμβάσεων.  

Η ανάλυση των οφειλών πελατών της Εταιρείας είναι ως εξής: 

31.12.2017 1-3 μήνες  3-12 μήνες >12 μήνες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαιτήσεις από πελάτες μετά προβλέψεως απομείωσης 398.018 239.629 117.512 755.159 

     
31.12.2016 1-3 μήνες  3-12 μήνες >12 μήνες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαιτήσεις από πελάτες μετά προβλέψεως απομείωσης 500.312 258.029 59.602 817.943 

 

Κίνδυνος Επιτοκίων 
 
Τα υπόλοιπα των τραπεζικών υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την σύνταξη των οικονομικών 

καταστάσεων απεικονίζουν την πραγματική τους αξία. 

Οι υποχρεώσεις που δημιουργούνται για την Εταιρεία, από συμβάσεις δανεισμού που συνάπτει με την 

τράπεζα Πειραιώς, είναι υπολογισμένες με τη χρήση κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor). Αυτό ενέχει για την 

Εταιρεία έναν κίνδυνο επιτοκίου,  όπου σύμφωνα με αυτόν, η επίπτωση στην καθαρή τρέχουσα αξία όλων 

των εντόκων στοιχείων της Κατάστασης Οικονομικής θέσης, έναντι παράλληλης ανόδου των καμπυλών 

επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης, εκτιμάται για το τέλος του 2017 σε 15.260 χιλ. € 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας συμβάλλει ουσιαστικά 

στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν 

σημαντικές οικονομικές απώλειες.  

Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών 

διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η 

παρακολούθηση της ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. 

Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών 

εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρεία να έχει 

την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις. 

Η πάγια πιστωτική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά την εξόφληση των προμηθευτών είναι 60 έως 120 

ημέρες από την έκδοση των σχετικών παραστατικών. 

31.12.2017 <1 έτους 1-5  έτη >5 έτη 

Δανειακές υποχρεώσεις 424.232 4.462.356 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.950.924 - - 

Σύνολο  6.375.156 4.462.356 0 

    
31.12.2016 <1 έτους 1-5  έτη >5 έτη 

Δανειακές υποχρεώσεις 485.181 4.438.402 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.381.274 - - 

Σύνολο  5.866.455 4.438.402 0 
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11. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 
 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
διαμορφώθηκαν το 2017 σε σύγκριση με το 2016, ως εξής: 

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως  

  31.12.17 31.12.16 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 0,63 0,47 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων 0,16 0,14 

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό 0,36 0,24 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  1,34 0,98 

Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό 0,25 -0,02 

Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας  

  31.12.17 31.12.16 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως / Πωλήσεις 0,07 0,06 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια 0,16 0,14 

Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 0,27 0,29 

Μικτά αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων -0,37 -0,40 

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια 4,09 4,93 

 
12. Προβλεπόμενη εξέλιξη της  Εταιρείας  

 
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2017 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την 
επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθιστούν το μακροοικονομικό 
και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο 
εξωτερικό.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, 
τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. Παρ’ όλα 
αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να 
διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την 
ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.  
 
Επίσης σημειώνουμε ότι μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα τα 
οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να επηρεάσουν 
σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.  

 
 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 
1) ΔΕΛΗΣ Τ. ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
2) ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3) ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» δηλώνουμε και 
βεβαιώνουμε με την παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε. 
  
(α) οι ετήσιες, εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2017 - 31/12/2017, οι οποίες 
καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία 
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της «EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε». 
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(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις 
και την θέση της «EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε», συμπεριλαμβανομένης της 
περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 
 
 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 

O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  

 Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛΗΣ Τ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΒ 521664 Α.Δ.Τ. ΑΒ 535495 Α.Δ.Τ. ΑΙ 103649 

A.Ρ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 04656  

Α ΤΑΞΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 

Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως 

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

επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονομική θέση της εταιρείας EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, 

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. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 

έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 

σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 

Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι 

τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλες πληροφορίες 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 

Απαιτήσεων”,  αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη 

αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 

πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 

οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 

εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να 

αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται 

με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η 
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διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ’ αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 

περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 

έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 

πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 

ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε 

σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. 

Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται 

σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

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

των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 

και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 

ότι: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του  άρθρου 43α  του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 

οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 

του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

   

Αθήνα, 28 Αυγούστου  2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές A.E. 
Μέλος της Crowe Horwath International 
Φωκ. Νέγρη 3, 11 257 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜ. ΠΑΤΕΡΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ   14421 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ XΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2017 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Η Κατάσταση συνολικού εισοδήματος της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2017 και η 
αντίστοιχη της συγκρίσιμης χρήσης 1/1 – 31/12/2016 έχει ως εξής: 
 

 
  Σημειώσεις 31/12/2017   31/12/2016 

Πωλήσεις 19 7.656.310   7.678.235 

Κόστος Πωληθέντων 20 -5.595.014   -5.486.199 

Μεικτό Κέρδος   2.061.296   2.192.036 

          

Λοιπά έσοδα  24 511.735   51.732 

Έξοδα διάθεσης 20 -996.663   -567.563 

Έξοδα διοίκησης 20 -1.036.643   -1.034.446 

Λοιπά έξοδα  24 -3.535   -171.856 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   536.189   469.904 

    
 

  
 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 22 4.310   7.367 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  22 -240.215   -262.730 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 
 

300.284   214.541 

   
  

 
Φόρος εισοδήματος 23 -339   -161.070 

Καθαρά κέρδη περιόδου    299.946   53.471 

          

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα μετά από φόρους         

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα 
 

20.848   -22.520 

Φόροι 
 

-6.046   6.531 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β) 
 

14.802   -15.989 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(Ζημιές) μετά 
από φόρους (A+B) 

  314.748   37.482 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας την 31/12/2017 και την 31/12/2016 έχει ως εξής: 

 
 

  Σημειώσεις 31/12/2017   31/12/2016 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό         

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 5 361.950   334.112 

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 6 4.673.649   6.226.673 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 10 84.055   84.055 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 7 36.232   34.884 

  
 

5.155.886   6.679.724 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
  

  
 

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 9 755.159   817.943 

Λοιπές Απαιτήσεις 11 4.161.387   4.086.492 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 3.746.185   1.011.132 

  
 

8.662.731   5.915.567 

  
  

  
 

Σύνολο ενεργητικού 
 

13.818.617   12.595.291 

  
  

  
 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
  

  
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
  

  
 

Μετοχικό κεφάλαιο 13 2.700.000   2.700.000 

Λοιπά αποθεματικά 14 4.051.281   4.051.281 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 
 

-4.877.710   -5.192.458 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 

1.873.571   1.558.823 

  
  

  
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
  

  
 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

  
 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 8 306.000   232.652 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

15 260.442   260.187 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές υποχρεώσεις 16 4.462.356   4.438.402 

Κρατικές επιχορηγήσεις 17 452.968   0  

Λοιπές προβλέψεις 
 

0   66.963 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 
 

5.481.766   4.998.205 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
  

  
 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 18 5.950.924   5.381.274 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 16 424.232   485.181 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 

66.176   139.700 

Λοιπές υποχρεώσεις 18 21.948   32.108 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 
 

6.463.280   6.038.263 

Σύνολο υποχρεώσεων 
 

11.945.046   11.036.468 

  
 

      

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 
 

13.818.617   12.595.291 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Η Κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2017 
και της αντίστοιχης συγκρίσιμης περιόδου 1/1 – 31/12/2016 έχει ως εξής 
 
 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2016 

  Σημείωση 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
σε νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2016 13-15 2.700.000 4.051.281 -5.229.940 1.521.341 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 
31/12/2016 

                  -                         -    
            

53.471,00  
53.471 

Αναλογιστικά κέρδη/(Ζημίες) μετά Φόρων                   -                         -    
          

(15.989,00) 
-15.989 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016   2.700.000 4.051.281 -5.192.458 1.558.823 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2017 

  Σημείωση 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
σε νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2017 13-15 2.700.000 4.051.281 -5.192.458 1.558.823 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης 1/1 - 
31/12/2017 

                  -                         -    
          

299.946,00  
299.946 

Αναλογιστικά κέρδη/(Ζημίες) μετά Φόρων                   -                         -    
            

14.802,00  
14.802 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017   2.700.000 4.051.281 -4.877.710 1.873.571 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας κατά την περίοδο αναφοράς 1/1 – 31/12/2017 και οι αντίστοιχες της 
συγκρίσιμης χρήσης 1/1 – 31/12/2016 έχουν ως εξής: 
 
 

(ποσά σε ευρώ) Σημείωση 01.01 - 31.12.2017 
01.01 - 

31.12.2016 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 
  

Κέρδη προ φόρων 

 

300.284 214.541 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

 
  

Αποσβέσεις 5,6 1.627.474 1.009.758 

Αφαιρούνται: Αποσβέσεις  επιχορηγήσεων 17 -128.736 0 

Προβλέψεις 

 

21.103 -152.549 

Αποτελέσματα επενδυτικής δραστηριότητας 

 

1.820.125 1.071.749 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22 235.905 255.363 

Μεταβολές σε κεφάλαιο κίνησης 

 
  

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων 

 

-13.459 -703.047 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων από τράπεζες) 559.489 489.431 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

 

2.602.061 1.113.497 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 22 -240.215 -262.730 

Καταβεβλημένοι φόροι 

 

-73.524 -64.937 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 2.288.322 785.829 

    

  
  

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

 
  

Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 5,6 -102.287 -777.196 

Τόκοι εισπραχθέντες 22 4.310 7.367 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  17 581.704 0 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 483.727 -769.829 

    

  
  

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

 
  

Εισπράξεις/Εξοφλήσεις δανείων 16 -36.995 93.502 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -36.995 93.502 

    

  
  

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης 2.735.053 109.501 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης   12 1.011.132 901.631 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης   12 3.746.185 1.011.132 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η “EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.” (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») 
συστάθηκε στις 15 Απριλίου 1994 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 
30935/01/Β/94/187. Η διάρκειά της είναι 70ετής και λήγει 31/12/2064. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας 
είναι επί της Μεσογείων 73-75 & Εστίας στην Αθήνα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην  Ελλάδα όσο 
και στο εξωτερικό. 
 
Η EXODUS σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
τεχνογνωσίας, τα οποία αναπτύσσονται από το άρτια στελεχωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της 
Εταιρείας, αλλά και σε λογισμικό άλλων εταιρειών. Τα  προϊόντα της περιλαμβάνουν :  
 

 Συστήματα Υποστήριξης Εισπράξεων Καθυστερημένων Οφειλών (EFS Collection & Recovery )  

 Συστήματα Χορήγησης Δανείων,( EFS LOS )  

 Σύστημα αξιολόγησης κινδύνου( EFS Scoring )  
 
Τα προϊόντα που αναπτύσσει η EXODUS για τον τραπεζικό τομέα  εντάσσονται στην οικογένεια προϊόντων 
EXODUS FINANCIAL SUITE (EFS) . 
 
Επιπλέον, η EXODUS προσφέρει υπηρεσίες στους εξής τομείς: 

 Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Ηλεκτρονικών Πληρωμών (Internet Banking), 

 Συστήματα Διαχείρισης Εσωτερικών Διαδικασιών (Business Process Management),  

 Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), ειδικά για τράπεζες, 

 Συστήματα Ανάλυσης και Αξιοποίησης Πληροφοριών (Business Intelligence). 
Το πελατολόγιο της EXODUS περιλαμβάνει τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς φορείς και μεγάλους οργανισμούς 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως: 
Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, Eurobank, ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ, WIND, VODAFONE, ICAP, Mauritius 
Commercial Bank, Zain, κ.α.   
 
Η Εταιρεία μέσα στη χρονιά ολοκλήρωσε έργα όπως την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του συστήματος 
καθυστερημένων οφειλών (EFS Collection & Recovery )  της ZAIN στο Bahrain. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 27 
Αυγούστου 2018 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.  
Τυχόν μικροδιαφορές στους πίνακες οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής 
για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή μεταγενέστερα. Η επίδραση από 
την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2017 
 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες 
ζημιές” 
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων σε μη πραγματοποιθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από χρεωστικούς τίτλους που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. . Η τροποποίηση δεν έχει  επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας και του Ομίλου. 
 
ΔΛΠ 7  Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”  
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που προέρχονται από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις οντότητες να παρέχουν 
γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται 
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από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017. 
Η Εταιρεία έχει προβεί στις απαραίτητες γνωστοποιήσεις στη συνέχεια της κατάστασης Ταμειακών Ροών. 
 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 
από την Εταιρεία.  
 
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει την 
ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το πρότυπο θα αντικαταστήσει 
το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9.Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η 
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις 
υπάρχουσες απαιτήσεις. . Η Εταιρεία βρίσκονται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9, και 
εκτιμάται ότι η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου στο μέλλον δεν αναμένεται να  έχει σημαντική επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 
Νοεμβρίου 2016. 
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» 
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» αποτελεί το νέο 
πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου και συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί 
του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11 Σεπτεμβρίου του 2015 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. 
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και 
ΜΕΔ 31. 
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν 
από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ 
εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών . Οι απαιτήσεις του 
προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την 
πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από 
συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις 
απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης 
μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2016. 
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του 
ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την 
εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία 
δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή 
τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να 
αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου Η τροποποίηση δεν 
αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας.  
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».  
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να αντιμετωπιστούν 
οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), 
πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το συμβούλιο  ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν 
δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και  αναβολή. Το τροποποιημένο πρότυπο θα: 
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες  που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν στα λοιπά 
συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια (ή τις τυχόν αποκλίσεις) που μπορεί να 
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προκύψει (ουν) όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια. 
• παρέχει  στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις ασφάλειες, μια 
προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι οποίες θα 
αναβάλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το υπάρχον πρότυπο ΔΛΠ 39 για τα 
χρηματοοικονομικά μέσα. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  
Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 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 νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση την 31η Οκτωβρίου 2017. 
Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.  
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 
ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης 
και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.  
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 
αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 
αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 
επικαιροποιημένες παραδοχές,  
προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και  
εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των 
ασφαλιστήριων συμβολαίων. 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2021 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) 
«Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή Εισφορά περιουσιακών στοιχείων 
μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του 
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014, είναι ότι 
ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε αφορούν 
σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει 
στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  αφορούν σε 
μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση 
συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”  
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό σχετικά με 
τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά ή σε παροχή που 
διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 
με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ 
ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 
ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που 
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση 
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εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει 
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2016 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2016, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016,  
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς 
Η τροποποίηση διαγράφει  τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν από το 
Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό τους και δεν είναι 
πλέον απαραίτητες. 
 
Δ.Π.Χ.Α. 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του προτύπου. 
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι ορισμένες από τις 
γνωστοποιήσεις , ισχύουν για τις συμμετοχές της οντότητας  που έχουν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς 
πώληση, εκτός της υποχρέωσης για παροχή συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Η 
τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017. 
Ως κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα με το 
ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες». 
 
ΔΛΠ 28 «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην εύλογη αξία» 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες που 
κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ή άλλης 
οντότητας  που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων είναι 
διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά την αρχική αναγνώριση.  
 
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 διευκρινίζουν ότι μια 
οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα, όταν, και μόνο 
όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή 
παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα. Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη 
χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.  
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή την 
πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική 
υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα 
αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία, η ημερομηνία της 
συναλλαγής, για τον σκοπό του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής 
αναγνώρισης των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη 
προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία της 
συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη. 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 
Η Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 
φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις 
και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς ορθότητα των φορολογικών 
χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 
• εάν οι φορολογικές χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι 
οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών: 

https://www.forin.gr/laws/law/3309/dpxa-1-prwth-efarmogh-twn-diethnwn-protypwn-xrhmatooikonomikhs-anaforas
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 • η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 
φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων 
φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές και  
 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 
και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017,  
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 
επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των 
συμφερόντων που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή.  
Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον 
έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 
δραστηριότητά αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην 
κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ νέου. 
 
ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 
Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες 
τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 
συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή 
από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα.  
 
ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 
στοιχείου  παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 
προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου 
κεφαλαιοποίησης. 
 
ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 
αποζημίωση» 
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 9 ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με χαρακτηριστικά προπληρωμής τα οποία 
επιτρέπουν ή απαιτούν από ένα αντισυμβαλλόμενο μέρος σε μια σύμβαση είτε να εξοφλήσει είτε να εισπράξει 
αποζημίωση για τον πρόωρο τερματισμό της σύμβασης, να μπορούν να αποτιμώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας 
 
ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 
Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση 
στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 
Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 
συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς 
και κοινοπραξίες. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει  σημαντική 
επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα  
Δ.Π.Χ.Α. που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των 
λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα 
αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα 
αναφερθέντα ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι 
αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες 
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισμούς.  

Οι περιοχές που εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και 
εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σημείωση 4. 
 
Αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και προϋποθέτει ότι η Εταιρεία θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να εξυπηρετηθούν οι 
χρηματοδοτικές και λειτουργικές ανάγκες της στο άμεσο μέλλον. 
 
Ενσώματα Πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι επισκευές και 
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Αντίθετα, σημαντικές 
μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον 
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή τους. 
 
Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που 
έχει ως εξής: 
 
Εγκαταστάσεις ακίνητα τρίτων 3 – 25 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός  4 – 10 έτη 
Αυτοκίνητα   4 – 10 έτη 
Λογισμικό   4 – 5   έτη  
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 
ημερομηνία κατάστασης της οικονομικής θέσης. 
 
 Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων πάγιων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(απομείωση) καταχωρούνται στα έξοδα. 
 
Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης.  
 
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται στο κόστος κτήσεως. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο ποσό 
αυτό μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης της αξίας τους.  
 
Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος 
των άυλων περιουσιακών στοιχείων µε περιορισμένη ωφέλιμη ζωή (π.χ. λογισμικό) αποσβένεται βάσει 
συντελεστών που προσεγγίζουν την ωφέλιμη ζωή τους. Το κόστος λογισμικού αποσβένεται µε την σταθερή 
μέθοδο εντός 4 – 5 ετών. 
Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιμες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
αξιολογούνται σε ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά. 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατομικευμένο επίπεδο ή 
σε επίπεδο µμονάδας δημιουργίας χρηµατοροών στην οποία ανήκουν. Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται 
ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται. 
 
Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζεται μόνο όταν πληρούνται όλες οι 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

 Το περιουσιακό στοιχείο που δημιουργείται μπορεί να αναγνωριστεί  

 Είναι πιθανό ότι το περιουσιακό στοιχείο που δημιουργείται θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά 
οφέλη και 

 Το κόστος ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη 
διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Όταν δεν μπορούν να αναγνωριστούν τα εσωτερικώς 
δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση 
που πραγματοποιούνται. 
 
Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου 
φόρου.  Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο 
κέρδος διαφέρει από το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν 
συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν 
συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για 
τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που 
ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
 
Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων 
και των υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους βάσεων που 
χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της 
μεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολογισμό. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά 
αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων 
θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός 
από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν 
επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και 
μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα, έτσι 
ώστε να επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να 
ισχύσουν την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η 
αναβαλλόμενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
εκείνες που αφορούν κονδύλια που επιβαρύνουν ή επωφελούν απευθείας την καθαρή θέση, περίπτωση κατά 
την οποία οι αναβαλλόμενοι φόροι επίσης καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 
όταν αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον 
η Εταιρία προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις τρέχουσες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις της. 
 
Αποθέματα  
 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Χρηματοοικονομικά έξοδα δεν 
περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση 
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τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και 
των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση. 
 
Απαιτήσεις από Πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου (εάν αυτές είναι απαιτητές σε διάστημα άνω του 
ενός έτους), αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς 
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 
εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 
είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς 
απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
Το ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία μειωμένου κινδύνου και εμπεριέχουν 
υπόλοιπα με ληκτότητα μικρότερη των τριών μηνών από την πρώτη ημέρα απόκτησης τους όπως: μετρητά 
και χρηματικά διαθέσιμα σε Τράπεζες. 
 
Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 
  
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του Ευρώ (€), που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε 
Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσημη τιμή του 
ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 
θέσης, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσημη τιμή 
του ξένου νομίσματος, που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές περιλαμβάνονται στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 
 
Μισθώσεις 
 
Α. Η Εταιρεία είναι ο μισθωτής 
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων, καταχωρούνται στην 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος στην διάρκεια της λειτουργικής μίσθωσης. 
Β. Η Εταιρεία είναι ο εκμισθωτής. 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία μισθώνει πάγια σε τρίτους με συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης, τότε τα πάγια 
αυτά εμφανίζονται και αποτιμώνται στις οικονομικές καταστάσεις όπως και τα λοιπά πάγια της ίδιας 
κατηγορίας. Τα έσοδα μισθωμάτων της Εταιρείας αναγνωρίζονται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση είναι τα χρεόγραφα για τα οποία δεν υπάρχει 
καθορισμένος χρονικός ορίζοντας διακράτησης και μπορούν να ρευστοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες 
ρευστότητας, τις μεταβολές των επιτοκίων και των τιμών.  
Τα χρεόγραφα του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία 
(συμπεριλαμβανομένων των εξόδων συναλλαγών) και μετέπειτα αποτιμώνται σε εύλογες αξίες με βάση τις 
τρέχουσες τιμές.  
 
Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές τα οποία προκύπτουν από τις μεταβολές της εύλογης αξίας των 
χρεογράφων που κατατάσσονται στο διαθέσιμο προς πώληση χαρτοφυλάκιο καταχωρούνται σε ειδικό 
αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. Κατά την πώληση των χρεογράφων του διαθέσιμου προς πώληση 
χαρτοφυλακίου τα αντίστοιχα συσσωρευμένα κέρδη/ζημιές από το ειδικό αποθεματικό καταχωρούνται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 
Όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι το διαθέσιμο προς πώληση στοιχείο ενεργητικού έχει υποστεί 
μόνιμη απομείωση, τότε η συσσωρευμένη ζημιά που έχει αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια μεταφέρεται στα 
αποτελέσματα. Η ζημιά αυτή είναι η  διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης και της τρέχουσας αξίας αφού 
αφαιρεθεί τυχόν ζημιά απομείωσης αναγνωρισθείσα στα αποτελέσματα σε προηγούμενη περίοδο. 
Η ζημιά απομείωσης των μετοχών του διαθέσιμου προς πώληση χαρτοφυλακίου, που έχει καταχωρηθεί στα 
αποτελέσματα, δεν μπορεί να αντιστραφεί. 
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Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η 
επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε 
να αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά  ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην 
κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με την σταθερή μέθοδο κατά αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 
 
 Τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα.  
 

 τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση 

το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 τα έσοδα από  τόκους και ενοίκια αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα 

 τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα 
 
Η αναγνώριση εσόδου για τα προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με την έκδοση σχετικού 

τιμολογίου που συμπίπτει με την αντίστοιχη χρηματική εισροή από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Το 

αντίστοιχο κόστος παραμένει στα αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιείται 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά 
την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
 
Κόστος Δανεισμού  
 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της περιόδου ή της χρήσης κατά την οποία προκύπτει.  
 
Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως 
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό 
της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγματικά 
βέβαιο, ότι µία εισροή οικονομικών ωφελειών θα προκύψει, το περιουσιακό στοιχείο και το σχετικό έσοδο 
καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου στην οποία η μεταβολή συμβαίνει. Οι προβλέψεις 
επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της κατάστασης Οικονομικής Θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι 
θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις 
χρησιμοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις 
για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 
 
Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
 
Σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, και εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε σχετική ένδειξη 
ότι ένα περιουσιακό στοιχείο µπορεί να είναι αποµειωµένο, η Εταιρεία εκτιµά το ανακτήσιµο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου. Όταν και µόνο όταν, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου είναι 
μικρότερο από τη λογιστική αξία του, η τελευταία θα µειώνεται στο ανακτήσιµο ποσό του και θα 
αναγνωρίζεται µία ζημία αποµείωσης.  
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Η ζημία αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στην κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αμέσως, εκτός και αν 
προβλέπεται διαφορετικός λογιστικός χειρισμός από ένα άλλο ΔΛΠ. Μία ζημία αποµείωσης που 
καταχωρήθηκε για ένα περιουσιακό στοιχείο σε προηγούμενα έτη αναστρέφεται αν και µμόνον αν, έχει 
υπάρξει µία μεταβολή στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για να προσδιοριστεί το ανακτήσιμο ποσό του 
περιουσιακού στοιχείου από την τελευταία ζημία αποµείωσης που είχε καταχωρηθεί. Αν αυτό συμβαίνει, η 
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου πρέπει να αυξάνεται στο ανακτήσιμο ποσό του.  
 
Μερίσματα 
 
Η διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση 
των μετόχων. Δε υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή μερίσματος 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει 
σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Παρά το γεγονός ότι οι 
υπολογισμοί αυτοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες 
συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 
μήνες έχουν ως εξής: 
 
Φόρος εισοδήματος 
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν 
πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. 
Εάν ο τελικός φόρος είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 
εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου. 
 
Απομείωση Αξίας Απαιτήσεων 
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 
ότι μία απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες 
ενδείξεις, υπολογίζεται το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται 
πρόβλεψη για απομείωση της αξίας των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος. 
 
Παγιοποιήσεις έργων ανάπτυξης λογισμικού 
Η Εταιρεία σε κάθε οικονομική χρήση εξετάζει τις προϋποθέσεις των παγιοποιήσεων συγκεκριμένων 
εργασιών που αφορούν  την ανάπτυξη του υφιστάμενου λογισμικού, το οποίο και αποτελεί το βασικό 
εμπορεύσιμο περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας. Επιπλέον σε κάθε οικονομική χρήση προχωρεί σε έλεγχο 
απομείωσης της αξίας του υπάρχοντος λογισμικού που είναι καταγεγραμμένο στο ενεργητικό της, με βάση 
της προσδοκώμενες ταμειακές ροές που αναμένεται να επέλθουν σε μελλοντικές χρήσεις. 
 
 
Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
 
Κίνδυνος Αγοράς 
 
Με δεδομένο το αντικείμενο εργασιών στο χώρο της πληροφορικής, η Εταιρεία διατρέχει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την κατάσταση του κλάδου στην χώρα μας. Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι για τον κλάδο 
πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της Αγοράς. 
 

Η Εταιρεία αντισταθμίζει τους ενδεχόμενους κινδύνους της αγοράς με την διασπορά του κινδύνου μέσω της 
εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων της σε πολλές διαφορετικές αγορές, Τραπεζικό τομέα, Δημόσιο, Ιδιωτικό 
τομέα, όσο και μέσω της επέκτασης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της σε αγορές του 
εξωτερικού. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρεία απορρέει από την πιθανότητα µη έγκαιρης είσπραξης 
των απαιτήσεών της από τους πελάτες της σύμφωνα µε τους όρους αποπληρωμής των συμβάσεων. Η 
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έκθεση στον πιστωτικό κίνδυνο εξετάζεται μέσα από την συνεχή ανάλυση των ήδη υφιστάμενων και 
υποψήφιων πελατών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους με κριτήρια από το ιστορικό του οργανισμού. 
Η Εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για την αποµείωση απαιτήσεων εάν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι δεν θα 

εισπραχθούν σύμφωνα  µε τους όρους αποπληρωμής των συμβάσεων. Το ύψος της πρόβλεψης ισούται µε 

το άθροισμα της λογιστικοποιηµένης απαίτησης μείον τυχόν εξασφαλίσεις. 

Η ανάλυση των οφειλών πελατών της Εταιρείας είναι ως εξής: 

31.12.2017 1-3 μήνες  3-12 μήνες >12 μήνες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαιτήσεις από πελάτες μετά προβλέψεως απομείωσης 398.018 239.629 117.512 755.159 

     
31.12.2016 1-3 μήνες  3-12 μήνες >12 μήνες ΣΥΝΟΛΟ 

Απαιτήσεις από πελάτες μετά προβλέψεως απομείωσης 500.312 258.029 59.602 817.943 

 

 

Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων 

 

Ο κίνδυνος της Εταιρείας σε διακυμάνσεις των επιτοκίων σχετίζεται με συμβάσεις δανεισμού που έχει 

συνάψει με τη Τράπεζα Πειραιώς, υπολογισμένες με τη χρήση κυμαινόμενου επιτοκίου (euribor). 

Αυτό ενέχει για την Εταιρεία έναν κίνδυνο επιτοκίου όπου εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο στην καθαρή 

τρέχουσα αξία όλων των εντόκων στοιχειών της Κατάστασης Οικονομικής θέσης, 

 

Η ανάλυση ευαισθησίας που παρατίθεται προσδιορίστηκε με βάση την έκθεση στον κίνδυνο επιτοκίων για τις 

υποχρεώσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο. Η ανάλυση βασίζεται σε μία αύξηση ή μείωση των επιτοκίων κατά 100 

μονάδες βάσης. Η διοίκηση θεωρεί ότι αυτή η μεταβολή στα επιτόκια αντιπροσωπεύει τις εκτιμήσεις της για 

εύλογα πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια 

 

Η διοίκηση  εκτιμά ότι ενδεχόμενη αύξηση/μείωση των επιτοκίων κατά 100 μονάδες βάσης και σταθερές τις 

λοιπές μεταβλητές, το κέρδος της Εταιρείας για το έτος που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 θα μεταβαλλόταν 

ισόποσα με τα έξοδα δανεισμού. 

 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι η αποτελεσματική διαχείριση του Κινδύνου Ρευστότητας συμβάλλει ουσιαστικά 

στην ικανότητα εκπλήρωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, χωρίς τον κίνδυνο να προκύψουν 

σημαντικές οικονομικές απώλειες.  

Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγματοποιείται με το συνδυασμό ρευστών 

διαθεσίμων, εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταμειακών ροών. Η 

παρακολούθηση της ρευστότητας πραγματοποιείται σε ημερήσια, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση 

Γενικότερα, η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στην ισοσκέλιση των ταμειακών 

εισροών και εκροών σε χρονικές περιόδους, ώστε κάτω από φυσιολογικές συνθήκες, η Εταιρεία να έχει την 

δυνατότητα να ανταποκριθεί στις ταμειακές της υποχρεώσεις.  

Η παγία πιστωτική πολιτική της Εταιρείας όσον αφορά την εξόφληση των προμηθευτών είναι 60 έως 120 

ημέρες από την έκδοση των σχετικών παραστατικών 

31.12.2017 <1 έτους 1-5  έτη >5 έτη 

Δανειακές υποχρεώσεις 424.232 4.462.356 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.950.924 - - 

Σύνολο  6.375.156 4.462.356 0 
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31.12.2016 <1 έτους 1-5  έτη >5 έτη 

Δανειακές υποχρεώσεις 485.181 4.438.402 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.381.274 - - 

Σύνολο  5.866.455 4.438.402 0 

 

5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα ενσώματα πάγια της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
   

    

31.12.2016 
Εγκ/σεις σε 

ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Κόστος 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 1.767.776 1.828.178 3.595.954 

Προσθήκες 0 56.684 56.684 

Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 1.767.776 1.884.863 3.652.639 

    
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 -1.536.424 -1.724.351 -3.260.775 

Αποσβέσεις χρήσης -16.652 -41.099,92 -57.752 

Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 -1.553.076 -1.765.451 -3.318.527 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 214.700 119.412 334.112 

    

    

31.12.2017 
Εγκ/σεις σε 

ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Κόστος 
   

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 1.767.776 1.884.863 3.652.639 

Προσθήκες 40.849 61.438 102.287 

Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 1.808.625 1.946.301 3.754.926 

    
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

   
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 -1.553.076 -1.765.451 -3.318.527 

Αποσβέσεις χρήσης -28.422 -46.027 -74.449 

Πωλήσεις / Διαγραφές 0 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 -1.581.498 -1.811.478 -3.392.976 

    
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 227.126 134.823 361.950 
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6. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από λογισμικά και αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  Λογισμικά 
 

Κόστος 
  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 14.019.407 
 

Προσθήκες 720.512 
 

Πωλήσεις / Διαγραφές - 
 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 14.739.919 
 

   
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 -7.561.240 

 
Αποσβέσεις χρήσης (952.006) 

 
Πωλήσεις / Διαγραφές - 

 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 -8.513.246 

 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2016 6.226.673                          

   
Κόστος 

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 14.739.919 

 
Προσθήκες - 

 
Πωλήσεις / Διαγραφές - 

 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 14.739.919 

 

   
Συσσωρευμένες αποσβέσεις 

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 -8.513.246 

 
Αποσβέσεις χρήσης (1.553.025) 

 
Πωλήσεις / Διαγραφές - 

 
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 -10.066.270 

 
Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2017 4.673.649                                 

   

   

   

   

7. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

   
  

  
  31.12.2017 31.12.2016 

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων 25.598 25.598 

Διάφορες εγγυήσεις 10.634 9.287 

Σύνολο 36.232 34.884 
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8. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη και 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 ζημίες, 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. 
 
Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής : 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 306.000 232.652 

Σύνολο 306.000 232.652 

 
 
Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση των ετών 2016 και 2017 έχει ως εξής: 
 
 

2016 
Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις(-)     
/Πιστώσεις   

Αποτελεσμάτων 

Χρεώσεις(-)     
/Πιστώσεις   

στην καθαρή 
θέση 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Προσαρμογές άυλων στοιχείων 326.936 114.842 - 441.777 

Προβλέψεις αποζημίωσης 
προσωπικού 

59.454 1.001 6.531 66.985 

Ζημιά αποτίμησης χρεογράφων 67.931 - - 67.931 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 38.923 - - 38.923 

Λοιπά -571.356 -276.913 - -848.269 

Σύνολο -78.113 -161.070 6.531 -232.652 

     

     

2017 
Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις(-)     
/Πιστώσεις   

Αποτελεσμάτων 

Χρεώσεις(-)     
/Πιστώσεις   

στην καθαρή 
θέση 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Προσαρμογές άυλων στοιχείων 441.777 145.501 - 587.278 

Προβλέψεις αποζημίωσης 
προσωπικού 

66.985 6.120 -6.046 67.059 

Ζημιά αποτίμησης χρεογράφων 67.931 - - 67.931 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 38.922 - - 38.922,86 

Λοιπά -848.269 -18.922 0,00 -1.067.191 

Σύνολο -232.652 -67.302 -6.046 -306.000 

 

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΕΣ 

Τα υπόλοιπα των πελατών στις 31.12.2017 και στις 31.12.2016 αφορούν απαίτηση από συνήθη λειτουργικά 
έσοδα της Εταιρείας και αναλύονται ως ακολούθως : 
 

 
31.12.2017 31.12.2016 

Πελάτες 889.617 952.401 

Μείον προβλέψεις (134.458) (134.458) 

Σύνολο 755.159 817.943 
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Τα υπόλοιπα των πελατών στις 31.12.2017 και στις 31.12.2016 αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως : 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Δημόσιο 37.265 39.993 
Τράπεζες 371.674 11.796 
Ιδιωτικός Τομέας 346.220 766.154 

Σύνολο 755.159 817.943 

 
 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

 
 
Η Εταιρεία έχει στην κατοχή της τα εξής χρεόγραφα: 
 

31.12.2016 
Αξία 1 Ιανουαρίου 

2016 
Πωλήσεις Προσθήκες Απομείωση 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 

2016 

ΚΝΟWLEDGE SYSTEMS 60.802 - - - 60.801,69 

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 18.253 - - - 18.253,20 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.000 
 

- - 5.000,00 

Σύνολο 84.055 0 0 0 84.055 

      

31.12.2017 
Αξία 1 Ιανουαρίου 

2017 
Πωλήσεις Προσθήκες Απομείωση 

Υπόλοιπο 31 
Δεκεμβρίου 

2017 

ΚΝΟWLEDGE SYSTEMS 60.802 - - - 60.801,69 

ΠΑΡΚΟ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 18.253 - - - 18.253,20 

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 5.000 
 

- - 5.000,00 

Σύνολο 84.055 0 0 0 84.055 

 

11. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
  31.12.2017 31.12.2016 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 124.868 291.968 

Λοιποί χρεώστες 13.081 17.191 

Προκαταβολές προμηθευτών 140.595 574.727 

Έξοδα επομένων χρήσεων 84.660 36.490 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3.798.183 3.166.117 

Σύνολο 4.161.386 4.086.492 

 

 

12. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ  ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Ταμείο 873 91 

Καταθέσεις όψεως 3.745.312 1.011.040 

Σύνολο 3.746.185 1.011.132 
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13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 
0,30 € η κάθε μία. 

  Αριθμός μετοχών 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπόλοιπο 01.01.2016 9.000.000 2.700.000 

Έκδοση νέων κοινών μετοχών - - 

Υπόλοιπο 31.12.2016 9.000.000 2.700.000 

   
Υπόλοιπο 01.01.2017 9.000.000 2.700.000 

Έκδοση νέων κοινών μετοχών - - 

Υπόλοιπο 31.12.2017 9.000.000 2.700.000 

 

14. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα αποθεματικά των περιόδων 31.12.2017 και 31.12.2016 αναλύονται ως ακολούθως: 

 
Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών διατάξεων 
νόμων 

Σύνολο 
αποθεματικών 

Υπόλοιπα 01.01.2016 215.606 3.835.676 4.051.281 

Μείωση Αποθεματικών 
 

- - 

Υπόλοιπα 31.12.2016 215.606 3.835.676 4.051.281 

    
Υπόλοιπα 01.01.2017 215.606 3.835.676 4.051.281 

Μείωση Αποθεματικών 
  

- 

Υπόλοιπα 31.12.2017 215.606 3.835.676 4.051.281 

 
 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά 
κέρδη ελάχιστο ποσό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό . H παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, 
όταν το σύνολο του τακτικού αποθεματικού υπερβεί το ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Το αποθεματικό αυτό είναι φορολογημένο και δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ' όλη την διάρκεια ζωής της 
εταιρίας και προορίζεται για κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών εις 
νέον, ενώ τα αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν αποθεματικά Ν.2601/98,τα οποία φορολογούνται σύμφωνα 
με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις κατά το χρόνο διανομής  
 

15. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
Ο υπολογισμός της σχετικής αναλογιστικής μελέτης, παρατίθεται ως εξής: 
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 234.216 

Προσθήκες 139.787 

Μείωση πρόβλεψης (113.816) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 260.187 

  
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 260.187 

Προσθήκες 46.338 

Μείωση πρόβλεψης (46.083) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 260.442 
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16. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 
 

   
  31.12.2017 31.12.2016 

Έως 1 έτος 424.232 485.181 

Από 1 έως 5 έτη 4.462.356 4.438.402 

Σύνολο 4.886.588 4.923.583 

 
Ο δανεισμός της Εταιρείας αποτελείται από:  
 

 Βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους € 6.179 

 Ομολογιακό δάνειο ποσού € 3.613.953,35 επταετούς διαρκείας με ημερομηνία λήξης την 21η Ιουλίου 
2018 με την Τράπεζα Πειραιώς. Το επιτόκιο δανεισμού είναι Euribor τριμήνου + 3%. 

 Δεκαετές μακροπρόθεσμο δάνειο € 848.402,32, το προϊόν του οποίου είναι κατατεθειμένο σε 
προθεσμιακό λογαριασμό. Το επιτόκιο δανεισμού είναι Euribor τριμήνου + 4,00% και εισφορά του 
Ν.128/75, 

 Υπεραναλήψεις αλληλόχρεου λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς ποσού € 418.052. 

17. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων και αναγνωρίζονται ως 

έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν.  

  31.12.2017 31.12.2016 

Υπόλοιπο έναρξης 0 0 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 581.704 0 

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων -128.736 0 

Σύνολο 452.968 0 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  

 
Η Εταιρεία θεωρεί ότι όλες οι υποχρεώσεις θα εξοφληθούν εντός της επόμενης χρήσης. 
 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Προμηθευτές 442.524 419.859 

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 66.176 139.700 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 160.750 150.798 

Επιταγές πληρωτέες - 8.337 

Λοιποί πιστωτές 5.312.479 4.740.070 

Έσοδα επομένων χρήσεων 57.119 66.185 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - 28.135 

Σύνολο 6.039.048 5.553.082 

 

19. ΕΣΟΔΑ 

Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

  01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 

Ιδιωτικός τομέας 1.781.703 1.995.803 

Τραπεζικός τομέας 5.115.583 3.984.647 

Δημόσιος τομέας 14.750 - 

Προγράμματα Ευρωπαικής ένωσης 744.274 1.697.785 

Σύνολο 7.656.310 7.678.235 
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Β. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 
 

  01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 

Πωλήσεις Λογισμικού  - 325.100 

Έσοδα από Υπηρεσίες 7.656.310 7.353.135 

Σύνολο 7.656.310 7.678.235 

 
20. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

 
Τα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως: 

 

01.01 - 31.12.2017 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

Διάθεσης 
Έξοδα 

Διοίκησης 
Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2.619.642) (110.706) (533.561) (3.263.909) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (1.048.923) (553.068) (305.141) (1.907.132) 

Παροχές Τρίτων (149.686) (78.927) (43.546) (272.159) 

Φόροι - τέλη (16.246) (8.565) (4.725) (29.536) 

Διάφορα έξοδα (278.854) (147.033) (81.122) (507.009) 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων (1.464.726) (97.648) (65.099) (1.627.473) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (16.937) (716) (3.450) (21.103) 

Σύνολο (5.595.014) (996.663) (1.036.644) (7.628.321) 

 

01.01 - 31.12.2016 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

Διάθεσης 
Έξοδα 

Διοίκησης 
Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (2.537.780) (107.247) (516.888) (3.161.916) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων (1.554.574) (281.651) (338.898) (2.175.123) 

Παροχές Τρίτων (179.413) (20.420) (70.981) (270.814) 

Φόροι - τέλη (6.199) (3.590) (8.025) (17.815) 

Διάφορα έξοδα (161.031) (92.786) (37.784) (291.601) 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων (907.413) (61.869) (61.869) (1.031.152) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (139.787) - - (139.787) 

Σύνολο (5.486.199) (567.563) (1.034.446) (7.088.208) 

 

21. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού (2.427.025) (2.645.174) 

Εργοδοτικές εισφορές (753.462) (619.906) 

Αποζημιώσεις προσωπικού (25.235) 132.136 

Διάφορες παροχές (83.423) (28.972) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 4.132 (139.787) 

Σύνολο (3.285.013) (3.301.703) 

 
 
Ο αριθμός προσωπικού που απασχολούσε η Εταιρεία την 31.12.2017 ήταν 84 εργαζόμενοι (31/12/16: 86 
εργαζόμενοι). 

22. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΑ 

  31.12.2017 31.12.2016 

Τόκοι χρηματοδοτήσεων (199.519) (228.228) 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών (31.973) (21.084) 

Διάφορα τραπεζικά έξοδα (8.722) (13.418) 

Τόκοι καταθέσεων πιστωτικοί 4.309 7.367 
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Σύνολο (235.905) (255.363) 

 

23. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Το ποσό των φόρων που λογίστηκε στα αποτελέσματα , έχει υπολογιστεί με χρησιμοποίηση των 
ονομαστικών φορολογικών συντελεστών , δηλαδή 29% για το φόρο εισοδήματος της. 

Τα ποσά των φόρων που επιβάρυναν τα αποτελέσματα της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 
 

  31.12.2017 31.12.2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης - - 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (339) (161.070) 

Σύνολο (339) (161.070) 

   
  31.12.2017 31.12.2016 

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης προ φόρων 300.284 214.541 

Φορολογικός Συντελεστής 29% 29% 

Φόροι υπολογιζόμενοι με τον ισχύοντα συντελεστή στα λογιστικά 
κέρδη 

(87.082) (62.217) 

Χρήση φορολογικών ζημιών 31.343 43.773 

Φόρος επί αποτελεσμάτων μη αναγνωριζόμενα για φορολογικούς 
σκοπούς 

(31.343) (43.773) 

Αναβαλόμενη φορολογική υποχρέωση (339) (161.070) 

Διαφορά από μεταβολή φορολογικού συντελεστή - 
 

Φόρος Εισοδήματος (339) (161.070) 

 
 
 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
 
Για τις χρήσεις 2012 έως και 2016 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν 
2238/1994 (χρήσεις 2012 και 2013)  και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις 2014 
έως 2016) όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Για τη χρήση 2017 η εταιρεία 
έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 
4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. Αν μέχρι 
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι 
αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
 
Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  
 
Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 
υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις 
Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2011 έχει 
παραγραφεί μέχρι την 31/12/2017, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν 
προβλέπουν μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  
 
Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, 
ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική 
αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού 
Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 
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24. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ  

  
  

  31.12.2017 31.12.2016 

Τακτοποίηση πρόβλεψης (εσόδου) - (156.000) 

Λοιπά (έξοδα)  (15.856) 

Απόσβεση Επιχορηγήσεων παγίων 238.042 - 

Επιχορήγηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου 273.693 - 

Λοιπά έσοδα (3.535) 51.732 

Σύνολο 508.200 (120.124) 

 
 

25. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται με άλλες εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς. Όλες οι συναλλαγές με τη μητρική και τα συνδεδεμένα μέρη είναι αντικειμενικές και διενεργούνται 
κάτω από κανονικές συνθήκες. 
 

  31.12.2017 01.01.2017 - 31.12.2017 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Συνδεδεμένα μέρη 4.531.320 5.004.040 7.023.733 991.723 

ΣΥΝΟΛΑ 4.531.320 5.004.040 7.023.733 991.723 

     

     
  31.12.2016 01.01.2016 - 31.12.2016 

 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Συνδεδεμένα μέρη 1.258.898 5.826.347 4.619.773 1.187.918 

ΣΥΝΟΛΑ 1.258.898 5.826.347 4.619.773 1.187.918 

 
 
Οι αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2017 και 2016 ανήλθαν στο ποσό των 100.843 € και 
238.397 € αντίστοιχα. 
 
 

26. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών της, η Εταιρεία έχει με 31/12/2017 εκκρεμείς νομικές υποθέσεις για τις 
οποίες όμως, τόσο η Διοίκηση, όσο και οι Νομικοί Σύμβουλοι της Εταιρείας εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να 
έχουν επίπτωση στην  λειτουργία και την οικονομική θέση της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία έχει στις 31/12/2017 ενδεχόμενες υποχρεώσεις από εγγυητικές επιστολές αξίας € 1.440.592 

Η υποχρέωση που απορρέει από συμβάσεις μίσθωσης αναλύεται ως εξής: 

  31.12.2017 

Έως 1 έτος 115.099 

Από 1 έως 5 έτη 460.396 

Περισσότερο από 5 έτη 805.692 

Σύνολο 1.381.187 

  
Μισθώσεις κτηρίων 

 
Έως 1 έτος 78.384 

2 - 5 έτη 313.535 

5 έτη και άνω 548.686 

Σύνολο 940.605 
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Μισθώσεις αυτοκινήτων 

 
Έως 1 έτος 36.715 

2 - 5 έτη 146.861 

5 έτη και άνω 257.006 

Σύνολο 440.582 

  
Σύνολο 1.381.187 

 

27. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
Δεν υπάρχουν ουσιώδη γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

Αθήνα, 27 Αυγούστου 2018 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 

O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &   

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

ΔΕΛΗΣ Τ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΒ 521664 Α.Δ.Τ. ΑΒ 535495 Α.Δ.Τ. ΑΙ 103649 

A.Ρ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 04656  

Α ΤΑΞΗΣ 

   

 


