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1. Πληροφορίες σχετικά με την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση 

 

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση, συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3556/2007 και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες αποφάσεις της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς και περιλαμβάνει: 

α) τις δηλώσεις των Εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου 

β) την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

γ) την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

δ) τη Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης 

ε) την Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

στ) τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 1.01.2018 έως 31.12.2018 

Βεβαιώνεται ότι η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως από 1.01.2018 έως 

31.12.2018 είναι εκείνη που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘‘Logismos 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε’’ στις 24 Απριλίου 2019, έχει δημοσιοποιηθεί με την 

ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, στη Διεύθυνση www.logismos.gr, όπου και θα παραμείνει στη 

διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 
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2. Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 4 παρ 2 του Ν.3556 / 2007) 

 

Οι υπογεγραμμένοι 

 

1. Ιωάννης Μ. Δούφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Αλέξανδρος Μ. Δούφος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Ιωάννης Γ. Σταύρου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ 

 

Εξ ’όσων γνωρίζουμε: 

 

 Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Α.Ε» για την χρήση 1η Ιανουαρίου 2018 έως την 31η Δεκεμβρίου 2018, οι οποίες καταρτίσθηκαν  
σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και παθητικού, τη καθαρή θέση και  τα  αποτελέσματα  χρήσεως. 

 Η ετήσια συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 
επιδόσεις και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης  της  περιγραφής  των  κυριότερων 
κινδύνων  και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» την 24η Απριλίου 2019 
δημοσιοποιούμενες δι’ αναρτήσεώς τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://www.logismos.gr, καθώς 
και στο διαδικτυακό χώρο του Χ.Α. 

Πυλαία, 24 Απριλίου 2019 

 

 

Ιωάννης Μ. Δούφος  Αλέξανδρος Μ. Δούφος  Ιωάννης Γ. Σταύρου 

     

     

     

Πρόεδρος του Δ.Σ.  Διευθύνων Σύμβουλος  Μέλος Δ.Σ. 

  & Αντιπρόεδρος Δ.Σ.   
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3. Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 

ΠΡΟΣ 

την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Θεσσαλονίκη, 24  Απριλίου  2019 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Με την Έκθεση αυτή η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3556/2007, και τις σχετικές 
αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας παρουσιάζουμε τη δραστηριότητα της Εταιρείας για το 
έτος 2018. 

1. Γενικά 

Η Εταιρεία «Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο 
«Logismos α.ε. », ιδρύθηκε το 1970 και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 
14514/06/Β/86/05. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Βασική δραστηριότητα της 
Εταιρείας από ιδρύσεώς της είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογραφικής υποστήριξης με 
έμφαση στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Σήμερα η εταιρεία διαθέτει μία πλήρη σειρά 
εφαρμογών νέας γενιάς αποτελούμενη από ERP, CRM, SCM, MRP II, PMS, MIS, DSS. Παράλληλα 
αναπτύσσει κατά παραγγελία λογισμικό (Καζίνο, Θεματικά Πάρκα, Ξενοδοχεία) προκειμένου να καλύψει τις 
ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών της. Η εκπαίδευση, συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων που 
μελετά, αναπτύσσει και εγκαθιστά η εταιρεία, αποτελούν μέρος των συστημάτων αυτών. Η συνεπής και 
αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών αυτών, εξασφαλίζει την απρόσκοπτη εξέλιξη του κάθε 
συστήματος, καθιστώντας το έτσι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη κάθε επιχείρησης. 

2. Σημαντικά Γεγονότα 

Το έτος 2018 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα 
οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:  

- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS 
C.M.S. (Cazino Management System)» & Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as s 
Service) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.174.391,14 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 
3299/2004 με ποσοστό επιδότησης 50%. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου στις 31/12/2018. 

- Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise 
Relationship Management ERM) με εστίαση στο χώρο της Ακαδημίας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
1.790.110,00 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 με ποσοστό επιδότησης 45%. Η 
υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέμβριο 2011 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2018. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιελάβανε σημαντικές δράσεις καθώς συνεχίσθηκαν οι 
ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του 
εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα 
τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.  

Επίσης συνεχίστηκαν οι ενέργειες της εταιρείας για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας 
επιχειρηματικού λογισμικού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
των νέων προϊόντων της “MOBILE CRM & BI” 

 

Στις 20/06/2018 εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία όπως αναλυτικά περιγράφεται 
στην σημείωση 6 της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης της παρούσας έκθεσης. 

 

Τα ανωτέρω γεγονότα δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

3. Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερους κινδύνους ή αβεβαιότητες, πέραν αυτών που αντιμετωπίζει και 
κάθε άλλη ομοειδής εταιρεία του κλάδου της πληροφορικής στην Ελλάδα, όπως:  
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 Η παρατεταμένη και εντεινόμενη οικονομική κρίση, με απρόβλεπτες συνέπειες για την 
δραστηριότητα των επιχειρήσεων οι οποίες εντάσσονται στον κύκλο των υφισταμένων και 
πιθανών μελλοντικών πελατών μας  

 Οι τεχνολογικές εξελίξεις και η πιθανή ανάγκη προσαρμογής σε αυτές  

 Η ένταση ή/και διαφοροποίηση του ανταγωνισμού  

 Η δυσχέρεια εξεύρεσης εξειδικευμένου προσωπικού  

 Η παροχή ρευστότητας εκ μέρους των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις 

 Η χρηματιστηριακή αβεβαιότητα, η οποία βεβαίως επηρεάζεται κυρίως από παράγοντες πέραν 
της ελληνικής οικονομίας. 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία έχει την ετοιμότητα να αντιμετωπίσει τυχόν απρόβλεπτες ή δυσμενείς 
συνθήκες με τις ακόλουθες ενέργειες, ώστε να αποφευχθούν οι δυνητικές επιπτώσεις τους στην 
χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της: 

 Ανάπτυξη νέων προϊόντων/εφαρμογών λογισμικού, στο πλαίσιο του νέου επιχειρηματικού της 
σχεδίου 

 Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 

 Ανταγωνιστική πολιτική τιμών 

 Επέκταση του εύρους των παρεχόμενων προϊόντων/υπηρεσιών προς την υφιστάμενη πελατειακή 
βάση 

 Επέκταση σε αγορές του εξωτερικού στον τομέα των Καζίνο με αξιοποίηση καταλλήλων 
συνεργασιών 

 Αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων για την ένταξη σε αυτά των έργων 
επιχειρήσεων/πελατών μας που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των πληροφορικών συστημάτων 
τους 

 Συνεχής παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων και αξιολόγηση της σκοπιμότητας και του 
χρόνου ενσωμάτωσης ορισμένων εξ ’αυτών στην παραγωγική διαδικασία της Εταιρείας 

 Διασπορά του πιστωτικού κινδύνου σε μεγάλο αριθμό πελατών, εκ των οποίων κανείς δεν 
συμμετέχει με μεγάλο ποσοστό στις συνολικές απαιτήσεις της Εταιρείας. Για την αντιμετώπιση 
περιπτώσεων δυνητικού κινδύνου περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις οι αναγκαίες 
προβλέψεις 

 Εξασφάλιση της αναγκαίας ρευστότητας με κυμαινόμενα ταμειακά διαθέσιμα και διάθεση 
επαρκών πιστωτικών ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες, με τις οποίες οι ισχύουσες 
συμβάσεις χρηματοδοτήσεως είναι ικανοποιητικές 

 Τήρηση υγιούς δομής των στοιχείων του παθητικού (δείκτης σχέσεως ιδίων κεφαλαίων προς 
σύνολο υποχρεώσεων 294%) και σχετικά μικρές βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

4. Εξέλιξη & Επιδόσεις 

Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας κατά την χρήση 2018  διαμορφώθηκαν περιληπτικώς ως ακολούθως: 

Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας στη χρήση 2018 ανήλθε σε 2.386 χιλιάδες € περίπου, παρουσιάζοντας 
αύξηση  της τάξης του 8,96% σε σχέση με τη χρήση 2017 που ήταν  2.190 χιλιάδες € περίπου. 

Αναλυτικότερα, στη διάρκεια της χρήσης 2018 οι δραστηριότητες της Εταιρείας εξελίχθηκαν ως 
ακολούθως: 

Παροχή Υπηρεσιών 

Οι Πωλήσεις Υπηρεσιών ανήλθαν σε 2.241.532 € έναντι 2.070.757 € της χρήσης 2017, παρουσιάζοντας 
αύξηση της τάξης του 8.25% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 

Πωλήσεις Προϊόντων Τρίτων 



  

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      ΧΡΗΣΗ 2018 7 

Οι Πωλήσεις Προϊόντων Τρίτων ανήλθαν σε 144.188 € έναντι 118.754 € της χρήσης 2017, 
παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 21,42% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. 

 

Οικονομικό Αποτέλεσμα 

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ανήλθαν με βάση 
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) σε 645.580€ έναντι 370.362€ της 
προηγούμενης χρήσης 2017 αυξημένα κατά περίπου 74,31%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 135.566€ 
έναντι 124.630€  της χρήσης 2017 αυξημένα κατά περίπου 8,77%. Τά κέρδη  μετά από φόρους ανήλθαν 
σε 37.719€ έναντι 40.395€  της χρήσης 2017, μειωμένα κατά περίπου 6,62%.    

Περιβαλλοντικά θέματα 

Ενώ θεωρούμε την περιβαλλοντική προστασία μείζων ζήτημα, ο κλάδος της Εταιρείας μας, δύναται να 
θεωρηθεί πως έχει σχετικά χαμηλό αντίκτυπο. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους ισχύοντες 
νόμους και κανονισμούς, καθώς έχει υιοθετήσει φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες με σκοπό την 
εξοικονόμηση ενέργειας και των φυσικών πόρων. 

Εργασιακά θέματα 

Στην Εταιρεία κατά την 31/12/2018 απασχολούνταν 48 εργαζόμενοι. Θεωρούμε πως το ανθρώπινο 
δυναμικό μας αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο, ώστε να πραγματοποιηθεί η επίτευξη 
των στόχων της Εταιρείας. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης που παρέχουμε αποτελούν σημαντικό 
παράγοντα, ώστε να προσελκύσουμε καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό. Η επιλογή των ανθρώπων 
που απαρτίζουν το σύνολο των στελεχών, εργαζομένων και συνεργατών έχει γίνει με αντικειμενικά 
κριτήρια, όπως οι αξίες τους, οι δεξιότητές τους και η απόδοση τους. Σε καμία περίπτωση, χαρακτηριστικά 
που σχετίζονται με το φύλλο, την ηλικία και γενικότερες διακρίσεις, δεν επηρέασαν τις αποφάσεις τις 
διοίκησης. Η Εταιρεία στα πλαίσια διαφύλαξης της ασφάλειας των εργαζομένων, έχει ορίσει Τεχνικό 
Ασφαλέιας, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που υφίστανται στους χώρους εργασίας. 

Εναλλακτικοί δείκτες μέτρησης απόδοσης 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (“ΕΔΜΑ”) στα πλαίσια λήψης 
αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό της, καθώς και για 
την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΕΔΜΑ εξυπηρετούν στην καλύτερη 
κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, της 
χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης ταμειακών ροών. Οι εναλλακτικοί δείκτες 
(ΕΔΜΑ) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πάντα σε συνδυασμό με τα οικονομικά αποτελέσματα που 
έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν αυτά. 

 

Βασικοί Δείκτες Επιδόσεως 

2018   2017 

Αποδόσεως & Αποδοτικότητας    

Καθαρά Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 37.719,15 
= 1,58% 

  40.395,19 
= 1,84% 

Κύκλος Εργασιών 2.385.719,57   2.189.510,95 

  

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης προ φόρων 135.566,29 
= 2,03% 

  124.630,23 
= 1,87% 

Ίδια Κεφάλαια 6.693.113,89   6.659.876,55 

Οικονομικής Διαρθρώσεως   

Ίδια Κεφάλαια 6.693.113,89 
= 293,83% 

  6.659.876,55 
= 412,98% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.277.890,78   1.612.648,29 

  

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.155.554,76 
= 12,88% 

  1.326.130,39 
= 16,03% 

Σύνολο Ενεργητικού 8.971.004,67   8.272.524,84 
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Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.155.554,76 
= 129,58% 

  1.326.130,39 
= 189,46% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 891.779,70   699.954,95 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 894.151,10 
= 64,62% 

699.954,95 
= 76,69% 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.383.739,68 912.693,34 

                    Βραχυπρόθεσμες Δανειακές 
                                            Υποχρεώσεις 292.821,36 

= 67,33% 
47.931,64 

= 0,00% 
                    Μακροπρόθεσμες Δανειακές   
                                            Υποχρεώσεις 434.878,23 0,00 

 
    2018      2017 

Γενικής Ρευστότητας 

(Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις) Χ 100 129,23% 189,46% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ποσοστό κάλυψης των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων από το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Ταχύτητα Κυκλοφορίας Αποθεμάτων 

(Αποθέματα/Κόστος Πωληθέντων) Χ 365 ημέρες         24    42 

Ο δείκτης απεικονίζει το μέσο όρο των ημερών που διατηρούνται τα 

αποθέματα στην εταιρεία 

Ταχύτητα Είσπραξης Απαιτήσεων 

(Απαιτήσεις/Πωλήσεις) Χ 365 ημέρες        168    206 

Ο δείκτης απεικονίζει το μέσο όρο των ημερών που οι Απαιτήσεις της 

επιχείρησης εισπράττονται 

Ταχύτητα Πληρωμής Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων πλήν Τραπεζών 

(Βραχυπρ. Υποχρεώσεις πλην Τραπεζών/Κόστος πωληθέντων) Χ 365 ημέρες        477 1061 

Ο δείκτης απεικονίζει το μέσο όρο των ημερών που αποπληρώνονται οι μη  

Τραπεζικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας 

Περιθώριο Μικτού Κέρδους 

(Μικτά κέρδη/Πωλήσεις) Χ 100      80,70% 89,75% 

Ο δείκτης απεικονίζει το μικτό κέρδος ως ποσοτό επί των πωλήσεων 

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους 

(Καθαρά Κέρδη/Πωλήσεις) Χ 100      1,58% 1,84% 

Ο δείκτης απεικονίζει τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ως ποσοστό επί 

των πωλήσεων 

Κεφαλαιακής Επιβάρυνσης 

(Ξένα Κεφάλαια/Ίδια Κεφάλαια) Χ 100      34,03% 24,21% 

Ο δείκτης απεικονίζει το ύψος των Υποχρεώσεων(βραχυπρόθεσμες και 

Μακροπρόθεσμες) ως ποσοστό επί των ιδίων κεφαλαίων 

Καθαρός Δανεισμός 

Μακροπ.. Δάνεια + Βραχυπρ. Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 699.371,79 
-

17.427,96 

Αποσβέσεις 
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Στην χρήση 2018 έγιναν αποσβέσεις 466.989,68€ εκ των οποίων ποσό  342.829,05 € επιβάρυναν το 
κόστος υπηρεσιών και ποσό 124.160,63€ τα έξοδα διάθεσης και διοίκησης . (Οι αποσβέσεις της 
προηγούμενης χρήσης 2017 ήταν 209.953,48€). 

Ακίνητα 
Η Εταιρεία κατέχει 1 (ένα) ακίνητο στην ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, στον Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης.. 

Διάθεση Καθαρών Κερδών 

Δεν υπάρχει διάθεση κερδών για την κλειόμενη χρήση.  

Ίδιες μετοχές 

Η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές 

Συμμετοχές  
Την 31/12/2018 οι συμμετοχές της Εταιρείας είχαν ως ακολούθως:  

α. Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 30% στην Εταιρεία ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Α.Ε με κόστος κτήσεως 44.020,54 €. Η εταιρεία αυτή είναι ανενεργή και για τον λόγο αυτό έχει γίνει στις 
οικονομικές καταστάσεις πρόβλεψη ποσού 44.019,54 € για αντιμετώπιση πιθανής απαξίωσης της 
επένδυσης. 

β. Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 4,76% (1/21) στην εταιρεία IMESE μία εκπαιδευτική, αστική, μη 
κερδοσκοπική εταιρεία με εταίρους τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και 21 από τις 
μεγαλύτερες εταιρείες της Βορείου Ελλάδος με κόστος κτήσεως 3.000 €.. Η εταιρεία αυτή έχει αναστείλει 
τις δραστηριότητές της και για τον λόγο αυτό έχει γίνει στις οικονομικές καταστάσεις διαγραφή της ως άνω 
συμμετοχής. 

γ. Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 1,27% στην ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Πάρκο 
Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας. Η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως 17.580 €. 

δ. Η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 2,08% στην Ανώνυμο Εταιρεία η οποία αποτελεί τον Φορέα 
Διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) «ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας». Η συμμετοχή αποτιμήθηκε στην αξία κτήσεως 1.248 €. 

Χρηματοοικονομικά Μέσα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα ουσιώδους σημασίας για την εκτίμηση των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων, της οικονομικής κατάστασης και του λογαριασμού αποτελεσμάτων 
χρήσεως της εταιρείας. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εσόδων και ειδικότερα η συμμετοχή της εταιρείας με ποσοστό 30% στο μετοχικό κεφάλαιο 
άλλης ανωνύμου εταιρείας μη εισηγμένης στο Χ.Α., εμφανίζονται απομειωμένα κατά το ποσό των 41.000 € 
περίπου για αντιμετώπιση πιθανής απαξίωσης της επένδυσης. Η συμμετοχή της εταιρείας με ποσοστό 
4,76% στο μετοχικό κεφάλαιο της εκπαιδευτικής, αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας IMESE έχει 
διαγραφεί λόγω αναστολής της λειτουργίας της.  

Διαχείριση Κινδύνων 

 Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων 

Με τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία, ελλοχεύει ο 
κίνδυνος, υπό συνθήκες, να επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες σχετικές με το 
αντικείμενο εταιρείες. Για τον λόγο αυτό και δεδομένου ότι τα προϊόντα λογισμικού βασίζονται σε ιδιόκτητες 
τεχνολογίες, η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύει τους απαραίτητους 
πόρους για την έρευνα και ανάπτυξη νέων και υπάρχων λογισμικών προϊόντων. 

 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η ανάλυση της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς και ο τρόπος διαχείρισης του 
κινδύνου που συνεπάγεται η ικανοποίηση των υποχρεώσεων αυτών έχουν ως ακολούθως: 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αναφέρονται σε αλληλόχρεους λογαριασμούς τραπεζών ως ο 
κάτωθι πίνακας: 
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Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Περιγραφή Ποσό σε ευρώ 

ΕΤΕ - Λογαριασμοί βραχυπρoθέσμων υποχρεώσεων 84.042,62 

ALPHA BANK - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 6.006,80 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - Λογαριασμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 91.680,98 

ΕΤΕ - ΣΥΜΒ.2107102283 - Λ/2103912370 111.090,96 

ΣΥΝΟΛΟ 292.821,36 

 

Με τις ανωτέρω τράπεζες έχουμε πολυετή συνεργασία στη διάρκεια της οποίας πολλές χρηματοδοτήσεις 
λειτουργούν ως κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα. Δηλαδή, σε κάθε τρίμηνη ή εξάμηνη λήξη 
διαφοροποιείται μόνον το επιτόκιο όσων χρηματοδοτήσεων είναι συνδεδεμένες με Euribor και έχουμε 
πιθανή διαφοροποίηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. 

Να σημειωθεί ότι στις 31/12/2018 τα όρια χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες ανέρχονται  σε 1.585.000 
ευρώ (ΕΤΕ 745.000 €, ALPHA BΑΝΚ 740.000 €, ΠΕΙΡΑΙΩΣ 100.000 €), σημαντικά υψηλότερα από τις 
χρησιμοποιηθείσες χρηματοδοτήσεις. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ότι ο κίνδυνος 
ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα. 

 Πιστωτικός Κίνδυνος  

Η ποσοτική ανάλυση των απαιτήσεων σε α) μη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις β) ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις 
και γ) απομειωμένες απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω Πίνακα. 

    Προβλεπόμενες εισπράξεις 

    31.12.2018 
Εως 

31.01.2019 
Από 01.02.2019-

28.02.2019 
Από 01.03.2019-

31.12.2019 

1 
Μη ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις 2.971.427,46 193.308,06 256.328,20 647.447,50 

2 Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις         

3 Απομειωμένες απαιτήσεις 
-

1.874.343,70       

    1.097.083,76       

Η Εταιρεία ως προς την αναμενόμενη πιστωτική ζημιά και τον σχηματισμό προβλέψεων για τους πελάτες 
του, αλλά και για τις λοιπές εμπορικές απαιτήσεις, έχει λάβει υπόψη τις νέες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ9. 

 Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις 
τιμές των επιτοκίων. Στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί αναλύεται η επίδραση του παράγοντα 
μεταβολής των επιτοκίων. 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων 

(Ποσά χρήσης 2018) 1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 2.145,76 

(Ποσά χρήσης 2018) 1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος -2.145,76 

Συναλλαγές με Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις 

Κατά την διάρκεια της χρήσης 2018 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές με την συνδεδεμένη 
εταιρεία με την επωνυμία «ALPHA ALPHA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.». 

Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24 είναι 
τα ακόλουθα ( με την διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όμιλο): 

 1.1-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών της Διοίκησης 166.256,02 139.800,00 

Φορολογικοί Έλεγχοι 

Οι χρήσεις 2013,2014,2015,2016 και 2017, έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή και έχουν  
εκδοθεί σχετικά φορολογικά  πιστοποιητικά. Για τη χρήση 2018 ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη. 
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Επενδυτική Πολιτική 

Το έτος 2018 η Εταιρεία συνέχισε την υλοποίηση δράσεων των κατωτέρω δύο επενδυτικών σχεδίων τα 
οποία ευρίσκονται σε εξέλιξη και επιδοτούνται από Αναπτυξιακούς Νόμους:  

- Επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης ολοκληρωμένης Εφαρμογής Διαχείρισης Καζίνο «LOGISMOS 
C.M.S. (Cazino Management System)» & Δημιουργία του Κέντρου Λειτουργίας SaaS (Software as s 
Service) εγκεκριμένου προϋπολογισμού 2.174.391,14 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 
3299/2004 με ποσοστό επιδότησης 50%. Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση του έργου στις 31/12/2018. 

- Επενδυτικό σχέδιο Ανάπτυξης Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Σχέσεων (Enterprise 
Relationship Management ERM) με εστίαση στο χώρο της Ακαδημίας, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
1.790.110,00 €, επιδοτούμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/2011 με ποσοστό επιδότησης 45%. Η 
υλοποίηση του έργου άρχισε τον Σεπτέμβριο 2011 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2018. 

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιελάβανε σημαντικές δράσεις καθώς συνεχίσθηκαν οι 
ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του 
εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα 
τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου.  

Επίσης συνεχίστηκαν οι ενέργειες της εταιρείας για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας 
επιχειρηματικού λογισμικού σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δίνοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη 
των νέων προϊόντων της “MOBILE CRM & BI” 

Εσωτερικώς Δημιουργούμενα Άϋλα Στοιχεία Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή) 

Η Εταιρεία κατά την χρήση 2018 προέβη στην ανάπτυξη νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων εφαρμογών 
λογισμικού, εφαρμόζοντας ευρήματα προηγηθείσας έρευνας και άλλες γνώσεις.  

Οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο ανάπτυξης των ανωτέρω εφαρμογών ανήλθαν 
στο ποσό των 473.428,99€ και καταχωρήθηκαν ως επί μέρους άϋλα στοιχεία ενεργητικού (Ασώματες 
Ακινητοποιήσεις) διότι τόσο κατά την έναρξη του σταδίου ανάπτυξης του κάθε έργου όσο και μέχρι σήμερα 
πληρούνται όλα τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία καθορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο υπ’ 
αριθμόν 38: 

1. Η Εταιρεία έχει την τεχνική δυνατότητα να ολοκληρώσει τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού ώστε τελικά αυτά 
να διατεθούν προς πώληση. 

2. Η Εταιρεία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να ολοκληρώσει τα άϋλα στοιχεία ενεργητικού 
προκειμένου αυτά να διατεθούν προς πώληση.  

3. Από την δημιουργία των άϋλων αυτών περιουσιακών στοιχείων θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη από 
τις πωλήσεις αυτών σε επιχειρήσεις. Η ύπαρξη αγοράς για τα συγκεκριμένα προϊόντα αποδεικνύεται από 
την έρευνα αγοράς που πραγματοποίησε η Εταιρεία.  

4. Η Εταιρεία έχει διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών ή ανθρωπίνων πόρων οι οποίοι θα την 
βοηθήσουν να ολοκληρώσει και να διαθέσει τα άϋλα στοιχεία του ενεργητικού. 

5. Η Εταιρεία μπορεί να παρακολουθεί αξιόπιστα και με επαρκές σύστημα κοστολόγησης τις δαπάνες που 
αποδίδονται στα άϋλα στοιχεία ενεργητικού κατά την διάρκεια της ανάπτυξής τους. 

Εταιρική Διακυβέρνηση 

Η Εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις της Εταιρικής Διακυβέρνησης, όπως προβλέπεται από τον Ν. 
3016/17.05.2002, ορίζοντας ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αναθέτοντας 
στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εποπτικές αρμοδιότητες και εφαρμόζοντας σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου.  

Η Εταιρεία έχει επίσης συγκροτήσει Επιτροπή Ελέγχου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Ν. 
4449/2017. 

Σύμφωνα με το Άρθρου 43α παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτή προστέθηκε με 
το  Άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3873/2010, η εταιρεία εφαρμόζει αυτοβούλως τον Κώδικα Εταιρικής 
Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το 
κείμενο του οποίου είναι διαθέσιμο στο κοινό στην ιστοσελίδα www.sev.org.gr. 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί, σε γενικές γραμμές, το πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου το οποίο συνιστά ο Κώδικας 
Εταιρικής Διακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες, προσαρμοσμένο όμως ουσιωδώς στο πολύ 
μικρό της μέγεθος καθώς και στην φύση των δραστηριοτήτων της.  

Το Δ.Σ. έχει εξετάσει τους κύριους κινδύνους που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει η επιχείρηση καθώς και 
το σύστημα εσωτερικού ελέγχου.  
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Επισυνάπτεται Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης όπως προβλέπεται από την περίπτωση δ’ της 
παραγράφου 3’ του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του 
άρθρου 2 του ν.3873/2010.  

Το σύνολο των αμοιβών των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 5 
του Ν.3016/2002  ανήλθαν στο ποσό των 6.080,00 €. 

5. Γεγονότα μετά την λήξη της Χρήσεως 

Δεν συνέβησαν μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν το περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων. 

 

6. Προβλεπόμενη Πορεία & Εξέλιξη 

Θα συνεχισθούν επίσης οι ενέργειες της Εταιρείας για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης 
εφαρμογών Καζίνο σε χώρες του εξωτερικού. Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε 
εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας καζίνο και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του 
χώρου. 

 

Θα συνεχισθούν οι ενέργειες της Εταιρείας για εφαρμογή της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού 
λογισμικού  ERP-WMS-PMS-CRM-MOBILE-BI  σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. 

 

Θα συνεχίσει την προώθηση του νέου συστήματος με την επωνυμία «Athena» σε Ακαδημαϊκά Ιδρύματα 
στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

 

Τέλος, θα υπάρχει η ετοιμότητα διενέργειας της φάσης «Έρευνας», η οποία θα αφορά στην μελλοντική 
ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρηματικού λογισμικού και προϊόντων, προσαρμοσμένων σε νέες ανάγκες της 
Αγοράς.  

 

Εκτιμάται ότι η τρέχουσα οικονομική συγκυρία, της οποίας η διάρκεια / εξέλιξη / ένταση δεν είναι εύκολο να 
προβλεφθεί, θα επηρεάσει την δραστηριότητα και τις επιδόσεις της εταιρείας και στην χρήση 2019, σε 
βαθμό όμως ο οποίος δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθεί από τούδε.  

 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Αυτή ήταν συνοπτικά η κατάσταση της Εταιρείας κατά το έτος 2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα 
εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις, την Διάθεση Κερδών, την Κατάσταση Ταμειακών Ροών και τις 
Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 8 του Ν. 3556/2007  

και το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 της υπ.αριθ.πρωτ. 595/12.02.2009 επιστολής  

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 

 

Με την Έκθεση αυτή, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 7 & 8 του Νόμου 3556/2007, σας 
παρουσιάζουμε επεξηγήσεις σχετικά με τις πληροφορίες της παραγράφου 7 & 8.  

Αναλυτικές Πληροφορίες του άρθρου 4 παρ.7 Ν.3556 / 2007 

(α) Διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 4.076.400,00 
Ευρώ αποτελούμενο από 4.740.000 κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας 0,86 Ευρώ η μία. Τα δικαιώματα και 
οι υποχρεώσεις των μετοχών αυτών καθορίζονται στο άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας και είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 

2. Οι μετοχές της Εταιρείας είναι αδιαίρετοι. Σε περίπτωση συγκυριότητας επί μίας μετοχής οι συγκύριοι 
αυτής εκπροσωπούνται στις μετά της εταιρείας σχέσεις αυτών με έναν μόνον κοινό εκπρόσωπο. Σε 
περίπτωση μη ορισμού τέτοιου εκπροσώπου, η ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από 
αυτή την μετοχή είναι αδύνατη. 

3. Ο μέτοχος δεν ευθύνεται πέραν του ποσού της καταβολής που πραγματοποίησε και της ονομαστικής 
αξίας της μετοχής του.  

4. Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στις προσόδους και τα κέρδη της Εταιρείας και στην 
περιουσία αυτής σε εκκαθάριση κατά τον λόγο του συνολικού αριθμού των εκδιδομένων μετοχών. 

5. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην Αγορά Αξιών του 
Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

(β) Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόμος και δεν υφίστανται περιορισμοί 
στην μεταβίβαση από το καταστατικό της. 

(γ) Δεν υπάρχουν κάτοχοι κάθε είδους μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 

(δ) Δεν υπάρχουν περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου, όπως ενδεικτικά περιορισμοί των δικαιωμάτων 
ψήφου σε κατόχους ορισμένου ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου ή σε κατόχους ορισμένου αριθμού 
δικαιωμάτων ψήφων, και στις προθεσμίες άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου. 

(ε) Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων οι οποίες είναι γνωστές στην εταιρεία και συνεπάγονται 
περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή περιορισμούς στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου. 

(στ) Οι κανόνες για το διορισμό και την αντικατάσταση μελών του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και για 
την τροποποίηση του καταστατικού, δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον κ.ν. 2190/1920. 

(ζ) Δεν υπάρχει αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου ή ορισμένων μελών του διοικητικού συμβουλίου 
για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών, πέραν των καθοριζομένων από το άρθρο 16 
του κ.ν. 2190/1920. 

(η) Δεν υπάρχει  σημαντική συμφωνία που έχει συνάψει η εταιρεία και η οποία τίθεται σε ισχύ, 
τροποποιείται ή λήγει σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης.  

(θ) Δεν υπάρχουν συμφωνίες που η εταιρεία έχει συνάψει με μέλη του διοικητικού της συμβουλίου ή με το 
προσωπικό της, η οποία προβλέπει αποζημίωση σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης χωρίς βάσιμο 
λόγο ή τερματισμού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας της δημόσιας πρότασης. 

Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 και 
11 του Ν. 3556/2007 

Ο κύριος Ιωάννης Μ. Δούφος κατείχε με ημερομηνία 31/12/2018 ποσοστό 23,38% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας και συνολικό αριθμό μετοχών και ψήφου 1.108.330. 

Ο κύριος Αλέξανδρος Μ. Δούφος κατείχε με ημερομηνία 31/12/2018 ποσοστό 23,39% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας και συνολικό αριθμό μετοχών και ψήφου 1.108.720. 

Η κυρία Υβόνη – Ελένη Δούφου κατείχε με ημερομηνία 31/12/2018 ποσοστό 11,82% του μετοχικού 
κεφαλαίου της Εταιρείας και συνολικό αριθμό μετοχών και ψήφου 560.147. 
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H Nicolas Van Orton AD κατείχε με ημερομηνία 31/12/2018 ποσοστό 9,11% του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας και συνολικό αριθμό μετοχών και ψήφου 431.809. 

Κανένα άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου. 
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ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

(Σύμφωνα με το Άρθρο 43α παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του κ.ν. 2190/1920  
όπως αυτή προστέθηκε με το  Άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3873/2010) 

 
Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2019 

 

Σε εφαρμογή του Άρθρου 43α παράγραφος 3 περίπτωση δ’ του κ.ν. 2190/1920 όπως αυτή προστέθηκε με 
το  Άρθρο 2 παράγραφος 2 του ν. 3873/2010,  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. συμπεριλαμβάνει 
ως ειδικό τμήμα στην Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης της Εταιρείας την ακόλουθη Δήλωση Εταιρικής 
Διακυβέρνησης: 

 

1. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Η εταιρεία έχει αποφασίσει αυτοβούλως να εφαρμόζει τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, το κείμενο του οποίου 
είναι διαθέσιμο στο κοινό στην ιστοσελίδα www.sev.org.gr.  

   

2. Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Η εταιρεία εφαρμόζει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης βάσει των προβλέψεων του νόμου. 

 

3. Εσωτερικός Έλεγχος-Διαχείριση Κινδύνων 

 

Η διαχείριση κινδύνων στο εσωτερικό της Εταιρείας είναι προσαρμοσμένη στο μέγεθος της εταιρείας και 
στην φύση των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζει. 

 

Κύρια στοιχεία του συστήματος διαχείρισης κινδύνων είναι: 

 

α. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής, με την τριμηνιαία έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

β. Η Επιτροπή Ελέγχου, με την τριμηνιαία έκθεση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. 

γ. Ο τριμηνιαίος έλεγχος της αποτελεσματικότητας του συστήματος ελέγχου από την ολομέλεια του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τον έλεγχο και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων κάθε περιόδου. 

δ. Ο εξαμηνιαίος έλεγχος από Ορκωτό Λογιστή Ελεγκτή, κατά τον οποίον πραγματοποιείται και ετήσια 
Εκτίμηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

ε. Η ετήσια επανεξέταση από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρικής στρατηγικής, των 
κύριων επαγγελματικών κινδύνων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

 

Οι νόμιμοι Ορκωτοί Λογιστές Ελεγκτές καθώς και το γραφείο στο οποίο ανήκουν δεν προσφέρουν μη 
ελεγκτικές υπηρεσίες στην Εταιρεία, συνεπώς δεν υπάρχει επίπτωση στην αντικειμενικότητα και την 
αποτελεσματικότητα του υποχρεωτικού ελέγχου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει πραγματοποιήσει την ετήσια επανεξέταση της εταιρικής στρατηγικής, των 
κύριων επιχειρηματικών κινδύνων που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσει η Εταιρεία καθώς και του 
συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 

4. Δημόσιες Προσφορές Εξαγοράς 

 

Η εταιρεία δεν υπάγεται στην οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
21ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς 
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5. Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

α. Τρόπος Λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης.  

 

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και  συνέρχεται στην 
έδρα της Εταιρείας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας ή άλλου δήμου 
ομόρου της έδρας, ή στην περιφέρεια του δήμου όπου ευρίσκεται η έδρα του Χρηματιστηρίου το 
οποίο εδρεύει στην Ελλάδα και εις το οποίο είναι εισηγμένες οι μετοχές της εταιρείας, τακτικά μία 
φορά το έτος και μάλιστα εντός του πρώτου εξαμήνου από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσεως. Το 
Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλεί εκτάκτως τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κάθε φορά 
που κρίνει αυτό αναγκαίο.  

2) Οι προσκλήσεις για την σύγκληση τακτικών και εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων 
δημοσιεύονται είκοσι (20) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία  που ορίσθηκε για 
την Συνέλευση, οι δε προσκλήσεις για επαναληπτικές συνελεύσεις δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις 
ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για τη συνέλευση αυτή. Περίληψη της πρόσκλησης 
δημοσιεύεται στον τύπο και στο ΦΕΚ, ενώ το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης αναρτάται στην 
ιστοσελίδα της Εταιρείας.  

3) Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920. Δεν παρέχεται η δυνατότητα 
συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η δυνατότητα εξ’αποστάσεως 
συμμετοχής στην ψηφοφορία. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που 
βρίσκονται στην ίδια θέση.  

4) Τα θέματα απαρτίας και πλειοψηφίας για την λήψη αποφάσεων καθορίζονται από το Καταστατικό της 
Εταιρείας, το οποίο είναι ανηρτημένο στον ιστότοπο της Εταιρείας.  

5) Οι συζητήσεις και αποφάσεις που λαμβάνονται κατά την Γενική Συνέλευση καταχωρούνται σε 
περίληψη σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Με αίτηση 
μετόχου ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη 
της γνώμης του.   

6) Η Εταιρεία δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, εντός πέντε (5) 
ημερών το αργότερο από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 

 

 β. Βασικές Εξουσίες της Γενικής Συνέλευσης 

 

1) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να 
αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην Εταιρεία. Οι αποφάσεις αυτής δεσμεύουν και τους 
απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.  

2) Η Γενική Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει περί: α) τροποποιήσεων του καταστατικού, 
συμπεριλαμβανομένων και των αυξήσεων ή μειώσεων του μετοχικού κεφαλαίου, με εξαίρεση την 
περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφο 1 του παρόντος καταστατικού. β) εκλογής 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με την εξαίρεση της περιπτώσεως της παραγράφου 2 του 
άρθρου 12 του παρόντος. γ) εγκρίσεως του ισολογισμού της εταιρείας. δ) διαθέσεως των ετησίων 
κερδών. ε) εκδόσεως ομολογιακού δανείου με το οποίο χορηγούνται στους ομολογιούχους είτε το 
δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών τους σε μετοχές της εταιρείας ως το άρθρο 3α του κ.ν 
2190/1920 είτε τα δικαιώματα του άρθρου 3β του κ.ν. 2190/1920. στ) συγχωνεύσεως, διασπάσεως, 
μετατροπής, αναβιώσεως, παρατάσεως της διαρκείας ή διαλύσεως της Εταιρείας. ζ) εκλογής 
Ελεγκτών. η) μεταβολής του αντικειμένου της επιχειρήσεως και θ) διορισμού εκκαθαριστών. 

 

γ. Δικαιώματα των Μετόχων και Τρόπος Άσκησής τους 

 

1) Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μίας ψήφου στη Γενική Συνέλευση.  

2) Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει και να ψηφίζει κάθε μέτοχος αυτοπροσώπως ή δια 
αντιπροσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1-6 του άρθρου 28α του κ.ν. 2190/1920. 
Δεν παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα ούτε η 
δυνατότητα εξ’ αποστάσεως συμμετοχής στην ψηφοφορία. Η Εταιρεία διασφαλίζει την ίση 
μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση.  

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται, δέκα (10) ημέρες πριν από την τακτική Γενική 
Συνέλευση, να δίνει σε κάθε αιτούντα μέτοχο αντίγραφο των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών, οι οποίες 
άλλωστε είναι αναρτημένες και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 
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4) Εάν μέτοχος έχει αντιρρήσεις κατά του καταλόγου που περιέχεται στον πίνακα των μετόχων που 
έχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση, ο οποίος καταρτίζεται  από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
δύναται να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδριάσεως της Γενικής Συνελεύσεως και προ της 
ενάρξεως της συζητήσεως των θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη. 

5) Με αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να καταχωρίσει στα πρακτικά ακριβή 
περίληψη της γνώμης του στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

6) Τα δικαιώματα μειοψηφίας καθορίζονται από το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920. 

7) Τα δικαιώματα των μετόχων όσον αφορά στην ακυρωσία ή ακυρότητα αποφάσεων της Γενικής 
Συνέλευσης καθορίζονται από τα άρθρα 35 α και 35β του Κ.Ν.2190/1920.  

 

6. Διοικητικό Συμβούλιο 

 

α. Σύνθεση 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτείται από τους κάτωθι: 

1. Ιωάννης Δούφος                                   : Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος  

2. Αλέξανδρος Δούφος   : Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος,  Εκτελεστικό Μέλος 

3.  Ευάγγελος Κατσάδας   : Εκτελεστικό Μέλος 

4. Νικόλαος Παππάς   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

5. Ιωάννης Σταύρου   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

6. Οδυσσέας Σπύρογλου   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

7. Πολυζώης Δούκας   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

Η παρούσα θητεία των ανωτέρω είναι πενταετής. Η θητεία των μελών άρχισε την 20/06/2018 και λήγει την 
ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του έτους 2023. 

Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου επισυνάπτονται στο τέλος της 
παρούσας. 

Δεν υπάρχουν εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των Ιωάννη Δούφου, Αλεξάνδρου Δούφου και 
Ευάγγελου Κατσάδα. Οι εξωτερικές επαγγελματικές δεσμεύσεις των Ανεξαρτήτων μη Εκτελεστικών Μελών 
Νικολάου Παππά, Ιωάννη Σταύρου , Οδυσσέα Σπύρογλου και Πολυζώη Δούκα δεν δημιουργούν 
σύγκρουση με τα συμφέροντα της Εταιρείας. 

β. Τρόπος Λειτουργίας 

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας συγκαλούμενο  από τον Πρόεδρο ή τον 
αναπληρωτή του σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από αυτόν, τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα αλλά και  
κάθε φορά που ο Νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή κάθε φορά που δύο από τους 
Συμβούλους το ζητήσουν.  

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως όταν παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ενός των Συμβούλων, αλλά οπωσδήποτε οι αυτοπροσώπως 
παριστάμενοι Σύμβουλοι πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις (3).  

3) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευομένων Συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου.  

4) Περί των συζητήσεων και αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρούνται πρακτικά, τα οποία 
καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. 

γ. Συνεδριάσεις  

 

Κατά το έτος 2018 πραγματοποιήθηκαν 20 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με απαρτία 100%. 
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7. Επιτροπή Ελέγχου 

 

α. Σύνθεση 

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τέσσερα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. Όλα τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και 
είναι τα ακόλουθα: 

1) Πολυζώης Δούκας   : Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό 
  Μέλος, Πρόεδρος 

2) Νικόλαος Παππάς   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

3) Ιωάννης Σταύρου   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

4) Οδυσσέας Σπύρογλου   : Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος 

 

β. Συνεδριάσεις-Θέματα  

Η Επιτροπή Ελέγχου εποπτεύει τον Εσωτερικό Ελεγκτή, συνεδριάζει ανά τρίμηνο με απαρτία 100% και 
ασχολείται με τα ακόλουθα θέματα: 

 

1) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

2) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της 
διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας του εσωτερικού ελεγκτή της 
Εταιρείας, 

3) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών οικονομικών καταστάσεων, 

4) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της 
αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον 
αφορά την παροχή στην Εταιρεία άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο. 

5) την σύσταση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για τον ορισμό νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού 
γραφείου που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση. 

6) την εξέταση των τυχόν αναφορών του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου για κάθε θέμα που έχει 
σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου και επιδίδει ιδιαίτερη έκθεση με τις 
αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν την 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση και την σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 

Ο Κανονισμός λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. 

 

8. Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Καθορισμού Αμοιβών μελών Δ.Σ. 

 

Λόγω του μικρού μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανάδειξης 
Υποψηφιοτήτων και της Επιτροπής Καθορισμού Αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν 
αναληφθεί από την ολομέλεια του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει κάθε φορά που τίθεται θέμα αντικαταστάσεως ή 
προσθήκης μέλους του Δ.Σ. 

 

 Η Επιτροπή Καθορισμού Αμοιβών συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον χρόνο για τον καθορισμό των 
ετησίων αμοιβών και κάθε φορά που τίθεται θέμα αναπροσαρμογής αμοιβών ή χορήγησης αμοιβής 
επιβράβευσης σε κάποιο μέλος του Δ.Σ. 

 

Οι αμοιβές του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. εγκρίνονται 
τελικώς από την Ετήσια Τακτική Συνέλευση των μετόχων. 

 

9. Αποκλίσεις από τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης 

 

Το μέγεθος της Εταιρείας είναι μικρό και για αυτό, καθ’ όλη την διάρκεια του έτους εις το οποίο αναφέρεται 
η παρούσα Έκθεση, η Εταιρεία δεν συμπεριλαμβάνονταν στους δείκτες FTSE/ATHEX 20 και 
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FTSE/ATHEX Mid 40. Στην περίπτωση αυτή ο Κώδικας προβλέπει την εξαίρεσή της από την υποχρέωση 
περί εξήγησης μη συμμόρφωσής της με τις ακόλουθες ειδικές πρακτικές του Κώδικα: 

 

 Ειδική πρακτική Α.V.II (7.1): Αξιολόγηση του Προέδρου του Δ.Σ. 
 Ειδική πρακτική Α.V (5.7): Μέγεθος επιτροπής  ανάδειξης υποψηφιοτήτων 
 Ειδική πρακτική Γ.1 (1.6): Μέγεθος επιτροπής  αμοιβών 
 Ειδική πρακτική Δ.ΙΙ (1.6): Πληροφορίες Γενικών Συνελεύσεων στην αγγλική γλώσσα, λόγω και 

της ιδιοκτησιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. 

 

10. Αξιολογήσεις 

 

Ανά διετία, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητά του καθώς και την 
αποτελεσματικότητα των επιτροπών του, με βάση διαδικασία η οποία τελεί υπό κατάρτιση. Στην διαδικασία 
θα προΐσταται ο Πρόεδρος και τα αποτελέσματά της αξιολογήσεως θα συζητούνται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θα λαμβάνει μέτρα για την αντιμετώπιση των διαπιστωμένων 
αδυναμιών.    

 

11. Έκθεση Αμοιβών Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Η ενεργοποίηση της διάταξης αυτής (σελ.32 του Κώδικα) προβλέπεται να γίνει στο πλαίσιο της πρώτης 
ανασκόπησης της εφαρμογής του Κώδικα. Μέχρι τότε οι επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τον Κώδικα και δεν 
δημοσιοποιούν τις αμοιβές τους, δεν οφείλουν να αιτιολογούν την μη δημοσιοποίηση των αμοιβών.                                               
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ΣΥΝΤΟΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ  
ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

  
  

Ιωάννης Δούφος – Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

Αποφοίτησε το 1985 από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια. Είναι Διπλωματούχος ηλεκτρολόγος 
μηχανολόγος μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και υποψήφιος 
Διδάκτωρ στον Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης Α.Π.Θ. Κατά τη διάρκεια 1990 – 1991 Διετέλεσε μέλος της 
ομάδας marketing χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της Hewlett Packard S.A. στην Αγγλία. Μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ). Εργάζεται στην Εταιρεία από το 
1986.  

  

Αλέξανδρος Δούφος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Αποφοίτησε το 1989 από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ανατόλια. Είναι Διπλωματούχος της Σχολής Πολιτικών 
Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Έχει ειδικευτεί στον τομέα 
υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος και διαχείρισης υδατικών πόρων στο Institut National 
Polytechnique de Toulouse E.N.S.E.E.H.I.T. France και στο University of Hanover. Διετέλεσε Εμπορικός 
Διευθυντής στην Εκτυπωτική Βορείου Ελλάδος ΕΠΕ κατά τη διάρκεια 1996 – 1998 και Προϊστάμενος 
Ανάπτυξης στην εταιρεία Ε.Β.Ε. Α.Ε. από το 1998 έως το 2003. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Εργάζεται στην Εταιρεία από το 2003. 

Δρ. Ευάγγελος Κατσάδας - Εκτελεστικό Μέλος 

Σπούδασε Φυσική στο Αριστοtέλειο Πανεπιστήμιο και συνέχισε της σπουδές του στο University of 
Rochester, Electrical Engineering Department όπου του απενεμήθει Διδακτορικός τίτλος (Ph.D.) στην 
περιοχή Μικροηλεκτρονικά και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών. Είναι Διευθυντής Παραγωγής της Logismos 
από το 2004. Τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν διευθυντής του Τμήματος Συμβούλων της Logismos. Από το 
1990 μέχρι το 1992 ήταν Διευθυντής του Module Library & Advanced Software Development Group στην 
εταιρεία IMEC (Interuniversity Microelectronics Center) στο Βέλγιο. Από το 1995 μέχρι το 1997 είχε την 
ευθύνη συντονισμού ομάδας ειδικών συμβούλων (experts) με σκοπό την εκπόνηση μελέτης δυνατότητας 
δημιουργίας δικτύου Βιομηχανικής Πληροφορικής  στην Βόρειο Ελλάδα, στα πλαίσια του έργου “Το 
Μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας (ΥΒΕΤ)”. Διαθέτει πάνω 
από 25 χρόνια εμπειρίας στον σχεδιασμό, στην διαχείριση/υλοποίηση έργων πληροφορικής, στην 
διαχείριση καινοτομίας, σε συστήματα ERP/CRM, σε συστήματα διαχείρισης καζίνο και σε σχεδίαση 
υποδομών πληροφορικής. Διατελεί από το 2005 μέλος του International Industrial Board of Computer 
Science Department of the University of Sheffield International Faculty, CITY College. 

Νικόλαος Παππάς - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 

Είναι πτυχιούχος, Διδάκτωρ και Άμισθος Επίκουρος καθηγητής της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης (σήμερα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) από το 1979. Υπήρξε ένας εκ των ιδρυτών της 
αλυσίδας εστιατορίων Goody’s, όπου διετέλεσε για πάνω από μία δεκαετία Αντιπρόεδρος. Η 
επιχειρηματική του δραστηριότητα έχει επίσης να επιδείξει συμμετοχή σε πολλές εταιρείες με ποικίλες 
δραστηριότητες (εστίαση, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και εμπόριο). Συμμετέχει στα Διοικητικά 
Συμβούλια των εταιρειών Εταιρεία: Intersalonica ΑΕΓΑΖ, Intersalonica Ζωής ΑΑΕ, ΔΟΡΑ ΑΕ, SANS AE, 
Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.  

  

Ιωάννης Σταύρου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 

Σπούδασε Οικονομική Διοίκηση στο Πανεπιστήμιο Lyon II, Γαλλία και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του 
σπουδές σε θέματα Ευρωπαϊκής Ενοποίησης στο Κολέγιο της Ευρώπης στην Bruges Βελγίου και στο 
London School of Economics and Political Science. Από το 1983 έως το 1985 εργάστηκε ως βοηθός 
καθηγητής στο Κολέγιο της Ευρώπης και δίδαξε μαθήματα Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Διοίκησης. Σήμερα 
είναι Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, όπου εργάζεται από το 
1987, Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Ανάπτυξης Ιδιωτικών Υποδομών Βορείου Ελλάδος, Αντιπρόεδρος 
του IMESE Business School, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 
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AE, της εταιρείας Ορφανίδη Χ. & Δ. ΑΒΕΕ και της εταιρείας Logismos  Συστήματα Πληροφορικής Α.Ε.. 
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
διετέλεσε Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πληροφοριών για Επιχειρήσεις και συμμετείχε σε πολλές 
Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

  

Οδυσσέας Σπύρογλου - Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 
Είναι  Διπλ. Π. Μηχανικός (ΑΠΘ) με μεταπτυχιακό σε Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Un. 
Leicester, UK) και ολοκληρώνει το 2018 σπουδές σε οικονομικά (Graduate degree in Finance from London 
School of Economics). Είναι πιστοποιημένος στα παρακάτω αντικείμενα: Project Management (PMI), 
Intellectual Property (WIPO), Knowledge Transfer (EUKTS), Quality and Internal Auditing (DGQ) και 
Information Technology (Microsoft). Διαθέτει πάνω από 14 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό, διαχείριση, 
υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στα περισσότερα 
αναπτυξιακά προγράμματα της ΕΕ (EuropeAid, H2020, FP7, INTERREG, MED, LIFE+, CIP ICT PSP, 
Structural Funds). Έχει εργαστεί σε έργα στην Ευρώπη (M. Βρετανία, Γαλλία, Ισπανία), το Ισραήλ και την 
Τουρκία τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

 

Πολυζώης Δούκας – Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. 

 
Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής 
Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως ελεγκτής λογιστής στην Ernst & Young Ελλάς Α.Ε.  και ως εσωτερικός 
ελεγκτής σε εισηγμένη στο Χ.Α.Α εταιρεία. Διετέλεσε επί σειρά ετών Οικονομικός Διευθυντής σε  όμιλο 
επιχειρήσεων του οποίου η μητρική ήταν εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Σήμερα εργάζεται ως στέλεχος σε μεγάλη 
βιομηχανία της Βορείου  Ελλάδος με εξωστρεφή προσανατολισμό. 

 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

από τα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου 

Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου  2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ 

(Α.Δ.Τ. Χ 232131) 

 

Βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω Έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από  δέκα επτά (17) 

 σελίδες είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου που χορηγήσαμε με ημερομηνία 

 25 Απριλίου 2019. 
 

Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2019 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
 

 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ : 59421 

Σ.Ο.Λ. α.ε.ο.ε.
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4. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  

Προς τους Μετόχους της εταιρείας Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε 
(η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2018, την 
κατάσταση 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 Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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 ενότητα της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 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. 

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου  

Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας κρίση, ήταν εξέχουσας 
σημασίας στον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι 
σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των οικονομικών 
καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα 
θέματα αυτά. 

Σημαντικότερο θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Τα Άυλα περιουσιακά στοιχεία  της εταιρείας ανήλθαν για 
την ετήσια περίοδο που έληξε την 31/12/2018 σε 3,8 εκ.€ ( 
3,7 εκ € για την χρήση που έληξε την 31.12.2017). 

Αναγνωρίσαμε την συγκεκριμένη περιοχή  ως ένα από τα 
σημαντικότερα θέματα ελέγχου επειδή αποτελεί βασικό 
στοιχεία του Ενεργητικού καθώς και της φύσης  της 
δραστηριότητας της εταιρείας. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως λογισμικά 
προγράμματα, τα οποία είναι εσωτερικώς δημιουργούμενα 
από το τμήμα ανάπτυξης της εταιρείας.  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε απόσβεση με 
βάση την ωφέλιμη ζωή που έχει εκτιμήσει η διοίκηση της 
εταιρείας. Επίσης, σε ετήσια βάση, εφόσον υπάρχουν 
ενδείξεις, τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για 
απομείωση της αξίας τους. 

Θεωρούμε το ανωτέρω θέμα ως ένα από τα 
σημαντικότερα, τόσο λόγω του σημαντικού μεγέθους της 
αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όσο και λόγω 
των εκτιμήσεων και παραδοχών που χρησιμοποίησε η 
Διοίκηση στα πλαίσια του διαχωρισμού των δαπανών 
έρευνας και ανάπτυξης. 

Πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές πολιτικές 
αναγνώρισης των «Άυλων περιουσιακών στοιχείων» 

Η ελεγκτική μας προσέγγιση σχετικά με την εκτίμηση 
της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
περιέλαβε μεταξύ των άλλων και τις ακόλουθες 
ελεγκτικές διαδικασίες: 

 Εκτίμηση της καταλληλότητας των μοντέλων 
υπολογισμού και διαχωρισμών των δαπανών σε 
ανάπτυξη και έρευνα που εφαρμόζει η διοίκηση. 

 Έλεγχος της ορθής καταχώρησης δαπανών 
έρευνας σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης 
και των δαπανών ανάπτυξης σε προσαύξηση των  
Άυλων στοιχείων. 

 Επισκόπηση του τρόπου μεταφοράς του 
κόστους για να διασφαλιστεί ότι: α) είναι λογικός, β) έχει 
εφαρμοστεί με συνέπεια γ)  το κόστος ανάπτυξης έχει 
κεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα από την 
εφαρμοστέα νομοθεσία και λογιστικά πρότυπα. 

 Αξιολόγηση της εκτίμησης της διοίκησης για το 
κατά πόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης των εν 
λόγω περιουσιακών στοιχείων. 

 Εξέταση ότι τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που 
υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της 
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Σημαντικότερο θέμα ελέγχου Αντιμετώπιση ελεγκτικού θέματος 

αναφέρονται στην σημείωση 2.6 της  ετήσιας οικονομικής  
έκθεσης. 

 

αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική 
αξία τους δεν θα ανακτηθεί 

 Εξέταση των παραδοχών της διοίκησης 
σχετικά με τον προσδιορισμό της ωφέλιμης ζωής τους 
και έλεγχος της ορθότητας του υπολογισμού των 
αποσβέσεων.  

 Αξιολόγηση της επάρκειας και της 
καταλληλότητας των γνωστοποιήσεων στην σημείωση 
5 της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

 

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”, στις Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, 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 και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση 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 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. 

Η Επιτροπή Ελέγχου (άρθ. 44 ν.4449/2017) της Εταιρείας έχει την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας 
χρηματοοικονομικής αναφοράς της Εταιρείας. 

 

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. 
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 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. 

 Συλλέγουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση της 
εταιρείας για την έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, 
την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική 
μας γνώμη. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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. 

Επιπλέον, δηλώνουμε προς τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση ότι έχουμε συμμορφωθεί με τις σχετικές 
απαιτήσεις δεοντολογίας περί ανεξαρτησίας και γνωστοποιούμε προς αυτούς όλες τις σχέσεις και άλλα θέματα που 
μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την ανεξαρτησία μας και τα σχετικά μέτρα προστασίας, όπου συντρέχει 
περίπτωση. 

Από τα θέματα που γνωστοποιήθηκαν στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, καθορίζουμε τα θέματα εκείνα που 
ήταν εξέχουσας σημασίας για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας 
περιόδου και ως εκ τούτου αποτελούν τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου.  

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’ εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (μέρος Β), σημειώνουμε ότι: 

α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η 
οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στο άρθρο 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920.  

β) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α και της παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ  
του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες  χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2018. 

γ)  Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε  και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2. Συμπληρωματική Έκθεση προς την Επιτροπή Ελέγχου 

Η γνώμη μας επί των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι συνεπής με τη Συμπληρωματική Έκθεσή μας 
προς την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας, που προβλέπεται από το άρθρο 11 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 

 

3. Παροχή Μη Ελεγκτικών Υπηρεσιών 

Δεν παρείχαμε στην Εταιρεία μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθ. 537/2014. 
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4. Διορισμός Ελεγκτή 

Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της Εταιρείας με την από 28/6/1996 απόφαση της 
ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Έκτοτε ο διορισμός μας έχει αδιαλείπτως ανανεωθεί για μια 
συνολική περίοδο 22 ετών με βάση τις κατ’ έτος λαμβανόμενες αποφάσεις της τακτικής γενικής συνέλευσης των. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΛ Α.Ε.  
Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 

  
 
 

Δημήτριος Νικ. Γεωργιάδης 
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 59421 

Θεσσαλονίκη, 25 Απριλίου 2019 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
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5. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
της περιόδου από 01/01/2018 έως 31/12/2018 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ                                              
(ποσά εκφρασμένα σε €) 

  Σημείωση 31.12.2018 31.12.2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ       

Πάγια  στοιχεία Ενεργητικού        

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 4 3.480.597,33 2.690.877,09 
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 5 3.811.849,05 3.678.425,31 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 229.733,89 325.838,11 
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  7 293.269,64 251.253,94 
    7.815.449,91 6.946.394,45 
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       
Αποθέματα 8 30.143,20 25.984,95 
Απαιτήσεις από πελάτες 9 1.097.083,76 1.234.785,84 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών 
διαθεσίμων 

10 
28.327,80 65.359,60 

    1.155.554,76 1.326.130,39 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   8.971.004,67 8.272.524,84 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ  ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ       
Μετοχικό κεφάλαιο 11 4.076.400,00 4.076.400,00 
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο 11 1.275.242,66 1.275.242,66 
Λοιπά Αποθεματικά  11 4.227.482,38 4.198.176,11 
Κέρδη (ζημίες) εις νέον 11 -2.886.011,15 -2.889.942,22 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   6.693.113,89 6.659.876,55 
        
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ       
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Μακροπρόθεσμα δάνεια 12 434.878,23 0,00 
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους μετά την 
έξοδο από την υπηρεσία 13 105.167,85 108.376,02 
Επιχορηγήσεις   14  843.693,60 804.317,32 

    1.383.739,68 912.693,34 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 564.376,19 559.312,21 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 12 292.821,36 47.931,64 

Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 16 36.953,55 92.711,10 

Σύνολο υποχρεώσεων    894.151,10 699.954,95 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων   8.971.004,67 8.272.524,84 
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Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων 
        (ποσά εκφρασμένα σε €) 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €) 

Συνεχιζόμενες Εκμεταλλεύσεις Σημείωση 
1.1-

31.12.2018 
1.1-

31.12.2017 

Κύκλος Εργασιών 17 2.385.719,57 2.189.510,95 
Κόστος Πωλήσεων 18 -460.486,13 -224.408,64 

Μεικτό Αποτέλεσμα 1.925.233,44 1.965.102,31 

Έξοδα Διοικήσεως 19 -274.799,87 -304.851,55 

Έξοδα Διαθέσεως 19 -1.525.394,41 -1.501.166,37 

Λοιπά έσοδα (έξοδα) εκμεταλλεύσεως 20 56.260,87 1.324,21 

Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα  21 -45.733,74 -35.778,37 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 135.566,29 124.630,23 

Φόροι 22 -97.847,14 -84.235,04 

Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους 37.719,15 40.395,19 

Κατανέμονται σε:     

Μετόχους Εταιρείας     

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή-βασικά ( σε €) 0,0080 0,0085 
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Στοιχεία Κατάστασης Ταμειακών Ροών  Χρήσεως 
       (ποσά εκφρασμένα σε €)  

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά εκφρασμένα σε €)   

Έμμεση μέθοδος 01.01-31.12.2018 01.01-31.12.2017 

Λειτουργικές Δραστηριότητες   

Κέρδη  προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες)  135.566,29 124.630,23

Πλέον/μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις Ενσωμάτων & Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων 466.989,68 209.953,48

Έξοδα απομείωσης  47.216,95 66.646,93

Διαγραφή Παγίων 0,01 634,54

Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων  επενδύσεων  (52.686,52) (18.262,34)

Κέρδη από εκποίηση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων  (299,99) (93,00)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 43.024,34 35.778,37

Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών    

κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις    

λειτουργικές δραστηριότητες:   

Μείωση /(Αύξηση) Αποθεμάτων 4.158,25 (3.277,94)

Μείωση /(Αύξηση) Απαιτήσεων 90.485,13 246.876,59

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλήν δανειακών) 5.063,98 (123.480,85)

Μείωση /(Αύξηση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού  (3.208,17) 4.704,31

Μείον:   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (43.024,34) (35.778,37)

Καταβεβλημένοι φόροι (67.927,39) 14.581,64

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες (α) 625.358,22 522.913,59

Επενδυτικές Δραστηριότητες   

Εισπράξεις / (πληρωμές) μακροπροθέσμων εγγυήσεων (42.015,70) (3.800,49)

Αγορά ενσωμάτων παγίων στοιχείων (913.880,88) (33.465,49)

Αγορά αΰλων παγίων  στοιχείων (476.252,79) (438.309,76)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωμάτων παγίων 300,00 93,00

Εισπράξεις επιχορηγήσεων  92.062,80 92.062,80

Σύνολο εισροών / (εκροών) από Επενδυτικές Δραστηριότητες (β) (1.339.786,57) (383.419,94)

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 1.590.968,19 889.813,39

Εξοφλήσεις δανείων (913.571,64) (990.236,40)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες (γ) 677.396,55 (100.423,01)

Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α)+(β)+(γ) -37.031,80 39.070,64

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης  περιόδου 65.359,60 26.288,96

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 28.327,80 65.359,60
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Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Χρήσεως 
(ποσά εκφρασμένα σε €)  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ποσά εκφρασμένα σε €)  
      

    
  Μετοχικό 

Κεφάλαιο 
Υπέρ το 

άρτιο  
Τακτικό 

αποθεματικό  
Έκτακτα 

Αποθεματικά 
Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 1.1.2017 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.880.684,54 -2.915.367,55 6.619.481,36 
 - 

Κέρδη χρήσεως (01.01-
31.12.2017) - - - - - 40.395,19 40.395,19 

Αφορολόγητο αποθεματικό 
Ν.3299/2004         14.969,86 -14.969,86   
Υπόλοιπο 31.12.2017 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.895.654,40 -2.889.942,22 6.659.876,55 

 

Υπόλοιπο την 1.1.2018 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.895.654,40 -2.889.942,22 6.659.876,55 
 

Κέρδη χρήσεως (01.01-
31.12.2018) - - - - - 37.719,15 37.719,15 
Αναλογιστικές ζημίες           -4.481,81 (4.481,81) 

Αφορολόγητο αποθεματικό 
Ν.3299/2004         29.306,27 -29.306,27   
Υπόλοιπο 31.12.2018 4.076.400,00 1.275.242,66 136.477,42 2.166.044,29 1.924.960,67 -2.886.011,15 6.693.113,89 
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6. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή, 
διάθεση και υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα 
ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Application Software) και με την ολοκλήρωση έργων 
πληροφορικής (System Integration). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Βιομηχανική και Επιχειρηματική 
Περιοχή (ΒΕΠΕ) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9ο χλμ. οδού Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Πυλαία 
Θεσσαλονίκης και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.logismos.gr. 
Η Logismos α.ε. έχει την μορφή της ανωνύμου εταιρείας και οι κοινές ονομαστικές μετοχές της 
διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν σύμφωνα με την από 
24.04.2019 απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου της Εταιρείας. 

2.  Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία  

Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Logismos Συστήματα Πληροφορικής 
Ανώνυμος Εταιρεία, με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2018, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του 
Ενεργητικού και του Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (Going 
Concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ), όπως 
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2018 (συμπεριλαμβάνοντας τα 
συγκριτικά στοιχεία για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της 24ης Απριλίου 2019. Αναφέρεται ότι οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την 
οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2.1. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις είναι 
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της συγκριτικής 
χρήσης 2017 και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. Η Εταιρεία έχει 
υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1η Ιανουαρίου 2018. 

2.2. 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 2018 ή μεταγενέστερα. 
Στην χρήση 2018 η εταιρεία υιοθέτησε τα πρότυπα ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9. Όπου δεν αναφέρεται 
διαφορετικά οι άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2018, δεν 
έχουν επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Η εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα 
πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2018. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2018 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο περιλαμβάνει 
καθοδήγηση σχετικά με την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης 
των χρηματοοικονομικών μέσων. Το πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις 
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του ΔΠΧΑ 9. 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.  

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής του της Εταιρείας για την αντιμετώπιση των 
ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καθώς αντικατέστησε το χειρισμό του 
ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών. Αναφορικά με το λογαριασμό «Πελάτες», η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του 
προτύπου και υπολόγισε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. 
Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε πίνακας με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές προβλέψεις με τρόπο 
που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα, καθώς και προβλέψεις της μελλοντικής 
οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. 

Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές υπολογίζονται 
για 12μηνη περίοδο. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για τη 12μηνη περίοδο είναι η αναλογία των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου που προκύπτει από πιστωτικά γεγονότα που είναι πιθανόν να συμβούν σε διάστημα 12 μηνών 
από την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε κάθε περίπτωση εάν υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού 
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη θα βασιστεί στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για 
όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

Η Εταιρεία θεωρεί πως η μη είσπραξη απαιτήσεων για περισσότερες από 90 ημέρες συνιστά πιστωτικό 
γεγονός. Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορεί να αξιολογηθεί για συγκεκριμένα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία, ότι υφίσταται ή δεν υφίσταται πιστωτικό γεγονός όταν υπάρχει εσωτερική ή 
εξωτερική πληροφόρηση που υποδεικνύει ότι η είσπραξη των ποσών που έχουν οριστεί με βάση τη 
σχετική σύμβαση δεν είναι πιθανό να εισπραχθούν στο σύνολό τους ή το αντίθετο. 

Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη 
αναδρομική προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. 
Συνεπώς η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν 
προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και Διευκρινίσεις στο 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. Τον Απρίλιο του 
2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15 με σκοπό να παρασχεθούν διευκρινίσεις 
ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. 

Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη 
αναδρομική προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. 
Συνεπώς η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 15 δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν 
προσαρμογές για τη μετάβαση σε αυτό. Παρόλο που το ΔΠΧΑ 15 δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές από τις 
τρέχουσες λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας, η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε όπως 
παρουσιάζεται στη σημείωση 2.17. 

ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου 2016 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 
προκύψει (οὖν) 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 του ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021. Οι οντότητες οι 
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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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 3η Νοεμβρίου 2017. 

ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές» 

Η Διερμηνεία 22 εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2016 και 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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 28η Μαρτίου 2018. 

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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 14η Μαρτίου 2018. 

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 εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2018 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 26η Φεβρουαρίου 2018. 

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 υιοθετήθηκαν 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 7η Φεβρουαρίου 2018. 

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». 
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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 
κατέχονται 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. 

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

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. 

 
Την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, η Εταιρεία έχει δεσμεύσεις σε μη ακυρώσιμες 
λειτουργικές μισθώσεις ύψους € 43 χιλ. (και € 41,2 χιλ. αντίστοιχα) (σημείωση 23). Ωστόσο, η Εταιρεία  
βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης του ύψους των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων για 
μελλοντικές πληρωμές, που θα αναγνωριστούν λόγω των δεσμεύσεων αυτών και του τρόπου που αυτές οι 
δεσμεύσεις θα επηρεάσουν τόσο τα αποτελέσματα, όσο και την ταξινόμηση των ταμειακών ροών. 

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 υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 22 Μαρτίου 2018. Η τροποποίηση δεν αναμένεται 
να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

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 την ορθότητα των 
φορολογικών χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή  
ότι οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών 
πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), 
των φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων 
πιστώσεων φόρου και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

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

Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 
2019. 

Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
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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 

•     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. 

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 εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

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. 

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. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός 
του Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο 
ΔΛΠ 19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας 
όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε 
περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής 
υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει ότι θα 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον 
επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος 
υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. 

Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας τροποποίησης, περικοπής ή 
διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 
(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ).  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2019. Η τροποποίηση δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρείας. 

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

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 
εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

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

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

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

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν 
οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν   συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 
γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις 
στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 
επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 
εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 
εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα 
ΔΠΧΑ. Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις 
εταιρείες να αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 
καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 
Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η 
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η 
τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 
καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών 
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στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας 
επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός 
εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους 
απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες.  

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 
πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

2.3. Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ, κατά 
συνέπεια οι Οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι 
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων προσαρμόζονται, ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας 
σύνταξης. 

2.4. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου να 
παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από 
εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία γεωγραφική περιοχή, στην 
οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

2.5. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος 
κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος 
μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την 
αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 
ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη 
και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα χρήσεως, όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι υπολειμματικές 
αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές 
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσεως.  

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη 
ωφέλιμη ζωή τους, που έχει ως κατωτέρω: 

 

Κτίρια  50 Έτη 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-5 Έτη 

Μεταφορικά μέσα  6-8 Έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 3-5 Έτη 

 

2.6. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

(α) Σήματα και άδειες 

Τα σήματα και οι άδειες αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία εκτιμάται στα 
πέντε (5) έτη.  

(β) Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται 
με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία  εκτιμάται σε 
πέντε (5) έτη. 

(γ) Εσωτερικώς δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
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Οι δαπάνες που απαιτούνται για την συντήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα, όταν 
πραγματοποιούνται. Οι δαπάνες όμως που πραγματοποιούνται και αφορούν στην ανάπτυξη 
συγκεκριμένων εφαρμογών λογισμικού, οι οποίες ελέγχονται από την εταιρεία, καταχωρούνται ως άϋλα 
περιουσιακά στοιχεία, όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις: α) δημιουργείται ένα συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο, β) πιθανολογείται ότι το δημιουργούμενο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη, και γ) το κόστος ανάπτυξης μπορεί να προσδιοριστεί αξιόπιστα. Τέτοιες δαπάνες 
περιλαμβάνουν αμοιβές προσωπικού και αναλογία γενικών εξόδων. Το ιδιοπαραγόμενο λογισμικό 
αποσβένεται στην ωφέλιμη ζωή του, η οποία εκτιμάται σε  (5-10) έτη. Ειδικά το ιδιοπαραγόμενο λογισμικό 
που ολοκληρώνεται από την 1/1/2014 και μετά αποσβένεται σε 10 έτη σύμφωνα με την απόφαση της 
Διοίκησης της εταιρείας. Ενώ για τα παλαιότερα που ήδη έχουν διενεργηθεί αποσβέσεις με βάση την 5ετία 
θα συνεχίσουν με την ίδια μέθοδο απόσβεσης .  

Τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη είναι τα στοιχεία πωλήσεων της Logismos A.E για τις πωλήσεις των 
προγραμμάτων της , οι οποίες ξεπερνούν τα 5 έτη και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν με βεβαιότητα 
την 10ετία . Επίσης από έρευνα που διενεργήθηκε σε εταιρίες του κλάδου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα αυτών αποσβένει τα κόστος ανάπτυξης των προγραμμάτων 
σύμφωνα με τον προσδοκώμενο χρόνο που θα αποφέρουν ταμειακές ροές .  Ως προσδοκώμενος χρόνος 
διεθνώς ορίζεται η σε 10ετία απόσβεση. 

2.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την 
πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσεως προσδιορίζεται με 
την μέθοδο της προεξόφλησης των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως το 
ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσεως κατά την οποία προκύπτουν, 
εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης μειώνει το 
αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης αξίας, στο 
βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν 
δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 
αναπροσαρμογής. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές 
μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

2.8. Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εσόδων 

Οι επενδύσεις αυτές της εταιρείας αφορούν σε μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. Οι 
επενδύσεις αυτές δεν αφορούν:  

α. δάνεια και απαιτήσεις,  

β. επενδύσεις στο αποσβέσιμο κόστος 

γ. χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Οι επενδύσεις σε μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται στα μη 
κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εφόσον η Διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα 
σε 12 μήνες από την ημερομηνία Ισολογισμού. 

Οι αγορές και οι πωλήσεις των επενδύσεων αυτών καταχωρούνται κατά την ημερομηνία της εμπορικής 
συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία που η εταιρεία  δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το στοιχείο.  

Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που να οδηγούν 
στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία είναι απομειωμένα. Για τους 
συμμετοχικούς τίτλους που έχουν ταξινομηθεί ως Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη 
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων τέτοια ένδειξη συνιστά η σημαντική μείωση της εύλογης αξίας 
σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η συσσωρευμένη στα ίδια κεφάλαια ζημία 
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που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας, μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσεως. 
Οι ζημιές απομείωσης των συμμετοχικών τίτλων που καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως δεν 
αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων. 

2.9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την μέθοδο FIFO. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο 
κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές 
πώλησης των αποθεμάτων στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν 
εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. 

2.10. Απαιτήσεις από πελάτες 

Αρχική Αναγνώριση 

Οι απαιτήσεις από πελάτες (που δεν περιέχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται 
αρχικά στην τιμή συναλλαγής. 

Μεταγενέστερης επιμέτρηση-Απομείωση 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό 
των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, επιμετράται η 
πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθούν τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Το ποσό της 
ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. 

2.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις 
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού κινδύνου. 

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο  

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές 
κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση 
του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως των ιδίων 
μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων 
κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  

Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη και 
φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.13. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου. 

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια 
ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές. Οποιαδήποτε 
διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου των δανείων. 

2.14. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από 
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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2.15. Παροχές στο προσωπικό 

α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο, όταν 
καθίστανται δεδουλευμένες. 

β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία για συνταξιοδότηση περιλαμβάνουν μόνο προγράμματα 
καθορισμένων παροχών σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.2112/1920.   

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη 
και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής , για την κλειόμενη 
χρήση ,υπολογίσθηκε από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της προβαλλόμενης 
πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των 
μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα 
και είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της σωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 
αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι 
μεταβολές του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. 
Στην περίπτωση αυτή το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με την σταθερή μέθοδο 
μέσα στην περίοδο ωρίμανσης. 

 

2.16. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 
αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισμό 
της δέσμευσης και το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσεως και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν 
τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα 
προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 
οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.   

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται, 
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

2.17. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά  από  
Φόρο  Προστιθέμενης  Αξίας,  εκπτώσεις  και  επιστροφές.   

Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την 
αναγνώριση του εσόδου: 

Εξοπλισμός (Πωλήσεις αγαθών τρίτων): Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι προμήθειες 
εξοπλισμού (τερματικές μηχανές, κεντρικά υπολογιστικά συστήματα, κλπ) προς πελάτες ώστε να 
λειτουργούν τα συστήματά τους. Η αναγνώριση εσόδων πραγματοποιείται με απευθείας πώληση του 
εξοπλισμού. Το έσοδο από πωλήσεις εξοπλισμού αναγνωρίζεται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι 
σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών.  

Πώληση λογισμικού και υπηρεσίες εγκατάστασης, (τεχνικής) υποστήριξης και συντήρησης 
(Πωλήσεις Υπηρεσιών): Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι πωλήσεις του ιδιοπαραγόμενου 
λογισμικού, οι υπηρεσίες εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης που παρέχονται στους 
πελάτες. Αυτές οι υπηρεσίες, όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, παρέχονται είτε ομαδοποιημένες 
(συμβόλαια πολλαπλών στοιχείων) μαζί με την πώληση τεχνολογικών προϊόντων (εξοπλισμός) στους 
πελάτες, είτε αυτόνομα σε ξεχωριστά συμβόλαια με τους πελάτες. Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις πωλήσεις 
τεχνολογικών προϊόντων (λογισμικό) και τις υπηρεσίες εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης και 
συντήρησης σαν ξεχωριστά παραδοτέα από ομαδοποιημένες πωλήσεις και επιμερίζει το τίμημα μεταξύ 
αυτών των παραδοτέων χρησιμοποιώντας την μέθοδο της σχετικής εύλογης αξίας. Η αναγνώριση του 
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εσόδου σχετιζόμενου με τις υπηρεσίες εγκατάστασης, τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης γίνεται με 
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση 
του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται 
στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο 
επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 

Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ και 
λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

2.18. Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους 
εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως 
χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Εκμισθωτής 

Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή 
μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως απαιτήσεις 
με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα αποτελέσματα 
χρήσεως με τρόπο που να δίνει μια σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε ανεξόφλητης καθαρής 
επένδυσης της εταιρείας. 

Μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την σταθερή 
μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως περιουσιακά 
στοιχεία της εταιρείας αποτιμώμενα, κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή, εφόσον 
είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση στον 
εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές 
πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει 
σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται 
στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με περιουσιακό στοιχείο. 

2.19. Διανομή μερισμάτων 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές 
καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

2.20. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα βάσει της 
αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως αφαιρετικά 
των αντίστοιχων εξόδων. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό 
ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των 
σχετικών παγίων. 

2.21. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται στους συνηθισμένους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που εφαρμόζει η 
εταιρεία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω: 

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται λόγω 
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγματικό κίνδυνο 
που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  
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β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμιακών εισροών από 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

γ) Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η ρευστοποίηση των περιουσιακών 
στοιχείων και η λήξη των υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η αποδοτικότητα 
μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. 

δ) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με 
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 
την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

2.22. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 
ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται στο Ιστορικό κόστος (αξία κτήσης) κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες κατάλληλα 
προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις 
απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

2.23. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π. απαιτεί από τη Διοίκηση τον 
σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα στοιχεία του 
ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και τα δημοσιευμένα ποσά 
εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από 
αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις επαναξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται 
τόσο στην εμπειρία του παρελθόντος όσο και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά με βάση τις συγκεκριμένες συνθήκες. Οι 
εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες. 

Κρίσεις 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με 
εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν τη σημαντικότερη επίδραση στα ποσά 
που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις, κυρίως σχετίζονται με την ανακτησιμότητα των 
απαιτήσεων. Συγκεκριμένα, η Διοίκηση εξετάζει κατ’ έτος την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που 
περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους λογαριασμούς, σε συνδυασμό και με εξωτερική πληροφόρηση, 
(βάσεις δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, νομικοί σύμβουλοι) προκειμένου να 
αποφασίσει για την ανακτησιμότητα των κονδυλίων που περιλαμβάνονται στους εισπρακτέους 
λογαριασμούς. 

Εκτιμήσεις και παραδοχές  

Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις θα πρέπει να εκτιμηθούν απαιτώντας από τη Διοίκηση να χρησιμοποιήσει παραδοχές 
αναφορικά με τις αξίες ή τις συνθήκες οι οποίες δεν μπορούν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά τη 
στιγμή προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων. Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που 
συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και των 
αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της εταιρείας πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή σύνθετες 
κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία θεωρούνται 
ως ενδογενώς αβέβαια. Η εταιρεία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση στηριζόμενη σε ιστορικά 
στοιχεία και εμπειρία, σε συμβουλές ειδικών, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε 
σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις αναφορικά με το πως αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν 
στο μέλλον. 
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3. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου  2018 οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνιστούν ένα λειτουργικό τομέα, αυτόν 
της παραγωγής και προμήθειας λογισμικού καθώς και την παροχή συμβουλών σε θέματα λογισμικού. Οι 
πωλήσεις της ανωτέρω δραστηριότητας επικεντρώνονται στο συντριπτικό μέρος τους στην Βόρειο Ελλάδα 
και συνιστούν ένα γεωγραφικό τομέα.  
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4.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια - κίνηση έτους 2018 
  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανο-
λογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα  

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

                
Κόστος               
01.01.2018 371.800,00 2.685.774,97 90.072,33 123.352,71 85.846,94 - 3.356.846,95 
Προσθήκες 
περιόδου 

0,00 116.828,91 
765.201,29 18.980,00 12.870,68 - 913.880,88 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
- (12.771,18) - - (12.771,18) 

31.12.2018 371.800,00 2.802.603,88 855.273,62 129.561,53 98.717,62 - 4.257.956,65 
                
Αποσβέσεις               
01.01.2018 0 440.922,01 53.149,32 112.173,50 59.725,03 - 665.969,86 
Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 
53.993,52 57.246,77 4.448,05 8.472,29 - 124.160,63 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
- (12.771,17) - - (12.771,17) 

31.12.2018 - 494.915,53 110.396,09 103.850,38 68.197,32 - 777.359,32 
                
Αναπόσβεστη 
αξία 

    
          

01.01.2018 371.800,00 2.244.852,96 36.923,01 11.179,21 26.121,91 - 2.690.877,09 
31.12.2018 371.800,00 2.307.688,35 744.877,53 25.711,15 30.520,30 - 3.480.597,33 
 
 
Ενσώματα πάγια - κίνηση έτους 2017 
  

Οικόπεδα Κτίρια 
Μηχανο-
λογικός 

εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα  

Λοιπός 
εξοπλισμός 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

                
Κόστος               
01.01.2017 371.800,00 2.685.774,97 113.482,83 122.697,06 288.634,58 - 3.582.389,44 
Προσθήκες 
περιόδου 

0,00 0,00 
17.465,18 655,65 15.344,66 - 33.465,49 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
(40.875,68) - (218.132,30) - (259.007,98) 

31.12.2017 371.800,00 2.685.774,97 90.072,33 123.352,71 85.846,94 - 3.356.846,95 
                
Αποσβέσεις               
01.01.2017 0 387.206,50 81.299,97 105.863,23 270.550,08 - 844.919,78 
Αποσβέσεις 
περιόδου 

- 
53.715,51 12.732,75 6.937,74 7.306,60 - 80.692,60 

Μειώσεις 
περιόδου 

-   
(40.883,40) (627,47) (218.131,65) - (259.642,52) 

31.12.2017 - 440.922,01 53.149,32 112.173,50 59.725,03 - 665.969,86 
                
Αναπόσβεστη 
αξία 

    
          

01.01.2017 371.800,00 2.298.568,47 32.182,86 16.833,83 18.084,50 - 2.737.469,66 
31.12.2017 371.800,00 2.244.852,96 36.923,01 11.179,21 26.121,91 - 2.690.877,09 

 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά 124.160,63€ (2017: 80.692,60€) , επιβάρυναν τα έξοδα διοίκησης  
διάθεσης . 

Την 20η Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄ τάξης για 
ευρώ ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες (1.500.000,00), υπέρ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ 
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ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού 
σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004) και συγκεκριμένα για 
την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων- διαμόρφωση χώρου και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού η 
οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί του επιχειρηματικού οικοπέδου κυριότητας 
της Εταιρείας εκτάσεως 1.352 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στην κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας, με 
μέρος των επ΄ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία από το 2015 έχει συνδεθεί με το κεφάλαιο 
κίνησης. 

Η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄τάξης για ευρώ εξακόσιες πενήντα 
χιλιάδες (650.000,00), υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» προς ασφάλεια εγγυητικής επιστολής και 
εξασφάλισης κεφαλαίου κίνησης . Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί τμήματος του Κτιρίου της Εταιρείας 
(Πτέρυγα Β’).  

Την 7η Νοεμβρίου 2018 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Β΄Σειράς για ευρώ 
πεντακόσια πενήντα χιλιάδες (550.000,00) υπέρ της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» , προς 
ασφάλεια σύμβασης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο 
έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (Ν.3299/2004) και συγκεκριμένα για την ανάπτυξη εφαρμογής 
διαχείρισης casino (Logismos CMS) και για την διαμόρφωση κέντρου λειτουργίας Operation Center,  το 
όποιο έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας 
(Πτέρυγα Α). 

5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση  έτους 2018 
  

Σήματα 
& άδειες 

Δαπάνες 
λογισμικού 

 Εσωτερικώς 
δημιουργούμενα 

άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

        

    Κόστος       
01.01.2018 - 229.763,00 6.671.418,03 673.147,15 7.574.328,18 
Προσθήκες περιόδου - 2.823,80 37.789,55 473.428,99 476.252,79 
Μειώσεις περιόδου - - - -37.789,55 0,00 
Μεταφορές Περιόδου  (106.439,30) 106.439,30  0,00 
31.12.2018 - 126.147,50 6.815.646,88 1.108.786,59 8.050.580,97 
            
Αποσβέσεις           
01.01.2018 - 225.319,95 3.670.582,92 - 3.895.902,87 
Αποσβέσεις περιόδου - 1.170,98 341.658,07 - 342.829,05 
Μειώσεις περιόδου - - - - 0,00 
Μεταφορές Περιόδου  (106.143,11) 106.143,11  0,00 
31.12.2018 - 120.347,82 4.118.384,10 - 4.238.731,92 
            
Αναπόσβεστη αξία           
01.01.2018 - 4.146,86 3.001.131,30 673.147,15 3.678.425,31 
31.12.2018 - 5.799,68 2.697.262,78 1.108.786,59 3.811.849,05 

 

Στην κλειόμενη χρήση έγιναν διορθώσεις με εσωτερική μεταφορά κονδυλίων για την ορθότερη απεικόνιση 
της αξίας κτήσης και σωρευμένων αποσβέσεων συνολικού ύψους 106.439,30€ και 106.143,11€ 
αντίστοιχα. 
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία κίνηση  έτους 2017 
  

Σήματα 
& άδειες 

Δαπάνες 
λογισμικού 

 Εσωτερικώς 
δημιουργούμενα 

άυλα 
περιουσιακά 

στοιχεία 

Υπό 
εκτέλεση 

Σύνολο 

        

    Κόστος       
01.01.2017 - 225.320,00 4.544.483,99 2.366.214,43 7.136.018,42 
Προσθήκες 
περιόδου - 4.443,00 2.126.934,04 433.866,76 2.565.243,80 
Μειώσεις περιόδου - - - (2.126.934,04) -2.126.934,04 
31.12.2017 - 229.763,00 6.671.418,03 673.147,15 7.574.328,18 
            
Αποσβέσεις           
01.01.2017 - 225.319,95 3.541.322,04 - 3.766.641,99 
Αποσβέσεις 
περιόδου - - 129.260,88 - 129.260,88 
Μειώσεις περιόδου - - - - 0,00 
31.12.2017 - 225.319,95 3.670.582,92 - 3.895.902,87 
            
Αναπόσβεστη αξία           
01.01.2017 - 0,05 1.003.161,95 2.366.214,43 3.369.376,43 
31.12.2017 - 4.443,05 3.000.835,11 673.147,15 3.678.425,31 

 

Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άϋλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν δαπάνες ανάπτυξης εφαρμογών 
λογισμικού. Οι ανωτέρω δαπάνες πληρούν τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ενός αΰλου περιουσιακού 
στοιχείου σύμφωνα με το ΔΛΠ 38 «Άϋλα περιουσιακά στοιχεία». Τα υπό εκτέλεση άϋλα περιουσιακά 
στοιχεία αφορούν δαπάνες ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού κατά το μέρος μη ολοκλήρωσής τους. 
Ανάλυση του ανωτέρω κονδυλίου παραθέτουμε κατωτέρω. 

 

ΕΡΓΑ ΥΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ 01.01.2018 
Προσθήκες  Δημιουργηθέντα 

πάγια 
31.12.2018 

2018 

Enterpise Resource Management (Logismos 
ERM) 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

ERM Τελική Εφαρμογή 37.789,55 0,00 37.789,55 0,00 

Logismos ERP 553.703,82 247.804,99   801.508,81 

CMS MOBILE 81.653,78 225.624,00   307.277,78 

ΣΥΝΟΛΟ 673.147,15 473.428,99 37.789,55 1.108.786,59 

 

Οι αποσβέσεις της περιόδου κατά το ποσό των 342.829,05 επιβάρυναν το κόστος υπηρεσιών (2017: 
129.260.88€  επιβάρυναν το κόστος υπηρεσιών). 

Σημειώνουμε ότι το ιδιοπαραγόμενο λογισμικό που ολοκληρώνεται από την 1/1/2014 και μετά αποσβένεται 
σε 10 έτη σύμφωνα με την απόφαση της Διοίκησης της εταιρείας. Ενώ για τα παλαιότερα που ήδη έχουν 
διενεργηθεί αποσβέσεις με βάση την 5ετία θα συνεχίσουν με την ίδια μέθοδο απόσβεσης .  

Τα στοιχεία που λήφθησαν υπόψη είναι τα στοιχεία πωλήσεων της Logismos A.E για τις πωλήσεις των 
προγραμμάτων της , οι οποίες ξεπερνούν τα 5 έτη και σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν με βεβαιότητα 
την 10ετία . Επίσης από έρευνα που διενεργήθηκε σε εταιρίες του κλάδου τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 
εξωτερικό διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα αυτών αποσβένει τα κόστος ανάπτυξης των προγραμμάτων 
σύμφωνα με τον προσδοκώμενο χρόνο που θα αποφέρουν ταμειακές ροές .  Ως προσδοκώμενος χρόνος 
διεθνώς ορίζεται η σε 10ετία απόσβεση .      

Σημειώνουμε ότι το πρόγραμμα (Logismos ERM) αφορά ανάπτυξη συστήματος Επιχειρηματικών σχέσεων 
που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό εσόδων της Διοίκησης αναμένονται έσοδα 3.500 χιλ. € και 
δημιουργία προϋποθέσεων για μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς .  
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Οι πωλήσεις των δημιουργηθέντων άυλων περιουσιακών στοιχείων για τη χρήση 2018 παρουσιάζονται 
στον πίνακα που ακολουθεί:  

ΠΡΟΪΟΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΟΧΟΥ 

ΠΩΛ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΕΩΣ 

31/12/17 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
2018 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
ΠΩΛ. 2019 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
ΠΩΛ. 2020 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
ΠΩΛ. 2021 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ  
ΠΩΛ. 2022 

Logismos CMS  4.975.000 2.491.815 4.484.487 453.129 200.000 200.000     
Logismos Retail 1.500.000 852.612 1.391.725 114.562 100.000 50.000     
Logismos Budget 1.400.000 954.949 548.594 167.898 150.000 150.000 150.000 150.000 
Logismos CMS 
Extensions 2.000.000 389.338 361.674 469.914 200.000 200.000 200.000 200.000 
Logismos ERM 3.500.000 2.126.934   151.250 300.000 400.000 500.000 500.000 
  13.375.000 6.815.647 6.786.481 1.356.753 950.000 1.000.000 850.000 850.000 

 

 

6. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα δυνάμενο να ασκηθεί νόμιμα δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και 
τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά έχουν ως εξής: 

31.12.2018 31.12.2017 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 470.435,44 550.094,03 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: -240.701,55 -224.255,92 

Σύνολο 229.733,89 325.838,11 

  

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:   

31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο έναρξης 325.838,11 410.073,15 

Φόρος αποτελεσμάτων -96.104,22 -84.235,04 

Υπόλοιπο τέλους 229.733,89 325.838,11 

 

Διευκρινίζεται ότι ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου έγινε με τoυς ισχύοντας συντελεστές. 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλομένων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλομένων 
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της περιόδου, με βάση την ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής: 

Χρήση 2018 

31.12.2017 

Χρεώσεις - 
(Πιστώσεις) 

σε 
αποτέλεσμα  

31.12.2018 

Αποσβέσεις  47.859,71 84.960,22 -37.100,51 

Απομειώσεις  259.982,01 9.625,15 250.356,86 

Προβλέψεις προσωπικού  17.996,39 1.518,85 16.477,54 

Συναλλαγματικές διαφορές        
Έξοδα μη 
λογιστικοποιηθέντα       

Σύνολο 325.838,11 96.104,22 229.733,89 
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Χρήση 2017 

31.12.2016 

Χρεώσεις - 
(Πιστώσεις) 

σε 
αποτέλεσμα  

31.12.2017 

Αποσβέσεις  138.286,61 90.426,90 47.859,71 

Απομειώσεις  241.721,74 -18.260,27 259.982,01 

Προβλέψεις προσωπικού  30.064,80 12.068,41 17.996,39 

Συναλλαγματικές διαφορές        
Έξοδα μη 
λογιστικοποιηθέντα       

Σύνολο 410.073,15 84.235,04 325.838,11 

 

7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

  31.12.2018 31.12.2017 
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά 
Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών 
εσόδων 62.848,54 62.848,54 

Μείον: προβλέψεις απομείωσης -44.019,54 -44.019,54 

Μερικό Σύνολο 18.829,00 18.829,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 274.440,64 232.424,94 

Σύνολο 293.269,64 251.253,94 

 

Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω λοιπών εσόδων: 

α) μετοχές της ανωνύμου εταιρείας ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (30%), μη 
εισηγμένης στο Χ.Α. που απομειώθηκαν κατά το ποσό των € 44.019,54.  

β. μετοχές της ανωνύμου εταιρείας  ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής 
Τεχνολογίας (1,27%), μη εισηγμένης στο Χ.Α, οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους. 

γ) μετοχές της ανωνύμου εταιρείας (2,08%) μη εισηγμένης στο Χ.Α., η οποία αποτελεί τον Φορέα 
Διαχείρισης της Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.) ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας, οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στην αξία κτήσεώς τους. 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις περιλαμβάνουν: 

α. ποσό 98.807,43€ το οποίο αφορά επιταγές εισπρακτέες λήξης πέραν της επόμενης διαχειριστικής 
περιόδου και 

β. ποσό 175.633,21€ αφορά δοσμένες εγγυήσεις 

8. Αποθέματα 

Το σύνολο των αποθεμάτων των οικονομικών καταστάσεων αφορά σε εμπορεύματα προς πώληση και 
ανέρχονται σε 30.143,20€ (2017: 25.984,95€). Το κόστος αγοράς των εμπορευμάτων της περιόδου 
01.01.-31.12.2018, που καταχωρήθηκε ως έξοδο στο κόστος πωλήσεων, ανέρχεται σε 117.657,08€ (2017: 
103.945,05€). 

9. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πελάτες                     2.505.862,01 2.493.565,02 

Επιταγές 270.379,35 388.446,97 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -1.874.343,70 -1.827.126,75 

Λοιπές απαιτήσεις 128.822,85 135.413,89 

Προκαταβολές 50.987,24 26.833,34 

Έξοδα επομένων χρήσεων 15.376,01 17.653,37 

Σύνολο 1.097.083,76 1.234.785,84 
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Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού.   

Πιστωτικός Κίνδυνος : Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από 
τους πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται. Οι 
συμβατικές ημερομηνίες είσπραξης των απαιτήσεων από πελάτες της 31.12.2018 είναι οι εξής: 

    Προβλεπόμενες εισπράξεις 

    31.12.2018 
Εως 

31.01.2019 
Από 01.02.2019-

28.02.2019 
Από 01.03.2019-

31.12.2019 

1 
Μη ληξιπρόθεσμες 
απαιτήσεις 2.971.427,46 193.308,06 256.328,20 647.447,50 

2 Ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις         

3 Απομειωμένες απαιτήσεις -1.874.343,70       

    1.097.083,76       

 

Η μεταβολή στην πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις  αναλύεται ως ακολούθως: 

 

Περιγραφή λογαριασμού 31.12.2018 31.12.2017 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 1.827.126,75 1.760.479,82 
Καθαρή μεταβολή πρόβλεψης στη χρήση 47.216,95 66.646,93 
Υπόλοιπο πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις 1.874.343,70 1.827.126,75 

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων αφού έχουν αφαιρεθεί τα πιστωτικά υπόλοιπα από 
πελάτες στις 31.12.2018, αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 

31.12.2018 31.12.2017 
30 μέρες 139.169,23 131.401,64 
60 μέρες 115.906,72 138.787,04 
90 μέρες 101.452,05 21.114,59 
120 μέρες 28.700,39 20.037,47 
> από 120 μέρες 2.309.960,12 2.330.329,16 

 

10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 

 

  31.12.2018 31.12.2017 

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.160,94 2.496,56 

Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις 27.166,86 62.863,04 

  28.327,80 65.359,60 

 

11. Ίδια κεφάλαια 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 4.740.000 μετοχές (2017 : 4.740.000 
μετοχές) με ονομαστική αξία 0,86 € ανά μετοχή (4.740.000 Χ0,86=4.076.40000).   Όλες οι εκδοθείσες 
μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

Το Αποθεματικό υπέρ το άρτιο αναλύεται ως ακολούθως: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ ΣΥΝΟΛΟ 

31/12/2002 Προηγούμενο υπόλοιπο    201.191,98    201.191,98 

28/02/2003 Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 1.079.325,63 1.280.517,21 

15/06/2005 Μεταφορά για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου       -5.274,55 1.275.242,66 

 Σύνολο  1.275.242,66 
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Τα Λοιπά Αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως. 

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟ 

Τακτικό αποθεματικό 136.477,42 

Έκτακτα αποθεματικά 2.166.044,29 

Αποθεματικό επιχορήγησης Ν. 3299/2004 1.679.725,17 

Αφορολόγητα αποθεματικά 245.235,50 

Σύνολο 4.227.482,38 

Η ανάλυση των Έκτακτων Αποθεματικών ποσού 2.166.044,29 € του παραπάνω πίνακα έχει ως εξής: 

Ειδικό αποθεματικό του Ν.3299/2004 - ΥΠΑ/5/00056/Π ποσού 543.597,75€ το οποίο δεσμεύτηκε 
σύμφωνα με την σελίδα 9 της υπ’ αριθμόν 10109/ΔΒΕ 1312/3.09.2010 εγκριτικής απόφασης με το από 
385/21.09.2010 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο κυρώθηκε με τις υπ’ αριθμόν 
37/20.06.2012 και 44/21.06.2017 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων. 

Ειδικό αποθεματικό Ν.3908/2011-EMA/6/00003/T ποσού 1.145.670,40€. Για την υλοποίηση της 
επένδυσης του αναπτυξιακού Ν. 3908/11 (αρ. πρωτ. εγκριτικής απόφασης 
222/ΕΜΑ/6/00003/Τ/Ν.3908/2011/04.04.2012),  η εταιρία Logismos Α.Ε. δέσμευσε αρχικά 447.527,50€ ως 
ίδια συμμετοχή με βάση το πρακτικό του Δ.Σ. 421/22.05.2012 η οποία κυρώθηκε με την απόφαση Νο. 37 
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 20.06.2012. Στη συνέχεια με το πρακτικό 
504/27.3.2017 του Δ.Σ. η εταιρία προχώρησε στην αύξηση της ίδιας συμμετοχής της με δέσμευση 
επιπρόσθετου ποσού 698.142,90€, η οποία κυρώθηκε με την απόφαση Νο. 44 της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων στις 21.06.2017. Έτσι συνολικά η εταιρία έχει δεσμεύσει 1.145.670,40€ 
(447.527,50 + 698.142,90) ως ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση της επένδυσης του αναπτυξιακού Ν. 
3908/2011. Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται στους διακριτούς λογαριασμούς 41.04.01 & 02 του ισοζυγίου 
της γενικής λογιστικής και αποτελεί μέρος των ειδικών (έκτακτων) αποθεματικών. 

Λοιπό έκτακτο αποθεματικό ποσού 423.448,20€ το οποίο αποδεσμεύθηκε από προηγούμενους 
επενδυτικούς νόμους με το πρακτικό υπ’αριθμόν 501/27.01.2017 και κυρώθηκε με το πρακτικό Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης υπ’αριθμόν 44/21.06.2017. 

Αποθεματικό ποσού 39.613,82€ προέκυψε κατά τη χρήση 2014 όταν με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
4172/13 η εταιρία στην φορολόγηση του διότι δεν ήταν πλέον επιτρεπτό να συνεχίσει να εμφανίζεται ως 
αφορολόγητο, όπως και εμφανιζόταν μέχρι πρότινος. Με τις διατάξεις του Ν. 4172/13 φορολογήθηκε με 
19% και μεταφέρθηκε στα έκτακτα αποθεματικά όπου και απεικονίζεται μέχρι σήμερα. 

Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 13.714,12€ 

Όλα τα ανωτέρω πλην της διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού 13.714,12€ 
που περιλαμβάνονται στα έκτακτα αποθεματικά προέρχονται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

Η κίνηση του κονδυλίου Κέρδη (Ζημίες) εις νέον αναλύονται ως ακολούθως: 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

Υπόλοιπο την 31.12.2017 -2.889.942,22 

Επιχορηγήσεις Ν. 3299/2004 -29.306,27 

Αναλογιστικές ζημίες -4.481,81 

Κέρδη περιόδου 37.719,15 

Σύνολο -2.886.011,15 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 404 απόφαση του ΣΛΟΤ το ποσό της απόσβεσης της 
επιχορήγησης Ν. 3299/2001 αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο και μέσω αυτής 
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οδηγείται στα αποτελέσματα εις νέο, στο δε πίνακα μεταβολών καθαρής θέσης αποχωρίζεται από το 
λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.  

12. Δάνεια ( Μακροπρόθεσμα – Βραχυπρόθεσμα) 

Το σύνολο των δανείων περιλαμβάνει μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τραπεζικούς 
οργανισμούς ποσού  434.878,23 ευρώ για υλοποίηση Data Center επενδυτικού σχεδίου 3299/2004 και 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τραπεζικούς οργανισμούς ποσού 181.730,40 ευρώ για την 
εξασφάλιση κεφαλαίου κινήσεως, καθώς και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 
χρήση ποσού  111.090,96 ευρώ. Μέρος των τραπεζικών  δανείων είναι εγγυημένα με εμπορικές 
απαιτήσεις (επιταγές) (Σημείωση 9). 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 31.12.2018 31.12.2017 

Τραπεζικά δάνεια 434.878,23 0,00 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 31.12.2018 31.12.2017 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 181.730,40 47.931,64 

Βραχυπρόθεσμο μέρος ( μακροπροθέσμων) 111.090,96 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 292.821,36 47.931,64 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 727.699,59 47.931,64 

Ανάλυση Μακροπροθέσμων Δανείων 

Α/Α Τράπεζα 
Αρ. 

Σύμβασης 
Υπόλοιπο 
31.12.18 

Πληρωμή  
1 έως 2 

έτη 
2 έως 5 

έτη 
Άνω των 5 

ετών 

1 Ε.Τ.Ε 2107102283 434.878,23  108.719,56  326.158,67  0,00  

      434.878,23  108.719,56  326.158,67  0,00  

Επί του οικοπέδου της εταιρείας υφίσταται προσημείωση υποθήκης Α΄τάξης ποσού 1.500.000,00 € υπέρ 
της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας, το οποίο έχει ολοκληρωθεί και από το 2015 συνδέθηκε 
με το κεφάλαιο κίνησης. Επίσης, επί του Κτιρίου της Εταιρείας (Πτέρυγα Β’) υφίσταται προσημείωση 
υποθήκης Α΄τάξης ποσού 650.000,00 € ευρώ υπέρ της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», προς ασφάλεια 
εγγυητικής επιστολής και εξασφάλισης κεφαλαίου κίνησης. Επί των κτιριακών εγκαταστάσεων της 
εταιρείας (Πτέρυγα Α) υφίσταται προσημείωση υποθήκης Β’ Σειράς ποσού 550.000,00 € υπέρ της 
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», προς ασφάλεια σύμβασης χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας το οποίο ολοκληρώθηκε την 31/12/2018. 

  

Ετήσια σταθμισμένα επιτόκια δανεισμού 

Τα ετήσια σταθμισμένα επιτόκια δανεισμού της εταιρείας κατά την 31.12.2018 και 31.12.2017  
διαμορφώθηκαν ως εξής :  

 

  31.12.2018 31/12/2017 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 6,59% 0,00% 

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 6,52% 7,41% 

 

Ανάλυση ευαισθησίας δανειακών υποχρεώσεων  

 

Από τους παράγοντες που προσδιορίζουν τον κίνδυνο αγοράς ο μόνος ο οποίος επηρεάζει την εταιρεία 
είναι ο κίνδυνος επιτοκίου. Για τον λόγο αυτό στην ανάλυση ευαισθησίας που ακολουθεί αναλύεται μόνον ο 
παράγοντας αυτός με ενδεικτική διαφοροποίηση επιτοκίου +1%. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων σε μεταβολές επιτοκίων 

(ποσά χρήσης 2018) 1% (Αύξηση επιτοκίου) Πρόσθετη επιβάρυνση 2.145,76 

(ποσά χρήσης 2018) 1% (Μείωση επιτοκίου) Όφελος -2.145,76 

 



  

ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ      ΧΡΗΣΗ 2018 51 

13. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η υποχρέωση της εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται σε αυτήν, για την μελλοντική καταβολή 
παροχών ανάλογα με τον χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το 
αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζομένου κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής 
του. Το χρησιμοποιούμενο ετήσιο επιτόκιο προεξόφλησης (2,50%) είναι ίσο με την απόδοση, κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού, των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.  

Το σύνολο της πρόβλεψης ανέρχεται σε 105.167,85 € (2017: 108.376,02 €). 

 

 31.12.2018 31.12.2017 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 7.639,05 4.704,31 
Χρηματοοικονομικό κόστος 2.709,40 0,00 
Κόστος Περικοπών Τερματισμού 3.821,61  
Πληρωθείσες Αποζημειώσεις -23.602.96  
Σύνολο περιλαμβανόμενο στις παροχές σε 
εργαζομένους -9.432,90 4.704,31 

   
   
   

 31.12.2018 31.12.2017 

Υπόλοιπο έναρξης 108.376,02 103.671,71 
Σύνολο χρέωσης στα αποτελέσματα -9.432,90 4.704,31 
Σύνολο χρέωσης στα ιδια κεφάλαια 6.224,73  

Υπόλοιπο λήξης 105.167,85 108.376,02 

 

Η αναλογιστική ζημία προέκυψε από την συνταξιοδότηση μίας υπαλλήλου και την απόλυση ενός ακόμη 
υπαλλήλου. 

Η αναλογιστική μελέτη συντάχθηκε από τον κ. Αλκιβιάδη Βαλαχά Αριθμ. Αδείας Κ4/5847/20.1.81.  

 

Ανάλυση ευαισθησίας: 

1) Σε περίπτωση μεταβολής της μέσης μακροχρόνιας ετήσιας αύξησης του μισθολογίου κατά 0,5% (από 
1% σε 1,50%) επέρχεται αύξηση στο σύνολο της παρούσας αξίας των παροχών του προσωπικού για το 
έτος 2018 κατά 7,70% . 

2) Σε περίπτωση αύξησης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25% (από 2,50% σε 2,75%), τότε το 
σύνολο της παρούσας αξίας των παροχών προσωπικού για το έτος 2018 θα μειωνόταν κατά 4,03% ενώ 
σε περίπτωση μείωσης του επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,25% (από 2,50% σε 2,25%), τότε το σύνολο 
της παρούσας αξίας των παροχών προσωπικού θα αυξανόταν κατά 4,23%. 

 

14. Επιχορηγήσεις 

 

              

  
Αξία κτήσης 

Αποσβέσεις 
Αναπόσβεστη 

αξία 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έναρξη Προσθήκες Λήξη Έναρξη Χρήσης Σύνολο 

ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 
ΤΟΥ Ν 3299/04 1.087.195,50   1.087.195,50 769.214,62 20.400,69 789.615,31 297.580,19 

Π.Κ.Μ. - Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & 
ΑΝΑΠΤ.-ΤΜ ΚΙΝΗΤΡΩΝ Ν 3299/04 1.258.100,00   1.258.100,00 910.752,61 8.905,58 919.658,19 338.441,81 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ Ν 3908/2011 92.062,80 92.062,80 184.125,60   20.434,63 20.434,63 163.690,97 

ΠΡΟΓΡ. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ - ΚΩΔ ΕΒΟ2544 55.345,50   55.345,50 42.481,21 691,15 43.172,36 12.173,14 

ΠΡΟΓΡ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝ/ΤΑ 
ΤΩΝ ΕΠΙΧ ΚΩΔ ΕΞ-00764 94.341,61 0,00 94.341,61 67.148,69 1.279,41 68.428,10 25.913,51 
ΠΡΟΓΡ. ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΙΙ - 
ΑΝΤΑΓΩΝ/ΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧ ΚΩΔ ΕΞ2-
01364 32.912,83   32.912,83 26.043,79 975,06 27.018,85 5.893,98 

ΣΥΝΟΛΑ 2.619.958,24 92.062,80 2.712.021,04 1.815.640,92 52.686,52 1.868.327,44 843.693,60 
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Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά σε επιχορηγήσεις για απόκτηση ενσώματων και άυλων  
περιουσιακών στοιχείων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους .  

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

  31.12.2018 31.12.2017 

Προμηθευτές 72.560,83 120.691,05 

Επιταγές Πληρωτέες 141.027,77 146.519,15 

Προκαταβολές πελατών 125.847,57 120.512,57 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 67.354,06 67.523,04 

Λοιπές υποχρεώσεις 157.585,96 104.066,40 

ΣΥΝΟΛΟ 564.376,19 559.312,21 

 

16. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι πληρωτέοι 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΤΕΟΙ 

31.12.2018 31.12.2017 

1 ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΦΠΑ 0,00 51.003,93 

2 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 27.870,83 26.409,56 

3 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 5.430,00 15.240,00 

4 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ ΦΕ 0,01 0,01 

5 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 3.652,71 57,60 

ΣΥΝΟΛΟ 36.953,55 92.711,10 

 

17. Έσοδα 

Ανάλυση των εσόδων της εταιρείας : 

  31.12.2018 31.12.2017 

Πωλήσεις υπηρεσιών 2.241.531.93 2.070.756,69 

Πωλήσεις προϊόντων τρίτων 144.187,64 118.724,26 
Σύνολο 2.385.719,57 2.189.510,95 

 

 

 

 

18. Κόστος  

ΚΟΣΤΟΣ  

  2018 2017 

1 Κόστος εμπορευμάτων 117.657,08 95.147,76 

2 Κοστολογηθείσες αποσβέσεις 342.829,05 129.260,88 

  ΣΥΝΟΛΟ 460.486,13 224.408,64 

 

19. Έξοδα κατ είδος 

ΧΡΗΣΗ 1.1-31.12.2018 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.268,73 905.447,49 

Αμοιβές τρίτων 92.630,55 126.229,25 

Παροχές τρίτων 66.706,01 116.767,47 

Φόροι-τέλη 19.480,63 56.066,88 

Διάφορα έξοδα 58.881,83 174.337,87 

Αποσβέσεις παγίων 24.832,13 99.328,50 

Απομειώσεις 0,00 47.216,95 

ΣΥΝΟΛΟ 274.799,87 1.525.394,41 
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ΧΡΗΣΗ 1.1-31.12.2017 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.346,86 1.056.320,13 

Αμοιβές τρίτων 82.316,99 106.861,01 

Παροχές τρίτων 24.828,17 125.716,33 

Φόροι-τέλη 33.373,09 55.232,64 

Διάφορα έξοδα 95.172,30 56.806,56 

Αποσβέσεις παγίων 16.138,52 64.554,08 

Απομειώσεις 35.675,62 35.675,62 

ΣΥΝΟΛΟ 304.851,55 1.501.166,37 

20. Λοιπά Έσοδα (Έξοδα) Εκμεταλλεύσεως  

Ανάλυση στον κατωτέρω πίνακα: 

  ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 
1.1-

31.12.2018 
01.01-

31.12.2017 

1 Αναλογία Αποσβέσεων Επιχορηγήσεων Ν.3299/2004 29.306,27 14.969,86 

2 Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ 0,00 0,00 

3 Αναλογία Αποσβέσεων Λοιπών Επιχορηγήσεων 23.380,25 3.292,48 

4 Κέρδη  από Πώληση Παγίων Στοιχείων 299,99 93,00 

5 Λοιπά Έκτακτα Έξοδα - Έσοδα 3.274,36 -17.031,13 

  ΣΥΝΟΛΟ 56.260,87 1.324,21 

21. Χρηματοοικονομικά έσοδα – έξοδα 

 

  Χρηματοοικονομικά έσοδα-έξοδα 2018 2017 

1 Τόκοι μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 7.745,90 0,00 

2 Τόκοι βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 12.471,67 12.301,59 

3 Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 15.068,52 15.068,52 

4 Προμήθειες και λοιπά έξοδα τραπεζών 7.738,25 8.408,26 

5 Τόκοι Αναλογιστικής μελέτης 2.709,40 0,00 

6 Πιστωτικοί τόκοι 0,00 0,00 

Σύνολο 45.733,74 35.778,37 

 

22. Φόρος εισοδήματος 

Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως κατωτέρω: 

  31.12.2018 31.12.2017 

Τρέχων φόρος  0,00 0,00 

Φόρος εισοδήματος προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενος φόρος 97.847,14 84.235,04 

  97.847,14 84.235,04 

      

Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής:     
  31.12.2018 31.12.2017 

Κέρδη/(ζημία) προ φόρων 135.566,29 124.630,23 

Φόροι υπολογιζόμενοι με τους εγχώριους συντελεστές στα κέρδη  37.958,56 36.142,77 

Αφορολόγητα έσοδα Ν.3299/2004 -8.205,76 -3.583,71 

Λογιστικές διαφορές 0,00 0,00 

Φόροι προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 

Διαφορά αναβαλλόμενου φόρου 13.160,00 11.607,49 

Αλλαγή συντελεστή φόρου εισοδήματος 11.235,80 0,00 

Φόρος λογιστικής ζημίας χρήσεως 43.698,54 40.068,49 

Συναλλαγματικές διαφορές 0,00 0,00 
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Φόροι που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά 0,00  0,00 

  97.847,14 84.235,04 

Το ποσό των φόρων έχει υπολογιστεί χρησιμοποιώντας τους προβλεπόμενους συντελεστές (2018 29%). 
Για τις  χρήσεις  2013,2014,2015,2016 και 2017, έχει λάβει φορολογικό πιστοποιητικό από Ορκωτό 
ελεγκτή. Για τη χρήση 2018 ο έλεγχος είναι σε εξέλιξη 

23. Δεσμεύσεις  λειτουργικών μισθώσεων της εταιρείας ως μισθωτής  

Οι υποχρεώσεις από μελλοντικά μισθώματα σύμφωνα με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις έχουν ως 
εξής :  

 

  Ποσά σε €  

Μέχρι 1  έτος  43.005,97 

Από 1-3 έτη  75.038,50 

Πάνω από 3 έτη  12.240,60 

Σύνολο  130.285,07 

 

24.  Μερίσματα ανά μετοχή 
Κατά την κλειόμενη περίοδο δεν δόθηκαν μερίσματα στους μετόχους της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν 
συντρέχει λόγος υπολογισμού του δείκτη μερίσματα ανά μετοχή.  

25. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  

Στις ενδεχόμενες υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνεται εγγυητική επιστολή ύψους 597.957,53 € 
προς το Υπουργείου Οικονομικών Δ/νση Βιομηχανικών Επενδύσεων των επιχορηγούμενων 
προγραμμάτων του Ν..3299/2004.  

Δεν προβλέπεται να προκύψουν επιβαρύνσεις προς την εταιρεία .  

26. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24  

Κατά την διάρκεια του έτους  2018 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές με συνδεδεμένες 
επιχειρήσεις. 

Τα στοιχεία συναλλαγών της Εταιρείας με τα λοιπά συνδεδεμένα μέρη όπως αυτά ορίζονται από την 
παράγραφο 20 του Δ.Λ.Π. 24 είναι τα ακόλουθα, με την διευκρίνιση ότι η Εταιρεία δεν ανήκει σε Όμιλο: 

        

                                                                                                                         

Εταιρεία 

α. Αγορές ή Πωλήσεις Αγαθών ( ετοίμων ή μη)   0,00 

β. Αγορές ή Πωλήσεις Ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων 18.700,00 

γ. Παροχή ή Λήψη Υπηρεσιών    95.000,00 

δ. Μισθώσεις   0,00 

ε. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης    0,00 

 1.1-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών 
και μελών της Διοίκησης 166.256,02 139.800,00 

 

27. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 

Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων 
γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Θεσσαλονίκη, 24 Απριλίου 2019 
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