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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 17η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε. 

 
Κύριοι μέτοχοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄΄LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E.΄΄ παρουσιάζει την Έκθεσή του για τη χρήση που 
έληξε την 31η Δεκεµβρίου 2019. 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2019 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έληξε η Δέκατη Έβδομη διαχειριστική χρήση για την εταιρία μας. Η αγορά για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παρουσίασης και πληρωμής λογαριασμών παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση, αλλά αναμένεται να γνωρίσει 
περαιτέρω ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το έργο της ηλεκτρονικής παρουσίασης 
λογαριασμών για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, και αναμένουμε την επίτευξη νέων συμφωνιών στον Τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών και στον Τραπεζικό Τομέα.  
 
B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση 2019 ανήλθαν σε ποσό € 60.000, που συνιστά απόλυτη σταθερότητα 
σε σχέση με τις πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης 2018 ποσού € 60.000. 
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας, παρέμεινε σταθερό και ανήλθε σε € 64.500 έναντι € 64.500, την προηγούμενη 
χρήση 2018. 
Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε ζημιές € 4.500 έναντι ζημιών € 4.500 την 
προηγούμενη χρήση 2018. 
Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές € 7.693 την τρέχουσα χρήση 2019, έναντι ζημιών € 
10.705 την προηγούμενη χρήση 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28,3%.  
 
Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2019 σε σχέση με το 2018 ως εξής :   

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2019 2018 

Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων / Κύκλο εργασιών   

107,37% 105,84% 

Καθαρά κέρδη (ζημιές) / Ίδια κεφάλαια    4,32%    -4,97% 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια  0,35   0,33 

 
 
Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η εταιρεία έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 3μελές διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρεία εντάσσεται 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 

- ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - Πρόεδρος  
- ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΑΜ ΙΩΑΝΝΗΣ - Μέλος  
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Ε. ΣΤΟΧΟΙ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι 
αρμοδιότητες του Δ.Σ. προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα της 
εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της 
περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται.  
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, η ορθή διαχείριση στα 
πλαίσια των νομοθετικών υποχρεώσεων. Επίσης βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής 
διακυβέρνησης. 
 
ΣΤ. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Για την επίτευξη του σκοπούς της η εταιρεία έχει επενδύσει σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών, όπως 
μηχανήματα, λογισμικά κλπ. 
 
Ζ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
 
Η εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς σκοπούς.  Η 

χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση, 
την κερδοφορία και τις ταμειακές της ροές. 
 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η εταιρία είναι κυρίως οι εξής : 
 

 Κίνδυνος αγοράς 
 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Κίνδυνος επιτοκίου 
 Πιστωτικός κίνδυνος 
 Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Κίνδυνος αγοράς 

Οι πωλήσεις της εταιρίας απευθύνονται σε συγκεκριμένους πελάτες του χρηματοοικονομικού τομέα. Οι υπηρεσίες τις οποίες 
προσφέρουμε στους πελάτες μας των ιδιωτικών και των κρατικών οργανισμών είναι απαραίτητες τόσο για την καθημερινή 
τους λειτουργία όσο και για την ανάπτυξή τους. 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Οι οικονομικές συναλλαγές της εταιρίας γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο 
δραστηριοποιείται η εταιρία (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει κίνδυνος βάσει του 
οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρίας ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  

1.1. Κίνδυνος επιτοκίου 

Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την εταιρία τόσο στην τρέχουσα όσο και στην προηγούμενη χρήση και ως εκ 
τούτου ο κίνδυνος από τις μεταβολές των επιτοκίων είναι επουσιώδης. Η εταιρία δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά 
παράγωγα. Όπως και στο προηγούμενο έτος τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σημαντικά από τιμές επιτοκίων.  

1.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την 
άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με τραπεζικά εμβάσματα. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε μεγάλους κρατικούς και ιδιωτικούς 
οργανισμούς με αξιολογημένο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας.  Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, 
διενεργούνται σχετικές προβλέψεις απομειώσεων. 
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1.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε 
καθημερινή βάση  και ο προγραμματισμός πληρωμών σε μηνιαία βάση. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων ώστε να παρέχεται το μέγιστο της ταμειακής ρευστότητας στην εταιρία. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρίας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών : 
(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με 
τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 
αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). 
(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. 
(γ) μεριμνά ώστε η εταιρία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που 
απορρέουν από τη λειτουργία της.  
 
Η. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση. 
 
Θ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Δεν χρησιμοποιούνται χρηματοπιστωτικά μέσα.   
 
Ι. ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  
 
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Λ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Μ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ  
 
Βάσει των αποτελεσμάτων - κερδών της χρήσης, το ΔΣ προτείνει στους μετόχους για τη χρήση 2018 να μην γίνει διανομή 
κερδών. 
 
Ν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επίσημα το COVID-19, την ασθένεια που 
προκαλείται από στέλεχος coronavirus, ως μια πανδημία. Η απειλή για τη δημόσια υγεία οδήγησε σε αυξημένους 
κυβερνητικούς περιορισμούς και κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων της καραντίνας του προσωπικού ή της αδυναμίας 
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες μας.   Η 
Διοίκηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτής της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορεί να επηρεάσει 
την Εταιρεία, και άμεσα έλαβε μέτρα για την προστασία της επιχείρησης και των ανθρώπων της απέναντι σε αυτή την κρίση. 
Η διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, ο καθορισμός εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και η άμεση διαχείριση των 
πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να προστατευτεί η απρόσκοπτη απομακρυσμένη εργασία έναντι κυβερνοαπειλών 
αποτέλεσαν τις πρώτες ενέργειες διασφάλισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Η Διοίκηση δεν γνωρίζει καμία περίπτωση 
μόλυνσης COVID-19 μεταξύ των ανθρώπων της και η επιδημία δεν είχε σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας μέχρι σήμερα. Η Διοίκηση έχει τον κατάλληλο σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί και αξιολογεί την τρέχουσα εξέλιξη και να ανταποκρίνεται ανάλογα. 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενος νέος κύκλος της πανδημίας εντός του 
2020, η ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για το έτος που διανύουμε θα κυμανθεί μεταξύ -4% και -7%, 
ενώ με τις ίδιες υποθέσεις για το 2021 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης +6% έως +9%. Έτσι, στη διετία 2020-2021, ο μέσος 



 7 

ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί ετησίως κατά μέσο όρο σε περίπου +2% (με την προϋπόθεση ότι η πανδημία 
του COVID-19 θα έχει, σε μεγάλο βαθμό, ελεγχθεί μέχρι τις αρχές του 2021). 
 
Η επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις αλλά και γενικότερα στη λειτουργία της Εταιρείας είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που 
να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά της να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της.   
 
Συμπερασματικά, σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, σε ένα εύρος βέβαια λογικό με βάση τα 
σημερινά δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι: 

 Δεν θα απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις 
υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις χρηματοδοτικές της ανάγκες.  

 Η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της σε κάθε επίπεδο. 
 Είναι κατάλληλη η εφαρμογή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την κατάρτιση των 

παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα μετά την λήξη της χρήσης. 
 
Ξ. Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η Εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και ανθρώπινων πόρων. Η πορεία των εργασιών 
της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική άριστης κατανομής ανθρώπινων και 
υλικών πόρων του Ομίλου INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, με γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων των 
μετόχων και των πιστωτών της Εταιρείας.                     

 
Ο. ΥΠΑΡΞΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η εταιρία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 

Κορωπί Αττικής, 19 Μαΐου 2020 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της “LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E.” 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. (η Εταιρεία), οι 
οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις 
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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 LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής 
μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη 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. 

Άλλες πληροφορίες 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών 
Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες 
και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή 
τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες 
που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, 
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής 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 προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 
είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η 
οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 
ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει 
πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 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 τη 
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 
που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 
ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

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

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 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 αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και 
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 
ότι: 

1. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 
νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 

2. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. και 
το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 

 

 

Αθήνα, 19 Μαΐου 2020 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Νίκος Γαρμπής 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 25011 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Περιουσιακά Στοιχεία Σημείωση   31/12/2019   31/12/2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12.1   1.194.409   1.269.564 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12.2  0  0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12.3  0  0 

      1.194.409   1.269.564 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 12.4   99.200    43.400  

Λοιπές απαιτήσεις 12.5   0    0  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις   1  6 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.6   78.674    34.507  

      177.875    77.914 

            

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     1.372.284    1.347.477 

            

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 12.7   779.142    779.142  

Αποθεματικά 12.8   116.278    116.278  

Αποτελέσματα εις νέον     142.256    100.231  

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους            

μετόχους της Μητρικής     1.037.676   995.651 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     1.037.676    995.651 

            

Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12.3   286.500    336.219 

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων     286.500    336.219 

            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.9   48.108   15.608   

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων     48.108   15.608 

            

Σύνολο Υποχρεώσεων     334.608    351.827 

            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

    1.372.284    1.347.477 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

      
1/1 - 

31/12/2019 
  

1/1 - 
31/12/2018 

            

Πωλήσεις     60.000    60.000  

Κόστος Πωληθέντων 12.11   (64.500)   (64.500) 

Μικτό Κέρδος / (Ζημιά)      (4.500)   (4.500) 

            

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  12.14   75.000    75.000  

Έξοδα διοίκησης 12.12   (3.181)   (6.231) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  12.13   (75.000)   (75.000) 

            

Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

    (7.681)   (10.731) 

            

Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 

    67.474    64.424 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 12.15   6    42  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 12.15   (19)   (16) 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων     (7.693)   (10.705) 

Φόρος εισοδήματος 12.16   49.719   53.750 

Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) χρήσης     42.025   43.044 

Κατανεμημένα σε :           

Μετόχους της μητρικής     42.025   43.044 

Δικαιώματα μειοψηφίας     0    0  

Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - 
βασικά (σε Eυρώ)    

12.17   0,0128   0,120 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Eυρώ)     0,00    0,00  

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ           

      
1/1 - 

31/12/2019 
  

1/1 - 
31/12/2018 

            

Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) χρήσης     42.025   43.044 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων     0    0  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης     42.025   43.044 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2018 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 

1.079.142  22.885  93.393  57.186  1.252.606  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 

0 

(300.000) 

0  

          0 

0  

0 

43.044 

0 

43.044 

(300.000) 

Συνολική αναγνωριζόμενη 
μεταβολή χρήσης 

(300.000) 0  0  43.044 (256.956) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2018 

779.142  22.885  93.393  100.230  995.651  

            

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2019 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2019 

779.142  22.885 93.393  100.230  995.650  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 

0  0  0  42.025 42.025 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου 0 0 0 0 0 

Συνολική αναγνωριζόμενη 
μεταβολή χρήσης 

0  0  0  42.025 42.025 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 

779.142  22.885  93.393  142.256  1.037.676  
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

  
 

1/1- 
31/12/2019 

 
1/1- 

31/12/2018 Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων    (7.693)   (10.705) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις   75.155   75.155 

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές     
 

  
 

επενδυτικής δραστηριότητας)   (6)   (42) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   19   16 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές          

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που          

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες         

Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων   (55.800)   112.445 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην τραπεζών )   32.500    (12.400)  

Λοιπές απαιτήσεις  5  6 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (19)   (16) 

(Καταβεβλημένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήματος   0    0  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές          

δραστηριότητες (α)   44.161    164.460 

Επενδυτικές δραστηριότητες          

Τόκοι εισπραχθέντες    6   42 

Μερίσματα εισπραχθέντα   0   0 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές    6    42  

δραστηριότητες (β)         

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες          

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου   0    (300.000)  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές          

δραστηριότητες (γ)   0    (300.000)  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα           

& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)   44.167    (135.498)  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 

  34.508   170.006 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου    78.675   34.508 
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5. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

5.1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε στις 5 Απριλίου 2002 με έδρα το Δήμο Κορωπίου – Αττική και με την  επωνυμία «LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LYKOS PS AE». Η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 
4 του καταστατικού της ορίστηκε στα 99 έτη. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
με ποσοστό συμμετοχής 99,91%. 
 

5.2. Τομέας δραστηριότητας – Αντικείμενο εργασιών 
Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στο όνομά της και για 
λογαριασμό τρίτων: 

 Υλοποίηση και προώθηση για εμπορική εκμετάλλευση του project  “EBPP” (Electronic Bill Presentment & Payment), 
που αφορά την ηλεκτρονική παρουσίαση και πληρωμή λογαριασμών για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές με 
τη δημιουργία του ICC (Inform Consolidation Center) στην Ελλάδα και το Εξωτερικό (B2C-B2B-B2E). 

 Ανάπτυξη, προσαρμογή και εξειδίκευση πρόσθετου ή περιφερειακού λογισμικού για την παραπάνω εφαρμογή ή για 
εντελώς νέες εφαρμογές του τεχνολογικού σκεπτικού της ηλεκτρονικής παρουσίασης εγγράφων (Electronic 
Document Presentment, Management & Distribution).  

 Διερεύνηση και καλλιέργεια κλίματος για την επέκταση του τεχνολογικού σκεπτικού σε μεγάλες εφαρμογές 

εκσυγχρονισμού διακίνησης εγγράφων και ποσών μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων του Δημοσίου και 
Ιδιωτικού τομέα. 

 Μεταφορά, προσαρμογή και επέκταση άλλων σημαντικών τεχνολογιών και τεχνογνωσίας σχετικά με ολοκληρωμένα 
συστήματα Loyalty, πληρωμών και αντιπροσώπευσης αλλοδαπών εταιρειών λογισμικού και εξοπλισμού σχετικού 
αντικειμένου. 

 Μεταφορά, επέκταση και εφαρμογή των συναφών τεχνολογιών και εξειδικευμένης τεχνογνωσίας σε Forms 
Management & Electronic Transactions που διαθέτει ο Όμιλος των Εταιρειών INFORM.  

 Διεκδίκηση συμμετοχής της Εταιρείας σε Ευρωπαϊκά επενδυτικά προγράμματα  
 Η συμμετοχή στη διοίκηση άλλων εταιρειών ή νομικών προσώπων, οποιουδήποτε είδους και μορφής, με σκοπούς 

όμοιους ή συναφείς με τους σκοπούς της Εταιρείας. 
 Η παροχή ασφαλειών και εγγυήσεων για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας.  
 Η ενασχόληση με οποιαδήποτε δραστηριότητα και ανάληψη κάθε ενέργειας που συνδέεται με τα ανωτέρω. 
 Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία και η δημιουργία κάθε είδους εταιρειών ή άλλων ενώσεων νομικών 

προσώπων ή η δημιουργία κοινοπραξιών ή στρατηγικών συμμαχιών με άλλες εταιρείες ή ενώσεις νομικών 
προσώπων οι οποίες ήδη υφίστανται ή πρόκειται να ιδρυθούν στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την επέκταση και 
επιτυχή πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών, εφ’ όσον δεν αντιβαίνουν στο σκοπό και στις δραστηριότητες της 
εταιρείας. Οι σκοποί της Εταιρείας μπορούν να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 15 

6. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «οικονομικές καταστάσεις»), έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση 
την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) 
και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα (εφεξής «ΔΛΠ»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (σύμφωνα με τον Κανονισμό (EΚ) αριθ. 
1606/ 2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002) και έχουν 
εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί 
από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από τους 
σχετικούς κανονισμούς που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της εταιρείας. 
Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

Τυχόν διαφορές σε ποσά των οικονομικών καταστάσεων και αντίστοιχα ποσά στις σημειώσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 

Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  
οι  οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόμενων  
υποχρεώσεων,  καθώς  και  την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, απαιτεί την 
άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  

Οι  παρούσες οικονομικές  καταστάσεις  αποτυπώνουν  τη  δίκαιη  εικόνα  της  χρηματοοικονομικής  κατάστασης  της  
επιχείρησης  κατά  την ημερομηνία σύνταξής τους. 
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7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων ατομικών 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρμοστεί με 
συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

 
7.1. Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Το νόμισμα παρουσίασης των ατομικών οικονομικών 
καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι και το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας. 
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόμισμα λειτουργίας, μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την εφαρμογή, στο ποσό του 
ξένου νομίσματος, της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας και του ξένου νομίσματος 
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Η ημερομηνία της συναλλαγής είναι η ημερομηνία που η συναλλαγή πληροί για 
πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής και 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες που υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της 
περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
 

7.2. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους, μειωμένες με τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα 
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο 
μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από 
την χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και 
συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που 
έχει ως εξής: 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3-20 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός 3-20 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 
Οικονομικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 

7.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία   
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία υπολογίζεται από 5 έως 10 χρόνια. 

 
7.4. Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης 
ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά 

στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του 
στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για 
σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν 
με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 
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7.5. Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

7.5.1. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία-αρχική αναγνώριση, ταξινόμηση και μεταγενέστερη 
επιμέτρηση. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης της εταιρείας όταν 
προκύπτει ή όταν η εταιρεία καθίσταται μέρος των συμβατικών όρων του μέσου. 

Η εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους συν το κόστος συναλλαγής, 
στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. Οι εμπορικές απαιτήσεις αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων. 

Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη 
συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και β) εάν οι συμβατικές 
ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και 
τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου («SPPI» κριτήριο).  

Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνονται τα 
χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία διατηρούνται στο πλαίσιο του επιχειρηματικού μοντέλου με στόχο τη διακράτησή τους και 
την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών που πληρούν το «SPPI» κριτήριο. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία του Ομίλου περιλαμβάνονται σ’ αυτή την κατηγορία. 

Η εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων ή μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται μεταγενέστερα χρησιμοποιώντας την 
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημίες 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

 
7.5.2. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία-απομείωση 

Η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η εταιρεία επιμετρά 
την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη 
διάρκεια ζωής. Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης 
και ποσοστών με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων. 
 

7.5.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία-απαναγνώριση 
Η εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν:  

 τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν λήξει, ή 
 η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει 

αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική 
καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας και είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και 
τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 
και τις εκτιμήσεις του περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

 
7.5.4. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία μείον τα άμεσα έξοδα της συναλλαγής. Μετά 
την αρχική αναγνώριση, οι υποχρεώσεις αυτές αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. 
 

7.6.  Μετοχικό κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
 

7.7. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του 
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη 
όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των 
συνολικών εσόδων, καθώς δεν περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν 



 18 

περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρίας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της 
περιόδου αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να 
συμψηφιστούν μελλοντικά με φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν 
μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη 
φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) 
διαφορές, ενώ αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό 
που αναμένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν 
κατά το χρόνο που οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συμψηφιστούν. 
 
Η εταιρία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της 
αναβαλλόμενης φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις 
αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των 

αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές 
επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια, αντίστοιχα). 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά 
που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 

7.8. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 
 είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
 το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα 
εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, 

απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική 
αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 
 

7.9.  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  
Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας ένα 
υποσχόμενο αγαθό ή υπηρεσίες σε έναν πελάτη. Ένα υποσχόμενο αγαθό ή υπηρεσίες μεταβιβάζονται όταν (ή καθώς) ο 
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή υπηρεσίας, όταν μπορεί να 
κατευθύνει τη χρήση του και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα υπολειπόμενα οφέλη από το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος 
μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το 
στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα 
το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  

  
7.10. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία διατηρεί τον έλεγχο κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα πάνω 
από το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως 
συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοικήσεως της εταιρίας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου βαθμού, καθώς και 
εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 
 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς 
όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική στιγμή. 
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7.11. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
 

7.12. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 
οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 
καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται 
συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν: 
 

 Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. 

Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η 
Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα 
της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
Η εταιρία εκτιμά επίσης την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου 
αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 
αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία αναμένει, κατά 
το τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεών του.  
 

 Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώματων και ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων της μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος απομείωσης 
προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 

θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω 
χρήσης του.  
 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η εταιρία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος 
της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρίας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές 
των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι εκτιμήσεις για τα 
ανακτήσιμα ποσά των απαιτήσεων βασίζονται σε αντικειμενικές ενδείξεις, την οικονομική κατάσταση αντισυμβαλλόμενου 
καθώς και σε προηγούμενη εμπειρία. Η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση για τις απαιτήσεις από πελάτες για 
τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η εταιρεία επιμετρά την 
πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής. Για τον προσδιορισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και 
ποσοστών με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων. 
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8. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους ήταν υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 

8.1.        Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία 

έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του IASB 
ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία 
σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η 
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16  δεν είχε καμία επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι 
Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον 
τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις 
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι 
επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων εισοδήματος.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των 
υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του 
ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής 
απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από 
πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν 
συγκεκριμένα προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο κόστος ή 
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε 
μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9.  
 
 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2019) 

Το Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017», η οποία 
αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες 
βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: 
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον 
φόρο εισοδήματος από πληρωμές για χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: 
Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2019.  
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων 

Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Το Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των 
οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον 
προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την 
τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων 
πληροφοριών στους χρήστες αυτών.  
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8.2. Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ αλλά δεν έχουν εγκριθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
 
 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση 
και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια 
της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 
επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση 
αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές Καταστάσεις. 
Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους 
ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω 
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς 
επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας 
κατά την επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 
στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 
 
 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Το Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε 
προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, προκειμένου να 
καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του 
ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 
Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του 
ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα 
περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 
 
 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου” 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών 
χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η 
οποία προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να 
υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου 
αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά 

επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις 
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να 
βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση 
αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η 
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εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις 
αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. 
Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική 
καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 
01/01/2020. 
 
 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο 
Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές 
(principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 
και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα 
ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 
να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την 
παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας 
υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της 
υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι 
το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) 
αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με 
την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την 
ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται 
να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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9. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

9.1. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
Η εταιρία χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Η 
χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρία επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση, 
την κερδοφορία και τις ταμειακές της ροές.  
Παρακάτω στην υπ΄αριθμ. 14 σημείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών 
μέσων που διαθέτει η εταιρία καθώς και των λογαριασμών του Ισολογισμού στους οποίους αναγνωρίζονται τα εν λόγω 
χρηματοοικονομικά μέσα. Στην παραπάνω υπ΄αριθμ. 8.6 σημείωση παρατίθεται πληροφόρηση σχετικά με τον τρόπο 
αναγνώρισης και αποτίμησης των χρηματοοικονομικών μέσων, ενώ παρακάτω στην παρούσα σημείωση παρατίθεται 
πληροφόρηση σχετικά με τους κινδύνους που συνεπάγονται για την εταιρία από την κατοχή των χρηματοοικονομικών 
μέσων.  
 

9.2. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η εταιρία είναι κυρίως οι εξής:  
 Κίνδυνος αγοράς (κίνδυνος επιτοκίων και συναλλαγματικός κίνδυνος)   
 Πιστωτικός κίνδυνος  
 Κίνδυνος ρευστότητας 

  
Κίνδυνος αγοράς   

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρίας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
αγοράς.  
Ο εν λόγω κίνδυνος διαχωρίζεται κυρίως στον κίνδυνο μεταβολής των δανειακών επιτοκίων  και των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών. 
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  

Το μεγαλύτερο μέρος των εμπορικών συναλλαγών της εταιρίας γίνονται με το νόμισμα του κύριου οικονομικού 
περιβάλλοντος (νόμισμα λειτουργίας), το οποίο είναι το ΕΥΡΩ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος βάσει του 
οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων της εταιρίας ενδέχεται να 
παρουσιάσουν αξιοσημείωτες διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος.  
 
Κίνδυνος επιτοκίων 

Η εταιρία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά μέσα (απαιτήσεις, δανειακές υποχρεώσεις κ.λπ.) που να ενέχουν κίνδυνο από τις 

μεταβολές των επιτοκίων. 
 

Πιστωτικός κίνδυνος  

Η εταιρία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος συνίσταται στη αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου μέρους  να εξοφλήσει 
πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται περισσότερο στο κίνδυνο 
αδυναμίας είσπραξης από την εταιρία των απαιτήσεων προς πελάτες της.  
Παρακάτω στην υπ΄αριθμ.14.1 σημείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης της εταιρίας 
στον πιστωτικό κίνδυνο, καθώς και ανάλυσης των, υπό εξέταση, κονδυλίων σε: (α) Μη ληξιπρόθεσμα, (β) Ληξιπρόθεσμα και 
(γ) Απομειωμένα. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις 
δεσμεύσεις της, οι οποίες σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας 

παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 
30 ημερών. Οι μακροπρόθεσμες ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και το επόμενο έτος προσδιορίζονται 
μηνιαία.  
Παρακάτω στην υπ΄αριθμ.14.2 σημείωση παρατίθεται πίνακας που παρουσιάζει στοιχεία της ληκτότητας των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρίας. 
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9.3. Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων 
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την τελική ευθύνη για την ανάληψη από την Εταιρία παντός είδους κινδύνων καθώς και 
για την παρακολούθηση τους σε τακτική βάση. Επιπλέον το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την παρακολούθηση 
της κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρίας.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών της Γενικής, Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης: 
(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με 
τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της Εταιρίας  (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 
αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο).  
(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου.  
(γ) μεριμνά ώστε η εταιρία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που 
απορρέουν από τη λειτουργία της.  
 
Ειδικότερα, σε σχέση με τους υφιστάμενους κινδύνους, οι βασικές αρχές διαχείρισης κινδύνων ως προς κάθε επιμέρους 
κίνδυνο, είναι οι εξής :  
 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του κινδύνου αγοράς, η γενική Διεύθυνση σε συνεργασία με την Οικονομική, διαμορφώνει τις 
διαδικασίες και τις πολιτικές που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του προκείμενου 
κινδύνου. Επίσης, μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή των προβλεπομένων για το σκοπό αυτό διαδικασιών και 

ρυθμίσεων και ιδίως: 
 μεριμνά ώστε να υφίσταται επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων σε σχέση με τα χρηματοδοτικά ανοίγματα της εταιρίας.  
 καταγράφει την πολιτική των προσεγγίσεων και των μεθόδων υπολογισμού της αξίας των ανοιγμάτων και της 
προσαρμογής της αξίας και των προβλέψεων αυτών. 
 μελετά σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους την τυχόν ανάγκη απόκτησης μέσων αντιστάθμισης κινδύνων, όπως 
επίσης και την ύπαρξη εναλλακτικών τύπων χρηματοδότησης. 
 διενεργεί σχετικές αναλύσεις ευαισθησίας και εφαρμόζει προγράμματα προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων. 
 
Στο πλαίσιο της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου το Διοικητικό Συμβούλιο διαμορφώνει τις διαδικασίες και τις πολιτικές 
που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική πρόληψη και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Γενικής, Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης: 
 θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την άμεση 
κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. 
 προβαίνει στο διαχωρισμό των απαιτήσεων και λοιπών ανοιγμάτων σε:  - απαιτήσεις υπό καθυστέρηση και - επισφαλείς 
απαιτήσεις (impaired).  
 ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες αυτές στα control 

του πιστωτικού ελέγχου 
 προσδιορίζει τα ποσά των απαιτούμενων απομειώσεων επισφαλών απαιτήσεων  
 προσδιορίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες αποτίμησης και διαχείρισης τυχόν εξασφαλίσεων  
 προβαίνει σε ανάλυση των διαφόρων κατηγοριών ανοιγμάτων με βάση την εναπομένουσα ληκτότητα τους. 
 αξιολογεί τις ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της εταιρίας.  
 ελέγχει την ακεραιότητα, αξιοπιστία και ακρίβεια των πηγών δεδομένων που χρησιμοποιεί καθώς και τη διαδικασία 
επικαιροποιήσεως αυτών.   
 εκτιμά, σε συνεργασία με την Εμπορική Διεύθυνση,  την πιστοληπτική ικανότητα των αντισυμβαλλόμενων πελατών.  
 
Για την μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του αντισυμβαλλόμενου, ο 
κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά 
χαρακτηριστικά του. 
 
Σημειώνεται ότι, οι πωλήσεις χονδρικής της εταιρίας γίνονται κυρίως σε πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Η 
πολιτική της εταιρίας είναι να συνεργάζεται μόνο με αξιόπιστους πελάτες.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, με τη συνεργασία κυρίως της Οικονομικής Διεύθυνσης, διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της 
μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των προγραμματισμένων πληρωμών για μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς και των 
ταμειακών εκροών από την καθημερινή της δραστηριότητα. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες 
χρονικές ζώνες (καθημερινή, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση).  

Η εταιρία διατηρεί μετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για 
διάστημα έως 30 ημερών.  
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10. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

10.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  
Μηχ/κος 

Εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2018 1.343.750 969 1.344.719 

Μικτή Λογιστική αξία 2.500.000 679.964 3.179.964 

Συσσωρευμένη απόσβεση (1.231.250) (679.150) (1.910.400) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018 1.268.750 814 1.269.564 

Μικτή Λογιστική αξία 2.500.000 679.964 3.179.964 

Συσσωρευμένη απόσβεση (1.306.250) (679.305) (1.985.555) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 1.193.750 659 1.194.409 

        

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2018 1.343.750 969 1.344.719 

Προσθήκες 0 0 0 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 

Αποσβέσεις (75.000) (155) (75.155) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018 1.268.750 814 1.267.564 

Προσθήκες 0 0 0 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 

Αποσβέσεις (75.000) (155) (75.155) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019 1.193.750 659 1.194.409 

Σημείωση: Επί των Παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

 

10.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες λογισμικών προγραμμάτων (αξία αδειών, αναβαθμίσεις κ.α.). 
Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 και τη 
συγκρίσιμη χρήση 2018 έχουν ως εξής: 

    

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2018   0  

Μικτή Λογιστική αξία   2.306.580  

Συσσωρευμένη απόσβεση    (2.306.580) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018   0  

Μικτή Λογιστική αξία   2.306.580  

Συσσωρευμένη απόσβεση    (2.306.580) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019   0  

      

 
    

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2018   0  

Προσθήκες   0  

Αποσβέσεις   0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2018   0  

Προσθήκες   0  

Αποσβέσεις   0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2019   0  
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10.3. Αναβαλλόμενος φόρος 

Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις ανάγονται στις εξής αιτίες:  

    31/12/2019 31/12/2018 

    Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

          

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις   0 286.500 0 336.219 

Σύνολο   (0) 286.500 (0) 336.219 

  

Το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων είναι ανακτήσιμο σε διάστημα πέραν των 12 μηνών, 
όπως επίσης, το μεγαλύτερο ποσό των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων είναι πληρωτέο σε διάστημα πέραν των 
12 μηνών. 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από 
πλευράς εταιρίας, εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην 
ίδια φορολογική αρχή. 
 

10.4. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    31/12/2019 31/12/2018 

Πελάτες   99.200  43.400  

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις   99.200  43.400  

 

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών. 

 

10.5. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

    31/12/2019 31/12/2018 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο   1 6 

Έξοδα επόμενων χρήσεων  0 0 

Λοιπές απαιτήσεις  0 0 

Σύνολο   1  6 

 

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών. 

 

10.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

    31/12/2019 31/12/2018 

Διαθέσιμα στο ταμείο   1.027 1.027 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 

  33.480 33.480 

Καταθέσεις προθεσμίας σε Euro   0 0 

Σύνολο   78.674 34.507 
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10.7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συμμετέχει με ποσοστό 99,91% η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.. Οι μετοχές της εταιρίας είναι 
ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά.  Η ανάλυση σε αριθμό και αξία του μετοχικού κεφαλαίου 
έχει ως εξής: 
 

  
Αριθμός 
μετοχών 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα 01/01/2018 3.597.140   1.079.142 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

(1.000.000)   (300.000) 

Υπόλοιπα 31/12/2018 2.597.140   779.142 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

0   0 

Υπόλοιπα 31/12/2019 2.597.140   779.142 

 

Με την από 04.06.2018 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά τριακόσιες 

χιλιάδες (300.000,00) ευρώ με την ακύρωση ενός εκατομμυρίου (1.000.000) μετοχών ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε 
μία. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε επτακόσιες εβδομήντα εννέα χιλιάδες εκατόν σαράντα δύο (779.142,00) ευρώ 
ολοσχερώς καταβεβλημένο σε είδος και σε μετρητά, διαιρείται δε σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα επτά χιλιάδες 
εκατόν σαράντα (2.597.140) μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία. Η παραπάνω απόφαση καταχωρήθηκε στο 
ΓΕΜΗ στις 28/09/2018. 
  

10.8. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Υπόλοιπα 01/01/2019   93.393 22.885 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

  0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2019   93.393 22.885 

 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας από φορολογημένα, 
αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να 
διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί 
να ισχύουν κάθε φορά. 
Το «Τακτικό Αποθεματικό» σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) 
και από 1/1/2019 Νόμος 4548/2018 κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) 
κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του 
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή 
μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της κατάστασης αποτελεσμάτων.  
 

10.9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών της εταιρίας έχει ως εξής: 

    31/12/2019 31/12/2018 

Προμηθευτές   39.060 6.200 

Υποχρεώσεις λοιπών φόρων    9.408 9.408 

Σύνολο   48.108 15.608 
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10.10. Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων της εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   60.000 60.000 

Παροχές τρίτων   4.500 4.500 

Σύνολο    64.500 64.500 

 

10.11. Έξοδα διοίκησης  

Τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   1.500 4.500 

Λοιπές παροχές τρίτων   166 166 

Φόροι και τέλη   1.000 1.000 

Αποσβέσεις    155 155 

Λοιπά διάφορα έξοδα   360 410 

Σύνολο    3.181 6.231 

 

10.12. Λοιπά έξοδα  εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Λοιπά έξοδα   0 0 

Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 

  
75.000 75.000 

Σύνολο   75.000 75.000 

 

10.13. Λοιπά έσοδα  εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Λοιπά έσοδα   75.000 75.000 

Σύνολο   75.000 75.000 

 

10.14.  Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2019 
1/1 - 

31/12/2018 

Λοιπά τραπεζικά έξοδα   19 16 

Σύνολο   19 16 

 

    

1/1 - 
31/12/2019 

1/1 - 
31/12/2018 

Πιστωτικοί τόκοι   6 42 

Σύνολο   6 42 
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10.15. Φόρος εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Εταιρίας προσδιορίστηκε ως εξής: 
 

    31/12/2019 31/12/2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   0  0  

Διαφορές φορολογικού ελέγχου   0  0  

Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσεως   (19.540)  (21.795)  

Μείωση Φορολογικών Συντελεστών  (30.178) (31.955) 

Σύνολο   (49.719)  (53.750)  

        

Τρέχων  φόρος εισοδήματος       

Λογιστικό κέρδος/(ζημιά) ΔΛΠ προ 
φόρου 

  (7.693) (10.705) 

Φόρος που προκύπτει βάσει του εγχώριου 
φορολογικού συντελεστή 

  (1.846) (3.105) 

Ζημιές τρέχουσας χρήσης για τις οποίες δεν 
έχει αναγνωρισθεί αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση 

  (47.872)  (50.645)  

Συνολικός τρέχων φόρος εισοδήματος   (49.719)  (53.750)  

 
Την 12/12/2019 ψηφίστηκε ο Ν. 4646/2019 σύμφωνα με τον οποίο ο φορολογικός συντελεστής των νομικών προσώπων 
στην Ελλάδα μειώνεται σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και των επόμενων χρήσεων. 
Επομένως, κατά την ημερομηνία αναφοράς έγινε επαναμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων με τους ανωτέρω θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές με συνέπεια να προκύψει έσοδο φόρου ποσού € 
30.178. 
 

10.16. Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των μετά φόρων κερδών με το σταθμισμένο μέσο όρο των σε 
κυκλοφορία μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης. 
 

    31/12/2019 31/12/2018 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως   42.025 43.044 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών   3.290.291 3.597.140 

Βασικά κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή (Ευρώ 
ανά μετοχή) 

  0,0128 0.0120 
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11. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

11.1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στα πλαίσια της λειτουργικής και της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρίας, ορισμένα αποτελέσματα, περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις προέρχονται εκτός των άλλων από συνδεδεμένα πρόσωπα. Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται 
σε καθαρά εμπορική βάση και σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Η εταιρία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή 
ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για την εταιρία, ή τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν, 
και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. 
 
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μερών κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων 2019 και 2018 καθώς και τα υπόλοιπα που προέκυψαν από τις συναλλαγές αυτές κατά την 31/12/19 και 31/12/18 
αντίστοιχα 
 
 

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2019 

                

    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η  

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

  

 INFORM ΛΥΚΟΣ 
(ΕΛΛΑΣ) 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. 
INFORM 

LYKOS SA 
(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM ΛΥΚΟΣ 
(ΕΛΛΑΣ) 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. 

  0 37.200     37.200 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
    0     0 

LYKOS 
PAPERLESS 

SOLUTIONS Α.Ε. 
74.400 0   0 0 74.400 

ΣΥΝΟΛΑ 74.400 0 37.200 0 0 111.600 
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  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2019 

                

    Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ 

Π
Ω

Λ
Η

Τ
Η

Σ
 

  

 INFORM ΛΥΚΟΣ 
(ΕΛΛΑΣ) 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. 
INFORM 

LYKOS SA 
(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM ΛΥΚΟΣ 
(ΕΛΛΑΣ) 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε. 

    30.000     30.000 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
    30.000     30.000 

LYKOS 
PAPERLESS 

SOLUTIONS Α.Ε. 

37.500 37.500   0 0 75.000 

ΣΥΝΟΛΑ 37.500 37.500 60.000 0 0 135.000 

                
                
    

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2018 

                

    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η  

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

  

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. 
INFORM 

LYKOS SA 
(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

  6.200 0 0 6.200 

LYKOS 
PAPERLESS 

SOLUTIONS Α.Ε. 
24.800   0 0 24.800 

ΣΥΝΟΛΑ 24.800 6.200 0 0 31.000 
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  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2018 

                

    Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ 

Π
Ω

Λ
Η

Τ
Η

Σ
 

  

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. 
INFORM 

LYKOS SA 
(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

  60.000 0 0 60.000 

LYKOS 
PAPERLESS 

SOLUTIONS Α.Ε. 
0   0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ 0 60.000 0 0 60.000 

 

 

 
12. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία μη επιμετρώμενα σε εύλογη 

αξία 

Κονδύλια  
Ισολογισμού 

31/12/2019 31/12/2018 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος  
 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 

99.200 43.400 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 78.674 34.507 

Σύνολο   177.874 77.907 

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

  177.874 77.907 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μη 
επιμετρώμενες σε εύλογη αξία 

      

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 39.060 6.200 

Σύνολο   39.060 6.200 

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 

  39.060 6.200 

 

12.1. Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο Πίνακας που παρουσιάζει τον μέγιστο βαθμό έκθεσης της εταιρίας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της έχει ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 78.674 34.507 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  99.200 43.400 

Σύνολο 177.874 77.907 

 
Τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες 
σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην αποτίμησή τους κατά το 
χρόνο της ρευστοποίησής τους και καταθέσεις προθεσμίας. 
Το υπόλοιπο που αφορά τις απαιτήσεις έναντι πελατών, αφορά υπόλοιπο χωρίς να ληφθούν υπόψη εξασφαλίσεις ή άλλες 
πιστωτικές αναβαθμίσεις. 
Η διοίκηση της εταιρίας θεωρεί ότι όσες απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας. 
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Παρακάτω γίνεται διαχωρισμός των απαιτήσεων της Εταιρίας σε (α) Μη ληξιπρόθεσμες, (β) Ληξιπρόθεσμες και (γ) 
Απομειωμένες. 

31/12/2019 
Μη ληξιπρό- 

θεσμες 
Ληξιπρό- 
θεσμες 

Απομει- 
ωμένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 99.200 0 0 99.200 

Σύνολο 99.200 0 0 99.200 

     

31/12/2018 
Μη ληξιπρό- 

θεσμες 
Ληξιπρό- 
θεσμες 

Απομει- 
ωμένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 43.400 0 0 43.400 

Σύνολο 43.400 0 0 43.400 

 

 

12.2. Κίνδυνος ρευστότητας 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

 

31/12/2019           

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

  
Εντός  

6 μηνών 
6 έως  

12 μήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα 
από  5 έτη 

  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 39.060 0 0 0 39.060 

  39.060 0 0 0 39.060 

  
 

31/12/2018           

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

  
Εντός  

6 μηνών 
6 έως  

12 μήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα 
από  5 έτη 

  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 6.200 0 0 0 6.200 

  6.200 0 0 0 6.200 

   

13. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Δε συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών ροών τα 
οποία να είναι ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους. 
 

14. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της χρήσης 2019, τη μη 
διανομή μερίσματος.  
 

15. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Στην παρούσα χρήση δεν έλαβαν χώρα μεταβολές στη διάρθρωση της επιχείρησης, που οφείλονται σε αγορές ή πωλήσεις 
θυγατρικών και μακροπρόθεσμων επενδύσεων πλην των περιπτώσεων για τις οποίες έχει γίνει σχετική αναφορά σε 
προηγούμενη παράγραφο. 

 

16. ΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας.  
Επί των Παγίων της εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
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17.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31/12/2018. 
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η εταιρεία LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την 
ΠΟΛ 1159/26.7.2011 και για τις χρήσεις 2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση τις 
διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. 
Για τη χρήση 2019 η LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. έχει υπαχθεί στον φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Οποιοσδήποτε μελλοντικός έλεγχος 
δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις 
Οικονομικές Καταστάσεις.  
 

18. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Στις 11 Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε επίσημα το COVID-19, την ασθένεια που 
προκαλείται από στέλεχος coronavirus, ως μια πανδημία. Η απειλή για τη δημόσια υγεία οδήγησε σε αυξημένους 
κυβερνητικούς περιορισμούς και κανονισμούς συμπεριλαμβανομένων της καραντίνας του προσωπικού ή της αδυναμίας 
πρόσβασης στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις λειτουργίες μας.   Η 

Διοίκηση παρακολουθεί στενά την εξέλιξη αυτής της πανδημίας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου που μπορεί να επηρεάσει 
την Εταιρεία, και άμεσα έλαβε μέτρα για την προστασία της επιχείρησης και των ανθρώπων της απέναντι σε αυτή την κρίση. 
Η διασφάλιση της υγείας του προσωπικού, ο καθορισμός εναλλακτικών τρόπων επικοινωνίας και η άμεση διαχείριση των 
πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να προστατευτεί η απρόσκοπτη απομακρυσμένη εργασία έναντι κυβερνοαπειλών 
αποτέλεσαν τις πρώτες ενέργειες διασφάλισης της λειτουργίας της επιχείρησης. Η Διοίκηση δεν γνωρίζει καμία περίπτωση 
μόλυνσης COVID-19 μεταξύ των ανθρώπων της και η επιδημία δεν είχε σημαντική επίδραση στις δραστηριότητες της 
Εταιρείας μέχρι σήμερα. Η Διοίκηση έχει τον κατάλληλο σχεδιασμό για να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή και θα 
συνεχίσει να παρακολουθεί και αξιολογεί την τρέχουσα εξέλιξη και να ανταποκρίνεται ανάλογα. 
 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΣΕΒ και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ενδεχόμενος νέος κύκλος της πανδημίας εντός του 
2020, η ύφεση στην οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα για το έτος που διανύουμε θα κυμανθεί μεταξύ -4% και -7%, 
ενώ με τις ίδιες υποθέσεις για το 2021 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης +6% έως +9%. Έτσι, στη διετία 2020-2021, ο μέσος 
ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να διαμορφωθεί ετησίως κατά μέσο όρο σε περίπου +2% (με την προϋπόθεση ότι η πανδημία 
του COVID-19 θα έχει, σε μεγάλο βαθμό, ελεγχθεί μέχρι τις αρχές του 2021). 
 
Η επίδραση της πανδημίας στις πωλήσεις αλλά και γενικότερα στη λειτουργία της Εταιρείας είναι διαχειρίσιμη στο βαθμό που 
να μην δημιουργεί αμφιβολίες σχετικά με τη δυνατότητά της να συνεχίσει ομαλά τη δραστηριότητά της.   
 
Συμπερασματικά, σε οποιαδήποτε πιθανή εξέλιξη των επιπτώσεων της πανδημίας, σε ένα εύρος βέβαια λογικό με βάση τα 
σημερινά δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι: 

 Δεν θα απαιτηθούν σημαντικά πρόσθετα κεφάλαια ή σημαντικές επιπλέον πιστωτικές γραμμές σε σχέση με τις 
υφιστάμενες προκειμένου να ανταπεξέλθει στις χρηματοδοτικές της ανάγκες.  

 Η Εταιρεία θα συνεχίσει απρόσκοπτα την λειτουργία της σε κάθε επίπεδο. 
 Είναι κατάλληλη η εφαρμογή της αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την κατάρτιση των 

παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
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Πέραν του ανωτέρω, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 
εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 

Κορωπί Αττικής, 19 Μαΐου 2020   

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & 

        ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

     

     

     

     

     

     

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.T.  ΑΒ 241783       Α.Δ.T.  ΑΙ 579288 

              

      
  
           

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     

     

     

     

     

     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΑΜ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΤΟΣ 

Α.Δ.T.  ΑΕ  118025       Α.Δ.T.  ΑΜ  556006 

       Α.Μ. ΑΔΕΙΑΣ  Ο.Ε.Ε. Ά ΤΑΞΗΣ 9657 

 


