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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 περίπτωση γ του άρθρου 4 του Νόμου
3556/2007 δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε:
A. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016 της Εταιρίας , οι οποίες καταρτίστηκαν
σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσης της
Εταιρίας,και
B. Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,
τις επιδόσεις και τη θέση της Εταιρίας συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριοτέρων
κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει.

Θεσσαλονίκη, 20 Mαρτίου 2017
OΠρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Παμπουκίδης Σπυρίδων

Παμπουκίδης Αγγελος
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ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Ανεξάρτητο μέλος της AGN International

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ, οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης
της 31ης Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα
Ελέγχου,
πού
έχουν
ενσωματωθεί
στην
Ελληνική
Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από
ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
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επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου,
ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων
που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς
και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις
ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920 και
το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει1 ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2017
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

Νιφορόπουλος Ι. Κωνσταντίνος
ΑΜ ΣΟΕΛ 16541
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ΩΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Ανεξάρτητο μέλος της AGN
Βλαχερνών 10, 15124, Αθήνα
ΑΜ ΣΟΕΛ 146

ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
International

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς τους κ. Μετόχους της Εταιρείας OTS AE
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 43α παρ. 3 του Ν.2190/1920) και το Καταστατικό
της Εταιρίας μας, θέτουμε υπόψη σας τα πεπραγμένα της Διαχειρίσεως μας, για το
χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Όπως προκύπτει από τα αριθμητικά δεδομένα των Οικονομικών Καταστάσεων από
την 31.12.2016, η εταιρεία είχε μείωση της κερδοφορίας αλλά και του κύκλου
εργασιών της.
Η παρατεταμένη ύφεση της Εθνικής οικονομίας και η σημαντική μείωση των
Έργων του ΕΣΠΑ έφεραν τα αρνητικά αποτελέσματα που κατά την εκτίμηση μας
είναι προσωρινά και θα βελτιωθούν σημαντικά στο πολύ κοντινό διάστημα.
Έτσι στην περσινή οικονομική χρήση ο κύκλος εργασιών της OTS μειώθηκε κατά
19% και η κερδοφορίας οριακά γύρισε αρνητικά. Συγκεκριμένα, ο κύκλος
εργασιών διαμορφώθηκε στα 5.503.046 € , ενώ το αποτελέσματα προ φόρων ήταν
-8.328 €.

7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Ακολουθούν ορισμένα αναλυτικά στοιχεία για την πορεία της εταιρίας των
τελευταίων πέντε ετών (2013-2016).
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Κύκλος Εργασιών

ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
(σε χιλ. Ευρώ)



2013

2014

4.018

4.785

2015
6.751

2016
5.503

Κέρδη προ Φόρων

ΕΤΟΣ
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
(σε χιλ. Ευρώ)

2013

2014

2015

2016

57

296

456

-8
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016


Περιθώρια Κέρδους

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΤΟΣ

2013

2014

2015

2016

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
( σε χιλ. Ευρώ)

4.018

4.785

6.751

5.503

Περιθώριο Μικτού Κέρδους (Gross
Profit margin)

41,05

39,79

40,38

33,73

2013

2014

2015

2016

4.017

4.785

6.571

5.503

1,48

5,12

6,94

-0,15

ΕΤΟΣ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
( σε χιλ. Ευρώ)
Περιθώριο Καθαρού Κέρδους (Net
Profit Margin)
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)



Έσοδα Συμβάσεων Υποστήριξης

ΕΤΟΣ

2013

2014

2015

2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
( σε χιλ. Ευρώ)

2.242

2.290

2.313

2.230

ΜΕΤΑΒΟΛΗ %

20%

2%

1%

-4%

ΕΤΟΣ

2013

2014

2015

2016

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
( σε χιλ. Ευρώ)

2.242

2.290

2.313

2.230

Νεκρό Σημείο

3.510

3.890

3.954

4.024

Ποσοστό %

63%

59%

58%

55%
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ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Από τα παραπάνω στοιχεία βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα:

•

Η Εταιρεία καταφέρνει και διατηρεί σημαντικό κύκλο εργασιών παρά τις
ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες που επικράτησαν τη χρονιά που πέρασε.

•

Επιμένουμε να πιστεύουμε ότι η επένδυση στο Ανθρώπινο Δυναμικό το πιο
πολύτιμο

Πάγιο

της

Εταιρείας

και

παράγοντας

βασικός

για

την

μελλοντική θετική διαφοροποίηση της πορείας μας.
•

Οι δείκτες του περιθωρίου κερδών, αν και φέτος υποχώρησε, συνεχίζει
και κινείται σαφώς πάνω από το μέσο όρο της αγοράς στην οποία
δραστηριοποιούμαστε

•

που είναι οριακά κάτω του 30%.

Τα Έσοδα από τις Συμβάσεις Υποστήριξης παρουσίασαν σταθεροποιητική
τάση και επιμένουν να ικανοποιούν

τον διαχρονικό στόχο μας να είναι

άνω του 50 % του νεκρού σημείου της εταιρίας.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Βασικοί Αριθμοδείκτες
Ακολουθεί η εξέλιξη των σημαντικότερων αριθμοδεικτών:
Αριθμοδείκτης

2012

2013

2014

2015

2016

21,35

-20,85

19,12

37,32

-18,49

131.58

-81,58

181,90

122,71

-88,21

22

-0,4

8

11

-0,87

Γενική (Κυκλοφοριακή) Ρευστότητα

2,72

3,41

3,25

2,02

2,89

Πραγματική Ρευστότητα (Acid Test Ratio)

2,71

3,40

3,23

2,01

2,88

Βαθμός Δανειακής Επιβάρυνσης

0,00

0,04

0,10

0,18

0,03

Βαθμός Δανειακής Κάλυψης

0,00

0,00

0,07

0,07

0,02

Περιθώριο Μικτού Κέρδους

43,24

40,60

39,79

40,38

33,73

Περιθώριο Καθαρού Κέρδους

10,34

1,48

5,12

6, 94

-0,15

Ημέρες Είσπραξης Απαιτήσεων

159

170

141

91

80

Ημέρες Πληρωμής Προμηθευτών

44

26

88

79

54

Αριθμοδείκτες Εξέλιξης (Progress Ratios)
Εξέλιξη Κύκλου Εργασιών
Εξέλιξη EBITDA
Εξέλιξη ιδίων κεφαλαίων
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας (Liquidity Rat.)

Αριθμοδείκτες Δανειακής Επιβάρυνσης

Αριθμοδείκτες Κερδοφορίας

Αριθμοδείκτες Κυκλοφοριακής Ταχύτητας

Στον παραπάνω πίνακα καταδεικνύεται η ανθεκτικότητα της εταιρίας, με τους
περισσότερους δείκτες να είναι μακράν βελτιωμένα σε σχέση με την απόδοση
της Αγοράς σε μια συνεχιζόμενα δύσκολη συγκυρία της Εθνικής Οικονομίας
γενικότερα.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Σταθεροποιητική

εμφανίζεται

η

παγκόσμια αγορά,

με

τις

Τεχνολογίες

Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις εκτιμήσεις για την αξία της να είναι
αισιόδοξες για το 2017 και να προβλέπουν να φτάσει τα 3.1 τρις. Ευρώ ήτοι
να παρουσιάσει μια αύξηση 2,5 % . Ειδικά για την αγορά της Πληροφορικής
αναμένετε το 2017 αύξηση της αγοράς με ρυθμό 3,1 % και να φτάνει σε
13
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

παγκόσμια κλίμακα συνολική αξία 1,3 τρις Ευρω.

Ο ρυθμός ανάπτυξης της αγορά ΤΠΕ στην Ελλάδα όλη την τελευταία περίοδο (
κινείται σε αρνητικούς ρυθμούς (2014= -1.3 %,

2015= -2.6 %, 2016= -1,9%)

και ανάλογη αναμένεται να είναι και η πορεία το 2017 ήτοι να κυμανθεί στα
επίπεδα του -0,9 % με τη συνολική αξία προβλέπεται να βρεθεί στα επίπεδα
των 5,583 δις Ευρώ .
Ειδικότερα για την αγορά πληροφορικής στην Χώρα μας η χρονιά που πέρασε
ήταν ισχυρά αρνητική ήτοι -3,1% και αναμένουμε βελτίωση αυτής της πορείας
το 2017 ήτοι να πιάσουμε ελαφρύ αρνητικό ρυθμό και κοντά στο -0,5% ‘Έτσι
για το 2016 υπολογίζεται η αξία της αγοράς πληροφορικής το 2017 αναμένεται
να διαμορφωθεί σε Ευρώ 1.6 δις
Στην ποιο ειδική κατηγορία των Υπηρεσιών Πληροφορικής που μας αφορά η
πρόβλεψη μιλάει για ανάπτυξη 2,0 % φέτος και με την αξία να διαμορφώνεται
σε €836 εκατ.

Η Εταιρεία μέσα σε αυτό το περιβάλλον διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις ώστε
να διακριθεί και να αυξήσει το μερίδιό της με σταθερούς ρυθμούς. Ο στόχος
ήταν

και

επιμένουμε

δραστηριοποιούμαστε

και

να

είναι

ανάλογη

η
θα

κυριαρχία

είναι

η

μας

στην

στρατηγική

μας

αγορά
το

που

αμέσως

προσεχώς διάστημα . Με εντατικούς ρυθμούς θα προχωρήσουμε και φέτος στην
ανάπτυξη νέων προϊόντων με το βλέμμα μας να στρέφεται τόσο στην ανάγκη
επικαιροποίηση από τεχνολογικής άποψης των προϊόντων που προωθούμε στην
Ελληνική αγορά αλλά και με όλο και ποιο ζωηρό ενδιαφέρον για

την Ευρωπαϊκή

αγορά.

ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εταιρία διατήρησε περίπου στα ίδια επίπεδα το ποσό των εξόδων για την
έρευνα και την ανάπτυξη σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με σκοπό να
αυξήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό που
διατέθηκε για έρευνα και ανάπτυξη ανήλθε περίπου στο 2.00% των συνολικών
της εξόδων, ήτοι 45.462 €.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Η OTS ως Εταιρία παραγωγής εξειδικευμένου λογισμικού έχει καταξιωθεί την
τελευταία εικοσαετία ως μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρία πληροφορικής. Η
προετοιμασία της Εταιρίας για το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα στήριξης που είναι
σε προετοιμασία αυτό το διάστημα, είναι μία σημαντική προτεραιότητα της
εταιρείας, χωρίς ωστόσο να παραμεληθεί η βασική της δραστηριότητα που είναι
η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας και καινοτομίας σε οργανισμούς
της κεντρικής και αποκεντρωμένης διοίκησης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία κατά την 31/12/2016 απασχολούσε 115 άτομα, έναντι των 112 ατόμων
στο τέλος του 2015.
Η λειτουργία της εταιρείας διέπετέ από την προσπάθεια για διαρκή επιμόρφωση
του προσωπικού σε τεχνολογικά θέματα, σε θέματα ποιοτικής εξυπηρέτησης του
Πελάτη αλλά και σε θέματα πρώτων βοηθειών.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης βάσει της σχετικής
νομοθεσίας και των προτύπων δεοντολογίας. Ακολουθώντας τις παραπάνω αρχές η
Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητες της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν
την προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια
των εργαζομένων της.

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
Η Εταιρία έχει στην κατοχή της χρεόγραφα (repos) την 31/12/2016 ύψους 0
ευρώ.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
Η Εταιρία δε διέθετε καταθέσεις σε συνάλλαγμα την 31/12/2016.

ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΒΑΡΗ
Η Εταιρία δεν έχει στην κατοχή της ιδιόκτητα ακίνητα.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΤΟ ΑΜΕΣΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δεν υπάρχουν γνωστά γεγονότα, ούτε αναμένονται τέτοια που θα μπορούσαν να
προκαλέσουν ζημίες στην εταιρία στο άμεσο μέλλον.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρία διατηρεί υποκατάστημα στην Αθήνα. Σκοπός του υποκαταστήματος
είναι η ενίσχυση του μεριδίου της αγοράς της στη Νότιο Ελλάδα και να
συμβάλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Πελατολογίου της.

Η παρούσα έκθεση αποφασίζεται να τεθεί στη διάθεση των ελεγκτών της
εταιρίας.
Όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου συμφωνούν με την παραπάνω έκθεση
διαχείρισης και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Παμπουκίδης Σπυρίδων
Ο

Αντιπρόεδρος του

Το μέλος του Δ.Σ.

Δ.Σ.

Παμπουκίδης Αγγελος

Λουρίδας Αντώνης
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Σημ.

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις

17

320.620

320.452

Ασώματες ακινητοποιήσεις

18

19.560

25.613

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

19

Σύνολο πάγιου ενεργητικού

42.657

33.235

382.837

379.300

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

20

15.666

26.889

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

21

1.206.997

1.627.709

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

22

577.768

1.057.513

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

15

68.626

47.679

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα

23

2.737.512

2.849.797

Σύνολο κυκλοφ ορούντος ενεργητικού

4.606.570

5.609.587

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.989.407

5.988.888

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Μετοχικό κεφάλαιο

24

1.710.000

1.710.000

Αποθεματικά κεφάλαια

25

301.920

285.706

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο
Σύνολο Καθαρής Θέσης

781.432

772.985

2.793.352

2.768.691

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους

27

374.425

302.251

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

15

0

0

Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα

28

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

92.900

140.438

467.324

442.688

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

29

807.784

1.424.044

Δάνεια

26

89.793

197.165

Λοιπά στοιχεία παθητικού

30

831.154

1.156.300

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

1.728.731

2.777.509

Σύνολο υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

2.196.055

3.220.197

4.989.407

5.988.888
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σημ.

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

Κύκλος εργασιών

5

5.503.046

6.571.079

Μείον: Κόστος πωλήσεων

7

-3.646.780

(4.087.817)

1.856.267

2.483.262

6.012

55.242

Μικτό κέρδος

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως

6

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

8

(595.563)

(654.455)

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως

9

(1.151.724)

(1.252.194)

Έξοδα λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης

10

(45.462)

(68.193)

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

11

(3.170)

(2.954)

66.360

560.708

Κόστος χρηματοδότησης

12

(74.688)

(106.765)

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

13

0

2.249

-8.328

456.192

0

0

Λειτουργικά αποτελέσματα

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών
Έσοδα/Έξοδα επενδύσεων

14

Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

15

Αποτελέσματα μετά φόρων

(8.328)

456.192

32.989

(181.387)

24.661

274.805

0,0144

0,1607

0

0

Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)
Βασικά κέρδη ανά μετοχή

16

Λοιπά συνολικά εισοδήματα
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων για
πώληση
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Αποτελέσματα πρό φόρων
χρηματοδοτικών, επενδυτικών
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
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0

0

24.661

274.805

123.735

616.669
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ΤΑΜ ΙΑΚ ΕΣ Ρ ΟΕΣ (ΕΜ Μ ΕΣΗ Μ ΕΘΟΔΟΣ)

1/1-31/12/2016

1/1-31/12/2015

(8.328)

456.192

57.376

55.961

72.174

7.502

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη
και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που
σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων

(812)

(10.890)

75.500

112.605

11.223

142.812

891.035

343.723

(875.119)

324.828

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
καταβεβλημένα

(75.500)

(112.605)

Καταβεβλημένοι φόροι

(101.782)

314.973

45.766

1.635.101

0

0

(51.491)

(36.070)

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην
τραπεζών)
Μείον:

Σύνολο εισροών / (εκροών) από
λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών,
κοινοπραξιών και λοιπών επενδύσεων
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και
άϋλων παγίων

0

503

812

5.839

(50.679)

(29.728)

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα
δάνεια
Εξοφλήσεις δανείων
Σύνολο εισροών / (εκροών) από
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα
ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
περιόδου (α) + (β) + (γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
λήξης περιόδου

0

0

(107.372)

(71.932)

(107.372)

(71.932)

(112.285)

1.533.441

2.849.797

1.316.357

2.737.513

2.849.797
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Τακτικό
αποθεματικό

Λοιπά
αποθεματικά

Αποθεματικό
εύλογης
αξίας

1.710.000

270.777

3.971

0

509.251

2.493.999

0

10.957

0

263.734

274.691

1.710.000

281.734

3.971

0

772.985

2.768.690

0

16.215

0

0

8.447

24.661

1.710.000

297.949

3.971

0

781.432

2.793.351

Μετοχικό
κεφάλαιο
Κατά την
31/12/2014
Μεταβολές
2015
Κατά την
31/12/2015
Μεταβολές
2016
Κατά την
31/12/2016

Υπόλοιπο
εις νέο

Σύνολο
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για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Περιγραφή του Εταιρίας
Η Εταιρεία παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στην Ελλάδα στον χώρο της πληροφορικής.
Η OTS είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε και στεγάζεται στην Ελλάδα στη διεύθυνση:
Μοναστηρίου 125, Θεσσαλονίκη και έχει υποκατάστημα στην Αθήνα στη διεύθυνση: Πάτμου
12, Μαρούσι.

1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
1.1 Γενικά
Οι παρούσες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), και τις Διερμηνείες της
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ).
Όλα τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την σύνταξη αυτών των
οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω της
διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), εκτός από συγκεκριμένες διατάξεις
του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 39 «Χρηματοοικονομικά Εργαλεία: Αναγνώριση και
Επιμέτρηση» που αφορούν σε αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου καταθέσεων.
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των
ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την
σύνταξη των οικονομικών πληροφοριών της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 όπως
δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για σκοπούς ενημέρωσης.

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
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1.2 Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση
της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν
τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις
και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και
δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η
επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται
στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση
επηρεάζει όχι μόνο την παρούσα αλλά και επόμενες χρήσεις.

1.3 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 (1/131/12/2016) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 20η Μαρτίου
2017.
1.4 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν για την προετοιµασία και την παρουσίαση αυτών
των οικονοµικών καταστάσεων είναι συνεπείς µε αυτές που χρησιµοποιήθηκαν για τη
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου για την χρήση που
έληξε στις 31∆εκεµβρίου του 2015, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και
διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η ισχύς των οποίων είναι υποχρεωτική για τις
ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Κατόπιν
αξιολόγησης στην οποία προέβη η διοίκηση, εκτιµήθηκε ότι οι ανωτέρω είχαν µη σήµαντη ή
µηδενική επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας.
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία
την 1η Ιανουαρίου 2016 και δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις
• ΔΛΠ 27 Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις (τροποποίηση) Η τροποποίηση εφαρμόζεται για
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή θα
επιτρέψει στις οντότητες να χρησιμοποιούν τη μέθοδο της καθαρής θέσης για επενδύσεις σε
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θυγατρικές εταιρείες, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις
τους και θα βοηθήσει σε ορισμένες δικαιοδοσίες τη μετάβαση των εταιρικών οικονομικών
καταστάσεων στα ΔΠΧΑ μειώνοντας τα κόστη συμμόρφωσης χωρίς τον περιορισμό της
πληροφόρησης που είναι διαθέσιμη στους επενδυτές.
• ΔΛΠ 1: Πρωτοβουλία σχετικά με τις γνωστοποιήσεις (Τροποποίηση) Οι τροποποιήσεις του
ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων ενθαρρύνουν περαιτέρω τις εταιρείες να
εφαρμόζουν την επαγγελματική τους κρίση στον καθορισμό των πληροφοριών που πρέπει να
γνωστοποιηθούν και πώς να τις παρουσιάζουν στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.
Αυτές οι περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 διευκρινίζουν, παρά αλλάζουν σημαντικά,
τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 1. Οι τροποποιήσεις αφορούν τη σημαντικότητα, τη σειρά των
σημειώσεων, τα υποσύνολα και το διαχωρισμό, τις λογιστικές πολιτικές και την παρουσίαση των
στοιχείων των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (OCI) που προκύπτουν από τις επενδύσεις που
λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης.
• ΔΛΠ 16 Ενσώματα πάγια και ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποιήσεις):
Αποσαφήνιση των αποδεκτών μεθόδων απόσβεσης Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Η τροποποίηση αυτή
αποσαφηνίζει την αρχή του ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια και του ΔΛΠ 38 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία ότι
τα έσοδα αντανακλούν τις οικονομικές ωφέλειες που δημιουργούνται από τη λειτουργία μιας
επιχείρησης (της οποίας το περιουσιακό στοιχείο αποτελεί μέρος) αντί των οικονομικών ωφελειών που
καταναλώνονται μέσω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα, ο λόγος των εσόδων που
δημιουργούνται προς το σύνολο των εσόδων που αναμένεται να δημιουργηθούν, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την απόσβεση των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο σε πολύ περιορισμένες περιπτώσεις για την απόσβεση των άυλων
περιουσιακών στοιχείων.
•

ΔΠΧΑ 11 Σχήματα

υπό

κοινό έλεγχο

(Τροποποίηση):

Λογιστικοποίηση απόκτησης

συμμετοχικών τίτλων σε σχήματα υπό κοινό έλεγχο Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016. Το ΔΠΧΑ 11 αναφέρεται στο
λογιστικό χειρισμό των συμμετοχών σε κοινοπραξίες και κοινές επιχειρήσεις. Η τροποποίηση
προσθέτει νέες οδηγίες σχετικά με τη λογιστικοποίηση της απόκτησης συμμετοχής σε μια κοινή
επιχείρηση που αποτελεί επιχείρηση σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και διευκρινίζει τον κατάλληλο λογιστικό
χειρισμό για τις αποκτήσεις αυτές.
• ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους (Τροποποίηση): Εισφορές των εργαζομένων Η τροποποίηση
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του λογιστικού χειρισμού
των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας των εργαζομένων, για
παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται σύμφωνα με ένα σταθερό
ποσοστό του μισθού.
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• ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: Επενδυτικές επιχειρήσεις: Εφαρμογή της Εξαίρεσης
Ενοποίησης (Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν τρία ζητήματα που προκύπτουν στην
πράξη κατά την εφαρμογή της εξαίρεσης ενοποίησης των εταιρειών επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η εξαίρεση από την παρουσίαση ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων ισχύει σε μητρική εταιρεία που είναι θυγατρική μιας εταιρείας επενδύσεων, όταν η
εταιρεία επενδύσεων επιμετρά όλες τις θυγατρικές στην εύλογη αξία. Επίσης, οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι μόνο μία θυγατρική, η οποία δεν αποτελεί η ίδια μία εταιρεία επενδύσεων και παρέχει
υπηρεσίες υποστήριξης στην εταιρεία επενδύσεων ενοποιείται. Όλες οι άλλες θυγατρικές της εταιρείας
επενδύσεων επιμετρώνται σε εύλογη αξία. Τέλος, οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες επιτρέπουν στον επενδυτή, κατά την εφαρμογή της μεθόδου
της καθαρής θέσης, να διατηρήσουν η επιμέτρηση της εύλογης αξίας που εφαρμόζεται από τη
συγγενή εταιρεία της εταιρείας επενδύσεων ή κοινοπραξία στις συμμετοχές της σε θυγατρικές.
• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2010 - 2012, το οποίο είναι
μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015.
Κανένα από τα παρακάτω δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας:
¬ ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Η αναβάθμιση αυτή τροποποιεί
τους ορισμούς «προϋπόθεση κατοχύρωσης» και «συνθήκες αγοράς» και προσθέτει τους ορισμούς
«όρος απόδοσης» και «όρος υπηρεσίας» (που προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού της
«προϋπόθεσης κατοχύρωσης»).
¬ ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων: Η αναβάθμιση αυτή διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο
αντάλλαγμα σε μία απόκτηση επιχείρησης που δεν κατατάσσεται στην καθαρή θέση, μεταγενέστερα
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ανεξάρτητα από το εάν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα.
¬ ΔΠΧΑ 8 Λειτουργικοί Τομείς: Η αναβάθμιση αυτή απαιτεί από μια οικονομική οντότητα να
γνωστοποιεί τις κρίσεις της διοίκησης σχετικά με την εφαρμογή των κριτηρίων συνάθροισης στους
λειτουργικούς τομείς και διευκρινίζει ότι η οντότητα θα πρέπει να παρέχει συμφωνίες μεταξύ του
συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των τομέων και των περιουσιακών στοιχείων της οντότητας
μόνο εάν πραγματοποιείται τακτική αναφορά των περιουσιακών στοιχείων του τομέα.
¬ ΔΠΧΑ 13 Επιμέτρηση Εύλογης αξίας: Αυτή η αναβάθμιση στην βάση συμπεράσματος του ΔΠΧΑ
13 διευκρινίζει ότι η έκδοση του ΔΠΧΑ 13 και η τροποποίηση των ΔΠΧΑ 9 και ΔΛΠ 39 δεν
απομάκρυνε την δυνατότητα επιμέτρησης των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων για
τα οποία δεν υπάρχει δηλωμένο επιτόκιο, στην τιμολογιακή τους αξία χωρίς προεξόφληση, εφόσον η
επίπτωση της μη προεξόφλησης είναι ασήμαντη.
¬ ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα στοιχείο ενσώματων παγίων
αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την
αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
¬ ΔΛΠ 24 Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρεία που
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παρέχει υπηρεσίες βασικών διοικητικών στελεχών στην αναφέρουσα οικονομική οντότητα ή στη
μητρική εταιρεία της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, αποτελεί συνδεδεμένο μέρος της
αναφέρουσας οικονομικής οντότητας.
¬ ΔΛΠ 38 Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι όταν ένα άυλο περιουσιακό
στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η μικτή λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με
την αναπροσαρμογή της λογιστικής αξίας.
• Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2012 -2014, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016. Κανένα από τα παρακάτω δεν έχει
επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας:
¬ ΔΠΧΑ 5 Μη κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης
σε μία άλλη (πώληση ή διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν θα πρέπει να θεωρείται ένα νέο σχέδιο
πώλησης, αλλά σαν μία συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της
εφαρμογής των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της
μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει την ημερομηνία ταξινόμησης.
¬ ΔΠΧΑ 7 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση
εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή μπορεί να αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις
του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.
¬ ΔΛΠ 19 Παροχές σε Εργαζομένους: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης
ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο
εκφράζεται η υποχρέωση, όχι στη χώρα όπου βρίσκεται η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργή
αγορά για υψηλής ποιότητας εταιρικά ομόλογα σε αυτό το νόμισμα, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα
επιτόκια των κρατικών ομολόγων.
¬ ΔΛΠ 34 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις: Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι απαιτούμενες
ενδιάμεσες γνωστοποιήσεις πρέπει να βρίσκονται είτε στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είτε να
ενσωματώνονται με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου
όπου συμπεριλαμβάνονται στην ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ., στην Έκθεση Διαχείρισης ή στην
Έκθεση κινδύνου). Το ΣΔΛΠ διευκρίνισε ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής
έκθεσης πρέπει να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και
οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες
με αυτόν τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
Νέα Πρότυπα , τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν
τεθεί σε ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από την Εταιρεία. Η Διοίκηση εκτιμά ότι τα ακόλουθα
πρότυπα ενδέχεται να έχουν επίδραση στην οικονομική θέση και την επίδοση της εταιρείας και του
Ομίλου. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις των νέων προτύπων στις οικονομικές
καταστάσεις, καθώς δεν έχούν όλες τις λεπτομέρειες αξιολόγησης τους.
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• ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τελική έκδοση του
ΔΠΧΑ 9 συγκεντρώνει τις φάσεις του έργου των χρηματοοικονομικών μέσων και αντικαθιστά το ΔΛΠ
39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του
ΔΠΧΑ 9. Το πρότυπο εισάγει νέες απαιτήσεις για την ταξινόμηση και επιμέτρηση, απομείωση και
λογιστική αντιστάθμισης.
• ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο
πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με
περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι
απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών
και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν
αποτελούν παραγωγή από συνήθεις δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται
εκτεταμένες γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων,
πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών
στοιχείων σύμβασης και των υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και
εκτιμήσεις. Η Διοίκηση έχει πραγματοποιήσει μια αρχική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο στις περιοχές
που ενδέχεται να επηρεαστούν από την εφαρμογή του εν λόγω προτύπου.
• ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις) Οι αποσαφηνίσεις εφαρμόζονται
για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται
νωρίτερη εφαρμογή. Στόχος είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των
απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό
χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του
«μεμονωμένα αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή
εκπρόσωπο, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή
εκπρόσωπος, των εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες
διευκρινίσεις για τη λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις
παρέχουν πρόσθετες πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως
αναδρομικά η επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Οι
αποσαφηνίσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση έχει
πραγματοποιήσει μια αρχική αξιολόγηση για τον αντίκτυπο στις περιοχές που ενδέχεται να
επηρεαστούν από την εφαρμογή του εν λόγω προτύπου.
• ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση,
παρουσίαση και γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον
πελάτη («μισθωτή») και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να
αναγνωρίζουν τις περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν
ένα ενιαίο λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των
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εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη υιοθετήσει το
πρότυπο αυτό.
• ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς
επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων
μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ
10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή
περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση,
ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’
αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου
του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση. • ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος (Τροποποιήσεις): Aναγνώριση της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης για μη πραγματοποιηθείσες ζημιές Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017, και
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο
λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις μη πραγματοποιηθείσες
ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Για παράδειγμα, οι
τροποποιήσεις διευκρινίζουν το λογιστικό χειρισμό των αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών
στοιχείων όταν η οικονομική οντότητα δεν επιτρέπεται να εκπέσει τις μη πραγματοποιηθείσες ζημίες
για φορολογικούς σκοπούς ή όταν έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να διακρατήσει τους
χρεωστικούς τίτλους μέχρι την αντιστροφή των μη πραγματοποιηθεισών ζημιών. Οι τροποποιήσεις
δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών Ροών (Τροποποιήσεις): Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017, και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ο στόχος των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να
επιτρέψει στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές στις
υποχρεώσεις που απορρέουν από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν
από τις οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές

στις

υποχρεώσεις

που

προκύπτουν

από

χρηματοοικονομικές

δραστηριότητες,

συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη ταμειακής
φύσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
(Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν
απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των προϋποθέσεων κατοχύρωσης
και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται
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από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, (β) παροχών που εξαρτώνται από την αξία
μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων και (γ) το
λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων παροχών που εξαρτώνται από την
αξία μετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά
σε συναλλαγή που διακανονίζεται με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΠΧΑ 4: Εφαρμόζοντας το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστικά Συμβόλαια (Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018. Οι τροποποιήσεις αυτές προέκυψαν από
ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του νέου Προτύπου που αφορά στα χρηματοοικονομικά μέσα
(ΔΠΧΑ 9) πριν από την αντικατάσταση του υφιστάμενου προτύπου για τα ασφαλιστικά συμβόλαια,
που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις για τις οντότητες που
εκδίδουν ασφαλιστικά συμβόλαια: την προσωρινή αναβολή της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 και την
προσέγγιση της επικάλυψης (overlay approach). Η προσέγγιση της επικάλυψης δίνει τη δυνατότητα
στις εταιρείες που εκδίδουν ασφαλιστικά συμβόλαια να αναταξινομήσουν το αποτέλεσμα
συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9,από την κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσης στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν και η Εταιρεία δεν έχει ακόμη προβεί σε λεπτομερή
αξιολόγηση της ταξινόμησης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
κατέχει σήμερα, εκτιμάται ότι πιθανότατα αυτά θα συνεχίσουν να επιμετρούνται στην ίδια βάση
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 και, κατά συνέπεια, η Εταιρεία δεν αναμένει σημαντική επίπτωση στην
ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού του λόγω εφαρμογής
του νέου ΔΠΧΑ.
• ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις
εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα
ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε
ακίνητα. Οι τροποποιήσεις αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν
το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής
ένδειξη της μεταβολής αυτής. Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου,
δεν αποδεικνύει μεταβολή στη χρήση του. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
• ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές Η διερμηνεία
εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 ενώ
επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που
περιλαμβάνουν την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό
στοιχείο ή μη χρηματική υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής,
πριν από την αρχική αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η
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διερμηνεία αναφέρει ότι η ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας,
είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός
αναβαλλόμενου εσόδου. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η
οικονομική οντότητα πρέπει να καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και
είσπραξη προκαταβολής. Η διερμηνεία δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 - 2016, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 για το ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση
συμμετοχών σε άλλες οντότητες και την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 για το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη
εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και το ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε
συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες για το οποίο επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι
αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία βρίσκονται
στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης στις οικονομικές καταστάσεις.
• ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς: η
αναβάθμιση αυτή διαγράφει τις βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις για γνωστοποιήσεις χρηματοπιστωτικών
μέσων, παροχών σε εργαζομένους και εταιρειών επενδύσεων, κατά την πρώτη εφαρμογή των
διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.
• ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: Οι τροποποιήσεις
διευκρινίζουν ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης
σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται χωριστά
για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση.
• ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποίηση συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι
απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΑ 12, εκτός από τις γνωστοποιήσεις για συνοπτικές οικονομικές
πληροφορίες σχετικά με θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις, εφαρμόζονται για τη
συμμετοχή μιας οικονομικής οντότητας σε μία θυγατρική, κοινοπραξία ή συγγενή επιχείρηση που
κατατάσσεται ως κατεχόμενη προς πώληση, ως κατεχόμενη για διανομή ή ως διακοπείσα
δραστηριότητα σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5.

1.5Αναταξινομήσεις κονδυλίων
Δεν υπάρχουν αναταξινομήσεις κονδυλίων της προηγούμενης χρήσης.
2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές
2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις
αξίες κτήσεώς τους.
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Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά
στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που
αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι
άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της
χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι
σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική
περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα χρήσης.
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή
μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων
περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής:
Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων

14-50

έτη

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις

10-15

έτη

Μεταφορικά μέσα

5-20 έτη

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

5-15

έτη

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής
σύμβασης μισθώσεως. 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.
2.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
2.2.1 Λογισμικά προγράμματα
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως
μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την
ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή
επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές
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τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του
λογισμικού.
Οι αποσβέσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων
με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως:
Ασώματες ακινητοποιήσεις

5-12

έτη

2.3Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις
περιστάσεις, δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η
ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού
στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το
ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται
ως έσοδο.
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2.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες

Δεν υπάρχουν επενδύσεις της Εταιρίας σε θυγατρικές.
2.5 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες
Δεν υπάρχουν επενδύσεις της Εταιρίας σε συγγενείς εταιρείες.
2.6 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση
Δεν υπάρχουν επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση,
2.7 Επενδύσεις σε ακίνητα
Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε ακίνητα.
2.8 Αποθέματα
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή του
κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη με το κόστος διάθεσης των
αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου
όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τις δαπάνες μεταφοράς
τους στην τοποθεσία που βρίσκονται.
2.9 Εμπορικές και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου,
αφαιρουµένων και των ζηµιώναποµείωσης. Οι ζηµιέςαποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς
απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε
θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό
της ζηµιάςαποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της
παρούσας αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικώνταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το
πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάςαποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα
αποτελέσµατα χρήσεως.
2.10 Διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι
καταθέσεις

όψεως

και

οι

καταθέσεις

προθεσμίας
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υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρίας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης
της κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.
2.11 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη
συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που
είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική
ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που
προκύπτουν από τη μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

2.12 Μετοχικό Κεφάλαιο
Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα
αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου
ποσού.
Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των
σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων.

2.13Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής
πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα

στην

αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου
των δανείων.

2.14Μισθώσεις
Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές μισθώσεις.
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2.15Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στην Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων
κερδών της Εταιρίας όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού
νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως
(liabilitymethod) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές
διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι
θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή
διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν
αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις
προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές
αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και
φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία
του Ισολογισμού.
2.16 Μερίσματα
Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη
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Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.17 Δικαιώματα εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτόν, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
2.18 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα
Το προσωπικό της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα
που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ι.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και
ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος
το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την
Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν
έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση
αυτό το πρόγραμμα.
2.19 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν η Εταιρία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως
αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε
να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης 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.
2.20 Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει
εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι η Εταιρία θα συμμορφωθεί με
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όλους τους προβλεπόμενους όρους.

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν
τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων)
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και
αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά
τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.
2.21 Χρηματοοικονομικά εργαλεία
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις

και

οι

βραχυπρόθεσμες

απαιτήσεις

και

υποχρεώσεις.

Δεδομένης

της

βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει ότι η
εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά
βιβλία της Εταιρίας. Επιπρόσθετα, η διοίκηση της Εταιρίας πιστεύει 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 αυτές οι υποχρεώσεις. Η Εταιρία δεν
χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.
2.22 Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον
αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από
την παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την
αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών
που προσφέρονται.
Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το
υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν
καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στην Εταιρία.
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2.23.1 Λειτουργικές μισθώσεις
Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
2.23.2Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές μισθώσεις.
2.23.3Κόστος χρηματοδότησης
Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των
συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
2.24 Κέρδη ανά μετοχή
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το
μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της
συγκεκριμένης περιόδου.
2.25 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρίας είναι κάθε διακεκριμένη
επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της
δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός
τομέας).
3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των
οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές διαχειρίσεως
των σχετικών κινδύνων της Εταιρίας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των αρνητικών
επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική θέση και
απόδοση της Εταιρίας.
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρίας είναι τα μετρητά, οι τραπεζικές
καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση της Εταιρίας
εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά
με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται κατωτέρω:
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Πιστωτικός κίνδυνος :Ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρίας που απορρέει από μη εκπλήρωση
συμβατικών υποχρεώσεων πελάτη ή τρίτου σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου.
Σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και επενδύσεις επί χρεογράφων.

Η

Εταιρία έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Η Εταιρία έχει μεγάλο
αριθμό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία διασπορά της πελατειακής της βάσης συντελεί στην
ύπαρξη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση της

Εταιρίας παρακολουθεί διαρκώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών, το
μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση
θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται
από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη
έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του
ενεργητικού. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο
απεικονίζονται κατωτέρω.
ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2016 31/12/2015
Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις
1.784.766
2.685.222
Ταμειακά
Διαθέσιμα
και
ταμειακά ισοδύναμα
2.737.512
2.849.797
ΣΥΝΟΛΟ
4.522.278
5.535.019



Εύλογη αξία: Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις
και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της
βραχυπρόθεσμης λήξεώς τους.



Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.

Η δανειακή διάρθρωση της

Εταιρίας είναι βασισμένη σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου συναρτώμενα με το EURIBOR. Κατά
συνέπεια, ενδεχόμενη μεταβολή του EURIBOR επηρεάζει αντίστοιχα τα χρηματοοικονομικά
έξοδα και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα της Εταιρίας.


Συναλλαγματικός κίνδυνος: Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς
έως και τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
και το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ.
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Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην ενδεχόμενη αδυναμία της
Εταιρίας να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις κατά τη λήξη τους. Η
προσέγγιση της Εταιρίας για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι η διασφάλιση επαρκών
ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων με συνεργαζόμενες τράπεζες ώστε να
διασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους τόσο υπό συνήθεις όσο και
υπό δύσκολες συνθήκες χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται η φήμη της.

Η ανάλυση των χρηματοοικομικών

υποχρεώσεων με βάση τη ληκτότητά τους απεικονίζονται

κατωτέρω.
Χρηματοοικονομικές υπόχρεώσεις

ΕΤΑΙΡΙΑ
Τραπεζικός Δανεισμός
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Σύνολα

31/12/2015
197.165
1.983.721

<1 έτος
197.165
1.983.721

530.336
2.777.509

596.623
2.777.509

ΕΤΑΙΡΙΑ
Τραπεζικός Δανεισμός
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές
Υποχρεώσεις
Σύνολα

31/12/2016
89.793
807.784

<1 έτος
89.793
807.784

530.336
1.427.913

530.336
1.427.913

2-5
έτη
0
0

>5 έτη
0
0

Σύνολο
197.165
1.983.721

0
0

0
0

596.623
2.777.509

0
0

0
0

Σύνολο
89.793
807.784

0
0

0
0

530.336
1.427.913

2-5
έτη

>5 έτη

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης
Η διοίκηση της Εταιρίας προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις
προκειμένου είτε να επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε σχέση με
την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω
εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα
τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται
στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρίας σε σχέση με τη φύση και το επίπεδο
των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων.
5. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρίας
Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής στον
Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.
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Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2016
Πωλήσεις προς τρίτους
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων
Μικτό κέρδος (ζημιά)
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Πληροφορική
220.886
-146.378
74.508
241
-23.905
-46.229
-1.825
-127

Software
5.282.160
-3.500.402
1.781.758
5.771
-571.658
-1.105.495
-43.638
-3.042

ΣΥΝΟΛΟ
5.503.046
-3.646.780
1.856.267
6.012
-595.563
-1.151.724
-45.462
-3.170
66.360
-74.688
0
-8.328
0
-8.328
32.989
24.661

55.073

57.376

Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)
Κόστος χρηματοδότησης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών
Έσοδα/Έξοδα επενδύσεων
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αποτελέσματα μετά φόρων

Λοιπές πληροφ ορίες Κ αταστάσεως Αποτελεσμάτων

2.303

Αποσβέσεις

ΙΙ) Λοιπές πληροφορίες Ισολογισμού
31/12/2016
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Ασώματες ακινητοποιήσεις
Λοιπα στοιχεία ενεργητικού
Λοιπα στοιχεία παθητικού
Σύνολο Καθαρής Θέσης

ΣΥΝΟΛΟ

Πληροφορική

320.620
19.560
4.649.227
2.196.055
2.793.352

6. Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Δεν υπάρχουν

7. Κόστος πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως ακολούθως:
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12.869
785
186.615
88.147
112.122

Software

307.751
18.775
4.462.612
2.107.908
2.681.230
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων
Τακτικες Αποδοχες Προσωπικου
Παρεχομενες Παροχες Και Εξοδα Προσωπικου
Εργοδοτικες Εισφορες Ικα
Αποζημιωσεις Απολυσεως Η Εξοδου Απο Την
Υπηρεσια
Αμοιβες Και Εξοδα Ελευθερων Επαγγελματων
Επεξεργασιες Απο Τριτους
Αμοιβες Τριτων Μη Υποκ.Σε Παρακρ.Φορου
Εισοδηματος
Τηλεπικοινωνιες
Ενοικια
Ασφαλιστρα
Επισκευες & Συντηρησεις
Λοιπες Παροχες Τριτων
Φόροι-Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μεσ.
Δημοτικοί Φόροι-Τέλη
Διάφοροι Φόροι-Τέλη
Εξοδα Μεταφορων
Έξοδα Ταξειδίων
Εξοδα Εκθεσεων - Επιδειξεων
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
Δωρεές-Επιχορηγήσεις
Συνδρομες - Εισφορες
Εντυπα Και Γραφικη Υλη
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης
Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων
Λοιπά Διάφορα Έξοδα
Πρόβλεψεις εκμετάλλευσης
Έξοδα Προβολής & Διαφήμισεως
Εξοδα Δημοσιευσεων
Αποσβεσεις Παγιων Και Αυλων

Κατά την
31/12/2016
191.541
1.429.404
44.902
346.890

Κατά την
31/12/2015
167.454
1.451.281
489
357.008

2.985
96.426
1.138.763

7.495
322.440
1.447.367

60.091
28.849
68.145
20.077
31.446
11.852
1.417
3.188
14.763
29.119
54.599
14742,69
1.409
846
1.715
7.755
4.282

36.866
32.814
69.351
12.271
30.510
13.768

733

1.061

6.691
872
33.277
3.646.779

3.478
28.026
4.087.817

4.004
2.550
37.580
35.795
13.127
3.200
2.178
3.550
4.153

8. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικες Αποδοχες Προσωπικου
Παρεχομενες Παροχες Και Εξοδα Προσωπικου
Εργοδοτικες Εισφορες Ικα
Αποζημιωσεις Απολυσεως Η Εξοδου Απο Την Υπηρεσια
Αμοιβες Και Εξοδα Ελευθερων Επαγγελματων
Εισφορες Υπερ Τριτων Για Ελευθερους Επαγγελματιες
Αμοιβες Υπεργολαβων Εκτελεσεως Εργασιων Τεχνικων
Εργων
Τηλεπικοινωνιες
Ενοικια
Ασφαλιστρα
Επισκευες & Συντηρησεις
Λοιπες Παροχες Τριτων
Φόροι-Τέλη Κυκλοφορίας Μεταφορικών Μεσ.
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Κατά την
31/12/2016
296.004
105.410
72.796

Κατά την
31/12/2015
300.265
185.859
75.415

9.453
20.415

13.541
7.647

23.663
3.549
3.688
205
6.498
2.452
0

22.188
4.112
4.949
2.539
5.010
2.849
0
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Δημοτικοι Φοροι-Τελη
Διαφοροι Φοροι-Τελη
Εξοδα Μεταφορων
Εξοδα Ταξιδιων
Εξοδα προβολής και διαφήμισης
Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας
Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων
Συνδρομες - Εισφορες
Δωρεες -Επιχορηγησεις
Εντυπα Και Γραφικη Υλη
Υλικά Άμεσης Ανάλωσης
Έξοδα δημοσιεύσεων
Διαφορα Εξοδα
Αποσβεσεις Παγιων Και Αυλων
Πρόβλεψεις εκμετάλλευσης

660
2.752
5.972
27.084
1.384
291
3.050
355
175
1.604
886
180
152
6.885

474
523
6.325
8.260
4.832

595.563

654.455

1.737
488
662
734
859
720
220
4.248

9. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικες Αποδοχες Προσωπικου
Παρεχομενες Παροχες Και Εξοδα Προσωπικου
Εργοδοτικες Εισφορες Ικα
Αποζημιωσεις Απολυσεως Η Εξοδου Απο Την
Υπηρεσια
Επεξεργασίες από τρίτους
Τηλεπικοινωνιες
Ενοικια
Ασφαλιστρα
Επισκευες & Συντηρησεις
Λοιπες Παροχες Τριτων
Φοροι-Τελη Κυκλοφοριας Μεταφορικων Μεσων
Δημοτικοι Φοροι-Τελη
Διαφοροι Φοροι-Τελη
Εξοδα Μεταφορων
Εξοδα Ταξιδιων
Εξοδα Προβολης Και Διαφημισης
Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας
Συνδρομες - Εισφορες
Δωρεές-Επιχορηγήσεις
Εξοδα Εκθεσεων - Επιδειξεων
Εντυπα Και Γραφικη Υλη
Υλικα Αμεσης Αναλωσεως
Εξοδα Δημοσιευσεων
Έξοδα Συμμετοχών & Χρεογράφων
Διαφορα Εξοδα
Αποσβεσεις Παγιων Και Αυλων
Πρόβλεψεις εκμετάλλευσης

Κατά την
31/12/2016
690.057
46.975
168.250

Κατά την
31/12/2015
700.619
236
175.967

1.607
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8.281
8.606
479
15.162
5.722
0
1.539
9.799
33.548
54.611
3.230
680
828
408
7.117
3.744
2.067
421

9.594
11.549
5.924
11.690
6.647
0
1.105
38.362
29.782
182.286
84
10.236
1.378
1.545
12.737
13.096
2.005
1.679

354
16.065
72.174
1.151.724

512
22.068
13.093
1.252.194
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

10. Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης

Τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικες Αποδοχες Προσωπικου
Παρεχομενες Παροχες Και Εξοδα Προσωπικου
Εργοδοτικες Εισφορες Ικα
Αποζημιωσεις Απολυσεως Η Εξοδου Απο Την
Υπηρεσια
Τηλεπικοινωνιες
Ενοίκια
Ασφάλιστρα
Επισκευες & Συντηρησεις
Λοιπές Παροχές Τρίτων
Φοροι-Τελη Κυκλοφοριας Μεταφορικων Μεσων
Δημοτικοι Φοροι-Τελη
Διάφοροι Φόροι-Τέλη
Έξοδα μεταφορών
Έξοδα Ταξειδίων
Έξοδα συνεδριάσεων
Έξοδα Προβολής & Διαφήμισεως
Έξοδα Υποδοχής και Φιλοξενίας
Έξοδα εκθέσεων
Εντυπα Και Γραφικη Υλη
Συνδρομες - Εισφορες
Δωρεές-Επιχορηγήσεις
Εξοδα δημοσιευσεων
Υλικά άμεσης ανάλωσης
Διαφορα Εξοδα
Αποσβεσεις Παγιων Και Αυλων
Πρόβλεψεις εκμετάλλευσης

Κατά την
31/12/2016
49.289
-23.750
13.646

Κατά την
31/12/2015
50.044
17
12.569

459
592
615
34
1.083
409

685
825
423
835
475

110
433
0
48
508
231
49

79
68
0
0

267
59
29
30
148
26
1.148

122
21
110
120
143
37
1.618

45.462

68.193

11. Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2016
Φορολογικα Προστιμα Και
Προσαυξησεις
Διαγραφές απαιτήσεων
Λοιπα Εκτακτα &
Ανοργανα Εξοδα
Ζημιες Απο εκποίηση
περ.στοιχείων
Ζημιες Απο Διαγραφή
άυλων περ.στοιχείων

Κατά την
31/12/2015

0

0

0

0

3.170

2.954

0

0

0
3.170

0
2.954
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

12. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό)
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως:

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

Κατά την
31/12/2016
75.500
0
75.500

Κατά την
31/12/2015
112.605
0
112.605

812

5.839

-74.688

-106.765

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα
(έξοδα)

13. Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής.

Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα

Κατά την
31/12/2016
0
0
0

Κατά την
31/12/2015
0
2.249
2.249

14. Έσοδα /έξοδα επενδύσεων
Δεν υπάρχουν

15. Φόροι εισοδήματος
Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως:
Κατά την
31/12/2016
Φόρος εισοδήματος χρήσεως
Φόρος εισοδήματος προηγουμενης χρήσης
Αναβαλλόμενη φορολογία(έσοδο/(έξοδο))
Έκτακτη εισφορά
Λοιποί φόροι
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Κατά την
31/12/2015

-32.989
-20.740
0

181.387
-5.077
0

-53.730

176.310

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά
σε χρόνο διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα
44
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εκπίπτονται, για σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την
ανάγκη της λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή
υποχρεώσεων (deferred

taxassets ή deferredtaxliabilities). Η αναγνωρισθείσα από την

Εταιρία ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος χρήσεως
Φόρος εισοδήματος προηγουμενης χρήσης
Αναβαλλόμενη φορολογία(έσοδο/(έξοδο))
Έκτακτη εισφορά
Λοιποί φόροι
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων Χρήσεως

Κατά την
31/12/2016
35.290
-47.538
-20.740
0

Κατά την
31/12/2015
186.463

-32.989

181.387

-5.077
0

16. Κέρδη ανά μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως:

ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

Καθαρά κέρδη / (ζημίες)
αποδοτέα στους κοινούς
μετόχους της Εταιρείας
Μέσος σταθμισμένος
αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία
Μείον: Μέσος
σταθμισμένος αριθμός
ιδίων μετοχών
Συνολικός μέσος
σταθμισμένος αριθμός
μετοχών σε κυκλοφορία
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε
€)

Κατά την
31/12/2016

Κατά την
31/12/2015

24.661

274.805

1.710.000

1.710.000

0

0

1.710.000

1.710.000

0,0144

0,1607

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
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17. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
1/01-31/12/2016
ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ
31/12/2015
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
30/6/2016

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

145.611

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2015

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
30/6/2016

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

145.611

47.859

3.753

51.612

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ 30/6/2016
93.999

83.462

3.000

86.462

25.764

4.858

30.622

55.840

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.

531.416

43.751

575.167

366.414

37.972

404.386

170.781

ΣΥΝΟΛΑ

760.489

46.751

807.240

440.036

46.583

486.620

320.620

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

0

0

1/01-31/12/2015
ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ
31/12/2014
ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
31/12/2015

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

145.611

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2014

145.611

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

44.106

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2015

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

47.859

3.753

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ
ΑΞΙΑ
31/12/2015
97.752

83.793

652

983

83.462

21.472

4.632

340

25.764

57.698

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ.

499.329

35.418

3.331

531.416

333.384

36.361

3.331

366.414

165.002

ΣΥΝΟΛΑ

728.733

36.070

4.314

760.489

398.961

44.746

3.671

440.036

320.453

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 2015 η OTSAE δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά
ενσώματων παγίων στοιχείων .
18. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:
ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ
31/12/2015
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

213.305

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ
31/12/2014
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

4.740

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

0

0

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2015

218.045

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
31/12/15

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

213.305

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
30/6/2016

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

187.692

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/2014

213.305

10.792

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΗΣ

176.478

11.215

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
30/6/2016

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

198.484

0

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
31/12/15

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
0

187.692

19. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, αναλύονται ως ακολούθως:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κατά την
31/12/2016
42.657
42.657

Κατά την
31/12/2015
33.235
33.235

Αφορούν κατά κύριο λόγο εγγυήσεις για ενοίκια και λογαριασμούς κοινής ωφέλειας.
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Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016
20.Αποθέματα

(Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ)

Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως:

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Eμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές
αποθεμάτων
Σύνολο

Κατά την
31/12/2016
15.666

Κατά την
31/12/2015
26.889

0

0

15.666

26.889

21. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι συνολικές απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως:

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές εισπρακτέες σε
εγγύηση

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2016
1.174.026
32.972

Κατά την
31/12/2015
1.612.362
15.346

0

0

0

0

1.206.997

1.627.709

Επιταγές σε καθυστέρηση

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την
ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση
µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός
κίνδυνος διασπείρεται.
22. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2016
Δεσμευμένοι λ/σμοι
καταθέσεων
Χρεώγραφα-ρέπος
Χρεώστες διάφοροι
Έξοδα επόμενων
χρήσεων

Κατά την
31/12/2015

87.761

441.872

0
175.373

0
559.688

314.635

55.953

577.768

1.057.513
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23. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις
διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και
προθεσμίας

Κατά την
31/12/2016
8.758

Κατά την
31/12/2015
20.684

2.728.754

2.829.114

2.737.512

2.849.797

24. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2016 και 31/12/2015 ανέρχεται σε
1.710.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.710.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €
1,00 εκάστη.
Σύμφωνα με το Μητρώο Μετόχων της Εταιρείας, κατά την 31/12/2014 και 31/12/2013, οι
μέτοχοι με το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής τους επί του καταβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου, ήταν οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο

Αριθμός
Μετοχών

Αριθμός
Ψήφων

% Συμμετοχής
στο Κεφάλαιο

ALTEC AEBE

872.100

872.100

BLUE VALUE AE

153.900

153.900

9%

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

400.140

400.140

23,40%

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

189.810

189.810

11,10%

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

63.270

63.270

3,70%

ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

51%

11.970

11.970

0,70%

ΜΑΚΑΚΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

3.420

3.420

0,20%

ΝΤΕΜΚΑΣ

1.710

1.710

0,10%

ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

1.710

1.710

0,10%

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

1.710

1.710

0,10%

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3.420

3.420

0,20%

ΝΤΟΥΑΝΟΓΛΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

3.420

3.420

0,20%

ΚΑΛΑΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

1.710

1.710

0,10%

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

1.710

1.710

0,10%

1.710.000

1.710.000

100,00%

ΣΥΝΟΛΟ
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25. Αποθεματικά κεφάλαια

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού
αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5 % των ετήσιων, μετά από
φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, μέχρι το ύψος του αποθεματικού να φθάσει το 1/3 του
μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της
Εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές.
Τα υπόλοιπα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας των
εμπορικών εταιρειών αλλά και της φορολογικής νομοθεσίας. Οι διατάξεις της φορολογικής
νομοθεσίας

είτε

παρέχουν

τη

δυνατότητα

μετάθεσης

της

φορολογίας

ορισμένων

εισοδημάτων στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές
ελαφρύνσεις ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση που θα
προκύψει σε περίπτωση διανομής των αποθεματικών αυτών θα αναγνωρισθεί όταν και
εφόσον συντελεσθεί η διανομή.
Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως:

Τακτικό αποθεματικό
Eκτακτα αποθεματικά
Υπόλοιπο

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2016
297.949
3.970
301.919

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2015
281.735
3.970
285.705

Μερίσματα
Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι ανώνυμες εταιρείες είναι
υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος ως μέρισμα το ποσό που αντιστοιχεί στο 35% των
κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού.
26. Δάνεια
Τα δάνεια της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε
ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού,
χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο
στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια της Εταιρίας αναλύονται, κατά κύριο
χρηματοδότη, ως ακολούθως:
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Τράπεζα
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕURΟΒΑΝΚ
PROTONBANK
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων

Κατά την
31/12/2016
0
89.793
0
89.793

Κατά την
31/12/2015
0
197.165
0
197.165

Επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας δεν υπάρχουν
προσημειώσεις.

27. Δικαιώματα Εργαζομένων
Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός,
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού
Ο αριθμός του απασχολούμενου

στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος

μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως:

Κατά την
31/12/2016
Άτομα:
Μισθωτοί
Ημερομίσθιοι
Σύνολο
Ανάλυση κόστους
εργαζομένων:
Έξοδα μισθοδοσίας
Αποζημιώσεις
προσωπικού
Συνολικό κόστος

Κατά την
31/12/2015

115
0
115

112
0
112

3.239.186

3.304.342

5.740
3.244.926

12.923
3.317.265

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως:

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως
Επιβάρυνση στα αποτελέσματα χρήσεως
Καθαρή υποχρέωση τέλους
χρήσεως

Κατά την
31/12/2016
302.251
72.174

Κατά την
31/12/2015
294.749
7.502

374.425

302.251
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28. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα

Οι προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα αφορούν σχηματισμένες προβλέψεις για την
κάλυψη τυχόν μελλοντικών εξόδων και διαφορών φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων
φορολογικά χρήσεων.
Κατά την
31/12/2016
Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

92.900
92.900

Κατά την
31/12/2015
47.538
92.900
140.438

Το ποσό προβλέψεων ανέλεγκτων χρήσεων ποσού ευρώ 47.538 αφορά τη χρήση 2010. Το
Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει διενεργήσει φορολογικό έλεγχο χρήσεως 2010 ούτε έχει εκδοθεί
σχετική εντολή τακτικού ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου χρήσεως 2010 μέχρι 31/12/2016.
Με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου
παραγράφεται στις 31/12/2016 σύμφωνα με τα παραπάνω, συνεπώς στη παρούσα χρήση
2016 αντιλογίζεται η διενεργηθείσα πρόβλεψη ζημίας ποσού ευρώ 47.538 που είχε
διενεργηθεί σε προηγούμενες χρήσεις.
29. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς προμηθευτές αναλύονται ως ακολούθως:

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Γραμμάτια πληρωτέα
Προκαταβολές
πελατών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2016
781.404
15.103
11.277

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2015
1.352.323
28.873
15.153

0

27.695

807.784

1.424.044

30. Λοιπά στοιχεία παθητικού
Οι συνολικές υποχρεώσεις της Εταιρείας προς λοιπούς τρίτους αναλύονται ως ακολούθως:

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2016

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Κατά την
31/12/2015

143.193

235.133
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Αποδοχές προσωπικού
πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Έσοδα επόμενων
χρήσεων
Φορος Προστιθεμενης
Αξιας
Φοροι-Τελη Αμοιβων
Προσωπικου
Φοροι-Τελη Αμοιβων
Τριτων
Φopoς Eiσoδήματος
Λοιποί φόροι τέλη
Εξοδα χρήσεως
δουλευμένα

116.498

292.522

7.747

1.338

33.380

30.684

418.088

298.288

67.748

135.373

5.032

8.093

35.296
4.172

148.935
5.934

831.154

1.156.300

31. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της Εταιρείας με την συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την περίοδο
1/1-31/12/2016 και 1/1-31/12/2015, ήταν οι εξής:
Β. 31/12/2015

Blue
Value
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

ALTEC
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ALTEC
INTEGRATION ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ

Altec
ABEE

38.620

18.133

209.488

0

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0

0

0

0

Απαιτήσεις

0

0

226.570

0

Υποχρεώσεις

0

20.012

249.558

3.415

Ενοίκια

12.000

Β. 31/12/2016

BlueValue
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών

ALTEC
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ALTEC
INTEGRATION ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΕ

Altec
ABEE

51.630

17.052

41.471

0

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

0

0

4.171

0

Απαιτήσεις

0

0

0

0

Υποχρεώσεις

0

29.355

37.803

3.415

Ενοίκια

12.000
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32. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

32.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Κατά την 31/12/2016 δεν υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές
διεκδικήσεις κατά της εταιρίας .
32.2. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009, ενώ στις 31/12/2016
παραγράφηκε το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για τακτικό φορολογικό έλεγχο χρήσεως
2010. Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2011 έως και 2015 και έλαβε πιστοποιητικό
φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Ο έλεγχος της χρήσης 2016
βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί
μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016. Αν μέχρι την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις
εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
33. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού
της 31ής Δεκεμβρίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ

Παμπουκίδης Σπυρίδων
ΑΔΤ : ΑΜ 290606

Παμπουκίδης Αγγελος
ΑΔΤ :ΑΚ 251582

Ο Οικονομικός Διευθυντής

Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου

Παμπουκίδης Άγγελος

Πετρίδης Ανδρέας

ΑΔΤ : ΑΚ 251582

Α Τάξης ΑΜΟΕ: 7789/ ΑΔΤ: ΑΜ263954

53

