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Α) ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 
1) Παναγιώτης Λύκος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
2) Παναγιώτης Σπυρόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
3) Ηλίας Καράντζαλης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INFORM 
Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 
 
(α) Οι εξαμηνιαίες, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις της «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» για την περίοδο 1/1/2018 - 30/06/2018, 
οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα του εκδότη, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση 
εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
(β) Η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007 και των κατ’ εξουσιοδότηση αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
 
 

Κορωπί Αττικής, 27 Σεπτεμβρίου 2018 
 

Οι βεβαιούντες 
 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος 

Ομίλου 

Το Ορισθέν μέλος του  
Διοικητικού Συμβουλίου 

  
 

 

Παναγιώτης Λύκος Παναγιώτης Σπυρόπουλος Ηλίας Καράντζαλης 
Α.Δ.Τ. ΑB 607588 Α.Δ.Τ. ΑΙ 579288 Α.Δ.Τ. K 358862 
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Β) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ  

Η παρούσα Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο του Α΄ εξαμήνου της τρέχουσας χρήσεως 2018. H 
Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του νόμου 3556/2007 (ΦΕΚ 91Α/30.4.2007) και τις επ’ αυτού εκδοθείσες 
εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ιδίως τις Αποφάσεις με αριθμό 1/434/3.7.2007 και 8/754/14.4.2016 του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά, χρηματοοικονομικές πληροφορίες του Ομίλου και της Εταιρείας INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. για το 
πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις εξαμηνιαίες 
οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που οι εταιρίες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν 
στο δεύτερο εξάμηνο της χρήσης και τέλος παρατίθενται οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του εκδότη και των συνδεδεμένων με αυτόν 
προσώπων.  
 
(α) Σημαντικά γεγονότα του Α’ Εξαμήνου του 2018 
 
Το Α΄Εξάμηνο, η INFORM ανέλαβε και υλοποιεί το έργο κατασκευής των νέων ηλεκτρονικών εισιτηρίων του ΟΑΣΑ. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο 
αποτελεί μια νέα και σύγχρονη πραγματικότητα για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας. Οι ηλεκτρονικές επαναφορτιζόμενες κάρτες (ATH.ENA 
Card) και τα ηλεκτρονικά επαναφορτιζόμενα εισιτήρια (ATH.ENA Ticket), ενσωματώνουν τεχνολογία ‘contactless’ και ‘authentication key’ που 
παρέχει τόσο η INFORM όσο και η μητρική της εταιρεία AUSTRIACARD σε έργα αντίστοιχης τεχνολογίας παγκοσμίως, όπως οι συγκοινωνίες του 
Λονδίνου (OYSTER CARD), οι σιδηρόδρομοι του Βελγίου (Belgian De Lijn & SNCB NMBS), οι Αυστριακοί σιδηρόδρομοι (ÖΒΒ - Österreichische 
Bundesbahnen), οι συγκοινωνίες του Βουκουρεστίου (RATB) κ.α.  
Παράλληλα, η  INFORM υποστηρίζει και υλοποιεί έργα μετάβασης της έντυπης επικοινωνίας των πελατών της στη ψηφιακή εποχή μέσω της 
υπηρεσίας CCM (Customer Communication Management). Στο πλαίσιο της διαδικασίας/προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού της Eurolife 
ERB, στο εξής και σταδιακά, η δημιουργία όλων των ασφαλιστικών εγγράφων όπως αιτήσεις ασφάλισης, κάρτα νοσηλείας, ειδοποιητήρια 
πληρωμών, ασφαλιστικά συμβόλαια, δηλώσεις παραλαβών και λοιπές επικοινωνίες θα παράγονται ηλεκτρονικά ‘on the fly’ σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα ανεξαρτήτως του τρόπου αξιοποίησής τους (ηλεκτρονική προβολή, αποστολή ή εκτύπωση).  
 
 (β) Επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου 
 
Ο Όμιλος INFORM παρουσίασε αύξηση πωλήσεων στο Α’ εξάμηνο του 2018 με το έργο του ΟΑΣΑ για την κατασκευή των ηλεκτρονικών 
επαναφορτιζόμενων καρτών (ATH.ENA Card) και εισιτηρίων (ATH.ENA Ticket) προϋπολογισμού 3,8 εκατ. ευρώ να συνεισφέρει σε σημαντικό 
βαθμό στην ανάπτυξη αυτή. Το έργο αυτό αντιστάθμισε τη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας στα υφιστάμενα προϊόντα προερχόμενη από 
το ανταγωνιστικό περιβάλλον που οδηγεί σε συμπίεση τιμών και έτσι η λειτουργική κερδοφορία διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με το Α’ εξάμηνο 
του 2017. Παρά τις πιέσεις που δέχονται οι τιμές, ο όγκος πωλήσεων του Ομίλου συνεχίζει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα λόγω των 
μακροχρόνιων συμβάσεων και σταθερών πελατειακών σχέσεων, δημιουργώντας ένα σημαντικό μερίδιο επαναλαμβανόμενων εσόδων. 
 
Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το Α’ εξάμηνο του 2018, παρουσίασαν αύξηση κατά € 2,9 εκατ. ή 9,2% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2017 και ανήλθαν σε € 34,9 εκατ. έναντι € 31,9 εκατ., χάριν στο έργο του ΟΑΣΑ και την αύξηση των υπηρεσιών αποστολής λογαριασμών σε 
Ελλάδα και Ρουμανία. Η παραπάνω αύξηση πωλήσεων αντισταθμίζει το μειωμένο όγκο έκδοσης τραπεζικών καρτών στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο 
του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καθώς το 2018 δεν είναι χρονιά ανανεώσεων των καρτών στους υφιστάμενους πελάτες 
όπως ήταν το 2017. Συγκεκριμένα εξαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας, INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 
ανήλθαν σε € 17,8 εκατ. έναντι € 15,4 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένες κατά € 2,4 εκατ., ενώ οι πωλήσεις της θυγατρικής στη 
Ρουμανία ανήλθαν σε € 16,7 εκατ. έναντι € 16,1 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 0,6 εκατ.. 
 
Τα λειτουργικά έξοδα του Α’ εξαμήνου του 2018 διατηρήθηκαν χαμηλά και μειώθηκαν κατά 3,6%, χάριν στο πρόγραμμα ανάπτυξης της 
αποδοτικότητας με εισαγωγή νέου υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού που εφαρμόζεται τα τελευταία έτη στις εταιρείες του Ομίλου. 
 
Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας: 
 

  30/6/2018 30/6/2017 Δ 18-17 % Δ 18-17 

          

Πωλήσεις 34.859.797  31.929.612  2.930.185  9,2% 

Κόστος υλικών  (24.373.341) (21.122.568) (3.250.773) 15,4% 

Μικτό κέρδος Ι 10.486.456  10.807.044  (320.588) -3,0% 

Μικτό περιθώριο Ι 30,1% 33,8%     

Κόστος παραγωγής (6.138.302) (6.324.943) 186.641  -3,0% 

Κόστος πωληθέντων (30.511.643) (27.447.511) (3.064.132) 11,2% 

Μικτό κέρδος ΙΙ 4.348.154  4.482.101  (133.947) -3,0% 

Μικτό περιθώριο ΙΙ 12,5% 14,0%     

Λοιπά έσοδα 696.339  670.493  25.845  3,9% 

Έξοδα διάθεσης (1.997.520) (2.080.672) 83.152  -4,0% 

Έξοδα διοίκησης (1.750.046) (1.646.350) (103.696) 6,3% 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (238.090) (210.875) (27.215) 12,9% 

Λοιπά έξοδα (439.986) (409.421) (30.565) 7,5% 

+ Αποσβέσεις 2.103.432  1.942.986  160.446  8,3% 
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Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων 

2.722.283  2.748.263  (25.980) -0,9% 

- Αποσβέσεις (2.103.432) (1.942.986) (160.446) 8,3% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

618.851  805.277  (186.427) -23,2% 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 2.345  17.061  (14.716) -86,3% 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (621.535) (631.141) 9.606  -1,5% 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (619.190) (614.080) (5.110) 0,8% 

          

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (339) 191.198  (191.537) -100,2% 

Φόρος εισοδήματος 38.318  (159.359) 197.677  -124,0% 

Κέρδη / (ζημιές)  37.979  31.839  6.140  19,3% 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

30/6/2018 30/6/2017 Δ 18-17 % Δ 18-17 

Κόστος παραγωγής (6.138.302) (6.324.943) 186.641  -3,0% 

Έξοδα διάθεσης (1.997.520) (2.080.672) 83.152  -4,0% 

Έξοδα διοίκησης (1.750.046) (1.646.350) (103.696) 6,3% 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (238.090) (210.875) (27.215) 12,9% 

+ Αποσβέσεις 2.103.432  1.942.986  160.446  8,3% 

ΣΥΝΟΛΟ (8.020.525) (8.319.853) 299.327  -3,6% 

% ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 23,0% 26,1%     

 

 
Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, όλα τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας του Ομίλου INFORM παρουσιάζονται, ως ακολούθως : 
 

 Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου, ανήλθαν στα € 2,7 εκατ. 
στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, 
 

 Τα κέρδη προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT), ανήλθαν σε € 618 χιλ. έναντι € 805 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 
2017, μειωμένα κατά € 186 χιλ. ή -23%, λόγω των αυξημένων αποσβέσεων από τις επενδύσεις σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό 
εξοπλισμό, 
 

 Τα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) του Ομίλου, ανήλθαν οριακά αρνητικά (€ 339) έναντι € 191 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017,  
 

 Τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων (ΕΑΤ) του Ομίλου ανήλθαν σε € 38 χιλ. έναντι € 32 χιλ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, αυξημένα 
κατά 19,3%. 

 
Οι ενοποιημένες λειτουργικές ταμειακές ροές στο Α’ εξάμηνο του 2018, βελτιώθηκαν σημαντικά φθάνοντας τα € 5,6 εκατ. έναντι € 1,5 εκατ. το 
αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, κυρίως λόγω της επικέντρωσης στη βελτίωση του κεφαλαίου κίνησης κατά € 4 εκατ.. Ο δανεισμός σε ενοποιημένο 
επίπεδο ανήλθε σε € 19,1 εκατ. κατά το Α΄ εξάμηνο του 2018, έναντι € 19,7 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017, μειωμένος κατά € 0,6 εκατ.. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου διαμορφώθηκαν το Α’ εξάμηνο 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
εξάμηνο του 2017, ως εξής: 
- Το περιθώριο της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κερδοφορίας ανήλθε στα 7,8% από 8,6%, μειωμένο κατά 0,8 μονάδες 
- Το περιθώριο της προ φόρων και τόκων κερδοφορίας ανήλθε στα 1,8% από 2,5%, μειωμένο κατά 0,7 μονάδες 
- Το περιθώριο της προ φόρων κερδοφορίας ανήλθε οριακά αρνητικό από 0,6%, μειωμένο κατά 0,6 μονάδες 
- Ο δείκτης αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων ανήλθε στο 0,1% στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο του 2017 
- Ο δείκτης αποδοτικότητας ενεργητικού ανήλθε στο 0,1% στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο του 2017 
- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε στο 0,9 από 0,8 αυξημένο κατά 0,1 μονάδες 
- Ο δείκτης δανειακών Κεφαλαίων προς Ίδια Κεφάλαια, ανήλθε στο 0,4 στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο του 2017 
- Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας ανήλθε στα 0,8 στα ίδια επίπεδα με το εξάμηνο του 2017. 
 
(γ) Σημαντικά γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς 
 
Δεν έχει λάβει χώρα άλλο γεγονός μεταγενέστερο της 30/06/2018, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση 
ή λειτουργία του Ομίλου. 
 
(δ) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2018 
 
Ο Όμιλος χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά μέσα για εμπορικούς, χρηματοοικονομικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Η χρησιμοποίηση των 
χρηματοοικονομικών μέσων από τον Όμιλο επηρεάζει ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταμειακές του ροές.  
 
Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει ο Όμιλος είναι κυρίως οι εξής:  

 Κίνδυνος αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος και κίνδυνος επιτοκίου)  
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 Πιστωτικός κίνδυνος  

 Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Κίνδυνος αγοράς  
 
Σε σχέση με τον κίνδυνο που απορρέει από τις γενικότερες συνθήκες της αγοράς, ο Όμιλος έχει μειωμένη έκθεση στο συγκεκριμένο κίνδυνο, 
λόγω της γεωγραφικής διασποράς του με ισομερή κατανομή των πωλήσεων του μεταξύ Ελλάδας, Ρουμανίας και Λοιπών Χωρών με κύρια έκθεση 
στις αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Σημαντικό μέρος αυτών των πωλήσεων απευθύνεται στον χρηματοοικονομικό τομέα και 
κυρίως στον τραπεζικό. Ωστόσο, τα προϊόντα τα οποία προσφέρουμε στους πελάτες μας, ιδιωτικούς και κρατικούς οργανισμούς, είναι απαραίτητα 
τόσο για την καθημερινή τους λειτουργία, όσο και για την ανάπτυξη τους. Επιπλέον, ο Όμιλος με την επίτευξη της σημαντικής μείωσης των 
λειτουργικών δαπανών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και μπορεί να προσφέρει υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών σε ανταγωνιστικότερες 
τιμές.  
 
Σε σχέση με τους κινδύνους που απορρέουν από τη μεταβλητότητα των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών:  
 
Συναλλαγματικός κίνδυνος  
 
To μεγαλύτερο μέρος των οικονομικών συναλλαγών των εταιριών του Ομίλου (Ελλάδα, Ρουμανία, Αλβανία) γίνεται με το νόμισμα του κύριου 
οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρεία (νόμισμα λειτουργίας). Στη Ρουμανία, μέρος των υποχρεώσεων της 
εταιρείας είναι σε RON, καθώς και στην Αλβανία σε ALL.  
Έκθεση σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις υφίσταται κυρίως στην αξία των επενδύσεων του Ομίλου στη Ρουμανία κατά την ενσωμάτωση των 
οικονομικών καταστάσεων και τη μετατροπή τους από το λειτουργικό νόμισμα RON στο νόμισμα παρουσίασης ευρώ.  
 
Κίνδυνος επιτοκίου  
 
Όλες οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια, έχοντας όμως τη δυνατότητα ανάλογα με τις συνθήκες της 
αγοράς να μετατραπούν σε σταθερά επιτόκια.  
Η εταιρεία 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.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος  
 
Ο Όμιλος έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών. 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.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς του με προσεκτική παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, 
καθώς επίσης και των πληρωμών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε καθημερινή βάση και ο προγραμματισμός πληρωμών σε 
εβδομαδιαία και μηνιαία βάση. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των αποθεμάτων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων ώστε να 
παρέχεται το μέγιστο της ταμειακής ρευστότητας στον Όμιλο.  
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία της εταιρείας, 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 Εταιρείας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο),  
(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου,  
(γ) μεριμνά ώστε ο Όμιλος να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη 
λειτουργία της.  
 
(ε) Εκτιμήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων κατά το δεύτερο εξάμηνο της χρήσης 2018 
 
Ο Όμιλος, έχοντας μεγάλη τεχνογνωσία στις ολοκληρωμένες λύσεις - υπηρεσίες έχει αναπτύξει, μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες του 
προσφέροντας το υψηλό επίπεδο των προϊόντων και υπηρεσιών του, σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να θεωρείται στρατηγικός προμηθευτής 
των τραπεζικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών και λοιπών οργανισμών είτε του Ιδιωτικού ή του Δημοσίου τομέα.  
 
Ο Όμιλος εργάζεται πάντα στην κατεύθυνση δημιουργίας προστιθέμενης αξίας στους μετόχους του στα ακόλουθα πεδία:  
 

 Νέες αγορές και πελάτες  
Θα συνεχίσει να εστιάζει στην αύξηση των μεριδίων αγοράς στις υφιστάμενες αγορές, στην ανάπτυξη των εξαγωγών, και αφετέρου θα 
διερευνήσει και αξιολογήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα της ασφαλούς διαχείρισης εντύπων και πληροφοριών,  
 

 Νέα προϊόντα και υπηρεσίες  
Θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες και θα είναι σύμφωνες με τις 
εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών και σύμφωνες με την τεχνολογική εξέλιξη της αγοράς. Ενδεικτικά αναφέρουμε υπηρεσίες όπως e-
λογαριασμοί, dynamic statements, customer interactive communication, σκανάρισμα και αρχειοθέτηση, hybrid mail, cloud printing.  
 

 Βελτίωση της αποδοτικότητας  
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Θα αξιοποιήσει περισσότερο τις εγκαταστάσεις χαμηλού κόστους, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ανταγωνιστικότητα και κερδοφορία, θα 
συνεχίσει να βελτιώνει την αποδοτικότητα και θα συνεχίσει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, που θα αυξάνουν τη δυνατότητα παραγωγής και 
θα μειώνουν τα κόστη, για την ενίσχυση της κερδοφορίας.  
 

 Ενδεχόμενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών  
Θα συνεχίσει να διερευνά ενδεχόμενες ευκαιρίες στρατηγικών συνεργασιών, με απώτερο στόχο του την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης 
του στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. 
 
 (στ) Προσωπικό 
 
Τα μέτρα για τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της προσαρμογής της παραγωγικής ικανότητας στις τρέχουσες 
συνθήκες της αγοράς αποτελούν βασική πρόκληση για την INFORM. Η επιτυχημένη πορεία λειτουργίας κατέστη δυνατή μόνο χάρη στην ισχυρή 
συμβολή του κάθε εργαζόμενου. 
 
Η γνώση των εργαζομένων μας, η ικανότητα για καινοτομία και τα υψηλά κίνητρα αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία της ομάδας INFORM. 
Ως εκ τούτου, ο Όμιλος στοχεύει πάντα στην προώθηση του ομαδικού πνεύματος και των κινήτρων, με έμφαση στην εσωτερική εκπαίδευση 
και στη διατήρηση και βελτίωση της εσωτερικής συνεργασίας. 
 
Συνολικά το προσωπικό του Ομίλου ανήλθε σε 378 εργαζομένους την 30/06/2018 από 405 την 30/06/2017.  
 
(ζ) Περιβαλλοντική διαχείριση 
 
Ο Όμιλος διαχειρίζεται νόμιμα και αποτελεσματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τις δραστηριότητές του και αποτρέπει 
τη ρύπανση όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Αυτό το σύστημα διαχείρισης έχει αναπτυχθεί/ 
πιστοποιηθεί βάσει του διεθνούς περιβαλλοντικού προτύπου ISO 14001. Οι διευθυντές των αντίστοιχων μονάδων παραγωγής και επιχειρήσεων 
είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις νομοθετικές / κανονιστικές διατάξεις για τη διεξαγωγή οποιασδήποτε περιβαλλοντικής 
δραστηριότητας, όπως διαχείριση αποβλήτων / ρύπων , περιβαλλοντικές μετρήσεις και επιθεωρήσεις, περιβαλλοντική αναφορά στις δημόσιες 
αρχές, λήψη / ενημέρωση σχετικών περιβαλλοντικών αδειών κλπ. Η αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 
ελέγχεται ετησίως από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και εξασφαλίζει την επίτευξη της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και των σχετικών Στόχων 
που θέτει η Διοίκηση του Ομίλου.  
 
(η) Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης του Ομίλου επικεντρώνεται στους ακόλουθους στόχους: 

 Καινοτόμα προϊόντα και λύσεις με γνώμονα την αγορά ως βάση για τη συνέχιση της αναπτυξιακής στρατηγικής, 
 Βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων και των διαδικασιών παραγωγής. 

Ιδιαίτερα στην ψηφιακή εποχή, η αποτελεσματική έρευνα και ανάπτυξη είναι σημαντική, καθώς οι κύκλοι των προϊόντων είναι σύντομοι και οι 
απαιτήσεις των συνεργατών και τελικών πελατών εξελίσσονται. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τομέα των ψηφιακών εκτυπώσεων. 
Αντιλαμβανόμαστε αυτές τις αλλαγές ως ευκαιρίες και βασιζόμαστε στους ειδικούς της έρευνας και ανάπτυξης, ώστε να μπορούμε να προτείνουμε 
μοναδικές υπηρεσίες στους πελάτες μας, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να αναπτυχθούμε βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. 
 
(θ) Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
  
Οι εμπορικές συναλλαγές της εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή μέρη στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου της χρήσης 2018, έχουν πραγματοποιηθεί 
υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς, δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά αναλογικά με τις αντίστοιχες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν σε 
προηγούμενες χρήσεις και συνεπώς δεν επηρεάζουν σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση και τις επιδόσεις της μητρικής εταιρείας κατά το 
πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους. 
 

Σε χιλ. ευρώ         

30/6/2018         

Μητρική εταιρεία - έναντι θυγατρικών 
Πωλήσεις αγαθών / 

υπηρεσιών 
Αγορές αγαθών 

/ υπηρεσιών 
Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

Lykos Paperless Solutions A.E. 30 0 6 15 

Inform Lykos S.A. (Ρουμανία) 107 1.239 43 1.015 

Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. 38 0 15 0 

Σύνολο 175 1.239 64 1.030 

 
 
Επί των παραπάνω σημειώνουμε τα εξής: 
Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας προς: (α) «Lykos Paperless Solutions A.E.» αφορούν προϊόντα διαχείρισης δεδομένων (β) «Inform 
Lykos S.A. (Ρουμανία)» αφορούν κυρίως εκτυπωτικά είδη, όπως και προϊόντα διαχείρισης δεδομένων, και (γ) « Albanian Digital Printing 
Solutions» αφορούν εκτυπωτικά είδη και υπηρεσίες. 
Οι αγορές της μητρικής εταιρείας από: «Inform Lykos S.A. (Ρουμανία)» αφορούν κυρίως έντυπα, υπηρεσίες και εκτυπωτικά είδη. 
 

(ι) Υποκαταστήματα της εταιρείας 
 
Η Εταιρεία διατηρεί τα κάτωθι υποκαταστήματα: 

- ΒΙΠΕ Κορωπίου - 7ο χλμ. Λεωφ. Βάρης - Κορωπίου 
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- ΒΙΠΕ Σίνδου - Θεσσαλονίκη 
 
(κ) Ίδιες μετοχές 
 
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 

 
Κορωπί, 27 Σεπτεμβρίου 2018 
 
 
 
Παναγιώτης Λύκος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
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Γ) ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

 
 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» 
 
Εισαγωγή 
Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας INFORM 
Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. της 30ης Ιουνίου 2018 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής 
της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»). 
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την 
επισκόπησή μας. 
 
Εύρος Επισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης (ΔΠΑΕ) 2410 «Επισκόπηση ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων, κυρίως σε πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για 
χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα, καθώς και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει 
ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και συνεπώς δεν μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα 
σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 
 
Συμπέρασμα 
Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
 

 
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2018 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Στέργιος Ντέτσικας 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961 
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Δ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι συνημμένες εξαμηνιαίες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 
του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του εκδότη (εφεξής INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ή Εταιρεία) στις 
27.09.2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.lykos.gr,  καθώς και στον διαδικτυακό χώρο 
του Χ.Α. όπου και θα παραμείνουν στην διάθεση του επενδυτικού κοινού για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την ημερομηνία 
της συντάξεως και δημοσιοποιήσεώς τους. Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω διεύθυνση www.lykos.gr, αναρτώνται οι ετήσιες οικονομικές 
καταστάσεις, οι εκθέσεις ελέγχου του νόμιμου ελεγκτή και οι εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών. 
 

 
 

http://www.lykos.gr/
http://www.lykos.gr/
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Ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 

Η κατάσταση οικονομικής θέσης του Ομίλου της περιόδου που έληξε την 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης 
χρήσης 31/12/2017 έχουν ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Σημεί- 

ωση 
30/6/2018 31/12/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

Περιουσιακά στοιχεία       

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12 54.573.278 55.845.054 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13 4.077.050 3.912.994 

Λοιπές απαιτήσεις  26.202 25.250 

Επενδυτικά ακίνητα  239.673 244.839 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  38.234 36.267 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   58.954.437 60.064.404 

        

Αποθέματα 14 5.958.384 5.576.566 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  15  933.298 922.334 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  243.997 219.203 

Εμπορικές απαιτήσεις 16 12.378.762 11.894.020 

Λοιπές απαιτήσεις  1.607.542 1.261.449 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 16 176.525 146.056 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 4.156.497 2.067.396 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   25.455.005 22.087.024 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   84.409.442 82.151.428 

        

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 18 12.758.592 12.758.592 

Υπέρ το άρτιο 18 13.805.791 13.805.791 

Αποθεματικά  14.614.113 14.611.578 

Αποτελέσματα σε νέο  3.700.214 5.753.741 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

  44.878.710 46.929.702 

Μη ελεγχόμενες συμμετοχές   680.355 677.174 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   45.559.066 47.606.876 

Υποχρεώσεις       

Δανειακές υποχρεώσεις 19 4.117.873 4.188.682 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία  1.034.076 1.021.398 

Λοιπές υποχρεώσεις  14.427 14.427 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  1.653.788 1.700.104 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   6.820.166 6.924.611 

        

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  0 3.634 

Δανειακές υποχρεώσεις 19 14.962.184 15.403.052 

Εμπορικές υποχρεώσεις 20 12.673.030 9.352.536 

Λοιπές υποχρεώσεις  1.293.899 1.184.820 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 20 2.676.322 1.228.972 

Αναβαλλόμενο έσοδο / πρόσοδοι  131.576 153.641 

Προβλέψεις  293.199 293.287 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   32.030.211 27.619.942 

Σύνολο υποχρεώσεων   38.850.377 34.544.553 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   84.409.442 82.151.428 

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Εταιρική κατάσταση οικονομικής θέσης 

Η κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρείας της περιόδου που έληξε την 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης 
χρήσης 31/12/2017 έχουν ως εξής: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Σημεί- 

ωση 
30/6/2018 31/12/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

Περιουσιακά στοιχεία       

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 12  29.325.564 30.279.839 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 13  1.922.502 1.805.589 

Λοιπές απαιτήσεις  26.202 25.250 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  21.804.131 22.138.861 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   53.078.399 54.249.539 

        

Αποθέματα 14 4.332.693 3.524.927 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  15  569.517 580.613 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  228.892 206.531 

Εμπορικές απαιτήσεις 16 4.978.997 4.600.877 

Λοιπές απαιτήσεις  245.398 317.702 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 16 336.867 444.986 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 17 2.337.369 1.148.246 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   13.029.733 10.823.880 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων   66.108.132 65.073.420 

        

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 18  12.758.592 12.758.592 

Υπέρ το άρτιο 18 13.805.791 13.805.791 

Αποθεματικά  13.166.340 13.166.340 

Αποτελέσματα σε νέο  (215.618) 2.274.021 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

 39.515.105 42.004.743 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων  39.515.105 42.004.743 

Υποχρεώσεις      

Δανειακές υποχρεώσεις 19 3.075.846 2.819.251 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία  1.034.076 1.021.398 

Λοιπές υποχρεώσεις  14.427 14.427 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  897.121 1.014.836 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   5.021.471 4.869.913 

        

Δανειακές υποχρεώσεις 19 12.189.670 11.836.387 

Εμπορικές υποχρεώσεις 20 4.706.784 3.470.416 

Λοιπές υποχρεώσεις  933.757 909.805 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 20 3.674.849 1.843.571 

Αναβαλλόμενο έσοδο / πρόσοδοι  66.496 138.586 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  21.571.556 18.198.764 

Σύνολο υποχρεώσεων   26.593.027 23.068.677 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   66.108.132 65.073.420 

 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου της περιόδου 1/1 - 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου 
έχουν ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Σημεί- 

ωση 
30/6/2018 30/6/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

        

Πωλήσεις 7 34.859.797  31.929.612  

Κόστος πωληθέντων 8  (30.511.643) (27.447.511) 

Μικτό κέρδος   4.348.154  4.482.101  

        

Λοιπά έσοδα  696.339  670.493  

Έξοδα διάθεσης  (1.997.520) (2.080.672) 

Έξοδα διοίκησης  (1.750.046) (1.646.350) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  (238.090) (210.875) 

Λοιπά έξοδα  (439.986) (409.421) 

+ Αποσβέσεις   2.103.432  1.942.986  

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

  2.722.283  2.748.263  

- Αποσβέσεις  (2.103.432) (1.942.986) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

  618.850  805.277  

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα  2.345  17.061  

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (621.535) (631.141) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη   (619.190) (614.080) 

        

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων   (339) 191.197  

Φόρος εισοδήματος 10 38.318  (159.359) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων   37.978  31.839  

        

        
Κέρδη / (ζημιές) αποδιδόμενα σε:       
Ιδιοκτήτες της μητρικής   4.311  (7.442) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   33.667  39.281  

    37.979  31.839  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων 

Η κατάσταση αποτελεσμάτων της Εταιρείας της περιόδου 1/1 - 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου 
έχουν ως εξής: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Σημεί- 
ωση 

30/6/2018 30/6/2017 
*Αναδιατυπωμένα 

        

Πωλήσεις 7 18.014.816  15.759.113  

Κόστος πωληθέντων 8 (15.877.681) (13.429.889) 

Μικτό κέρδος   2.137.135  2.329.224  

        
Λοιπά έσοδα  406.177  478.690  

Έξοδα διάθεσης  (1.271.420) (1.361.970) 

Έξοδα διοίκησης  (1.024.843) (1.000.939) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης  (238.090) (209.750) 

Λοιπά έξοδα  (124.672) (142.806) 

Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα  (35.000) (20.679) 

+ Αποσβέσεις  1.536.504  1.459.603  

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

  1.385.792  1.531.372  

- Αποσβέσεις  (1.536.504) (1.459.603) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

 (150.712) 71.769  

       

Χρηματοοικονομικά έσοδα  41.765  68.085  

Χρηματοοικονομικά έξοδα  (440.568) (478.166) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη  (398.803) (410.081) 

       

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων  (549.516) (338.312) 

Φόρος εισοδήματος  10 117.715  (37.342) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων   (431.801) (375.654) 
     

    

Κέρδη / (ζημιές) αποδιδόμενα σε:    

Ιδιοκτήτες της μητρικής   (431.801) (375.654) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   0  0  

    (431.801) (375.654) 

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων    

Η κατάσταση συνολικών εσόδων του Ομίλου για την περίοδο 1/1 - 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης περιόδου 
έχουν ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Σημεί- 

ωση 
30/6/2018 30/6/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

        

(Ζημιές) / κέρδη μετά φόρων   37.978  31.839  

        

Λοιπά συνολικά έσοδα       

        

Στοιχεία τα οποία ενδέχεται να 
ανακαταταχθούν στα αποτελέσματα 

      

        

Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή των 
οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων στο εξωτερικό 

 11 12.371  (63.210) 

    12.371  (63.210) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   12.371  (63.210) 

Συνολικό εισόδημα    50.350  (31.371) 

Συνολικό εισόδημα αποδιδόμενο σε:       

Ιδιοκτήτες της μητρικής   6.846  (73.373) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   43.503  42.002  

    50.350  (31.371) 

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 

*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Εταιρική κατάσταση συνολικών εσόδων 

Η κατάσταση συνολικών εσόδων της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 - 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης 
περιόδου έχουν ως εξής: 
 

  Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Σημεί- 

ωση 
30/6/2018 30/6/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

        

(Ζημιές) / κέρδη μετά φόρων   (431.801) (375.654) 

        

Λοιπά συνολικά έσοδα       

        

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων   0  0  

Συνολικό εισόδημα    (431.801) (375.654) 

 
 
Οι συνοδευτικές επεξηγηματικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 
*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Η κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου έχει ως εξής:  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 

  Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας     

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 

συν/κών 
διαφορών 

Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 
Μη 

ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Αρχικά Δημοσιευμένο) 

12.758.592  13.805.791  (1.885.057) 16.650.720  (155.644) 5.945.224  47.119.625  677.742  47.797.367  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 0  0  (358) 0  0  64.086  63.728  130  63.858  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 0  0  1.918  0  0  (255.569) (253.652) (699)  (254.350) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 
(*Αναδιατυπωμένο) 

12.758.592  13.805.791  (1.883.497) 16.650.720  (155.644) 5.753.144  46.929.702  677.174  47.606.876  

Κέρδη / (ζημιές) 0  0  0  0  0  4.311  4.311  33.667  37.978  

Λοιπά συνολικά έσοδα 0  0  2.535  0  0  0  2.535  9.836  12.371  

Συνολικά έσοδα 0  0  2.535  0  0  4.311  6.846  43.503  50.350  

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου και 
επιστροφή ισόποσου κεφαλαίου στους 
μετόχους 

0  0  0  0  0  0  0  (270) (270) 

Διανομή μερισμάτων 0  0  0  0  0  (2.057.837) (2.057.837) (40.052) (2.097.889) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 12.758.592  13.805.791  (1.880.962) 16.650.720  (155.644) 3.700.214  44.878.710  680.355  45.559.066  

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ Για την περίοδο χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 

  Αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας     

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 

συν/κών 
διαφορών 

Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 
Μη 

ελέγχουσες 
συμμετοχές 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 
(Αρχικά Δημοσιευμένο) 

12.758.592  13.805.791  (1.261.569) 16.650.720  (136.747) 7.958.015  49.774.802  658.888  50.433.690  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 0  0  0  0  0  63.851  63.851  0  63.851  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 0  0  0  0  0  (179.670) (179.670) 0  (179.670) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 
(*Αναδιατυπωμένο) 

12.758.592  13.805.791  (1.261.569) 16.650.720  (136.747) 7.842.196  49.658.983  658.888  50.317.871  

Κέρδη / (ζημιές) 0 0 0  0  0 (7.442) (7.442) 39.281  31.839  

Λοιπά συνολικά έσοδα 0  0  (65.931) 0  0  0  (65.931) 2.721  (63.210) 

Συνολικά έσοδα 0  0  (65.931) 0  0  (7.442) (73.373) 42.002  (31.371) 

Διανομή μερισμάτων 0  0  0  0  0  (1.440.486) (1.440.486) (49.819) (1.490.305) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 12.758.592  13.805.791  (1.327.500) 16.650.720  (136.747) 6.394.268  48.145.124  651.070  48.796.194  

 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Εταιρική κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων  

Η κατάσταση μεταβολής των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως εξής: 

 
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 
(Αρχικά Δημοσιευμένο) 

12.758.592  13.805.791  5.614.730  (155.644) 7.707.254  2.396.173  42.126.896  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 0 0  0 0 0 50.839  50.839  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 0 0  0 0 0 (172.992) (172.992) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 
(*Αναδιατυπωμένο) 

12.758.592  13.805.791  5.614.730  (155.644) 7.707.254  2.274.021  42.004.743  

Κέρδη / (ζημιές) 0 0  0 0 0 (431.801) (431.801) 

Συνολικά έσοδα 0  0  0  0  0  (431.801) (431.801) 

                

Διανομή μερισμάτων 0  0  0  0  0 (2.057.837) (2.057.837) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 12.758.592  13.805.791  5.614.730  (155.644) 7.707.254  (215.618) 39.515.105  

 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Για την περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2017 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το άρτιο 
Αποθεματικό 
αναπροσαρ-

μογής 

Αποθεματικό 
ΔΛΠ 19 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
σε νέο 

Σύνολο 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 
(Αρχικά Δημοσιευμένο) 

12.758.592  13.805.791  5.614.730  (136.747) 7.707.254  5.118.405  44.868.025  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 0 0  0 0 0 47.008  47.008  

Προσαρμογές λόγω εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 0 0  0 0 0 (125.943) (125.943) 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 
(*Αναδιατυπωμένο) 

12.758.592  13.805.791  5.614.730  (136.747) 7.707.254  5.039.471  44.789.091  

Κέρδη / (ζημιές) 0 0  0 0 0 (375.654) (375.654) 

Συνολικά έσοδα 0  0  0  0  0  (375.654) (375.654) 

                

Διανομή μερισμάτων 0  0 0  0  0 (1.440.486) (1.440.486) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2017 12.758.592  13.805.791  5.614.730  (136.747) 7.707.254  3.223.330  42.972.950  

 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β).
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Ενοποιημένη κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι ταμειακές ροές του Ομίλου για την περίοδο 1/1 - 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως εξής: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
30/6/2018 30/6/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (339) 191.197  

Πλέον / μείον προσαρμογές για:     

– Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 2.103.432  1.942.986  

– Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη 619.190  614.080  

– Κέρδη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (21.725) 6.561  

– Συναλλαγματικές διαφορές  443  0  

– Μεταβολή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προσωπικού και 
προβλέψεων  12.678  14.297  

– Λοιπές προσαρμογές  (95.439) (53.516) 

  2.618.241  2.715.606  

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης για:     

Αποθέματα (376.320) (1.467.451) 
Εμπορικές, λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά 
στοιχεία (877.551) (1.631.538) 

Εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις 4.871.982  2.476.173  

Ροές από λειτουργική δραστηριότητα 6.236.352  2.092.790  

Πληρωθέντες φόροι (16.343) (56.088) 

Πληρωθέντες τόκοι (592.287) (576.685) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 5.627.721  1.460.017  

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Ληφθέντες τόκοι 96  17.045  
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού  13.762  2.150  

Πληρωμές για απόκτηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (705.214) (464.194) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (691.356) (445.000) 

      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από δάνεια  0 2.600.584  

Πληρωμές δανείων  (271.248) 0  

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (495.711) (448.468) 

Πληρωθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές  (637.404) (472.507) 

Πληρωθέντα μερίσματα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής  (1.456.805) (1.019.764) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (2.861.167) 659.845  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδύναμων 2.075.198  1.674.862  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 2.067.396  926.095  

Επίδραση από μεταβολή συναλλαγματικών ισοτιμιών  13.903  1.556  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30 Ιουνίου 4.156.497  2.602.513  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Εταιρική κατάσταση ταμειακών ροών 

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας για την περίοδο 1/1 - 30/06/2018 και τα αντίστοιχα συγκρίσιμα μεγέθη της προηγούμενης χρήσης έχουν ως 
εξής: 
 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (549.516) (338.312) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για :     

– Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων 1.536.504  1.459.603  

– Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη 398.803  410.081  

– Κέρδη από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού  (8.943) 6.561  
– Μεταβολή μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προσωπικού και 
προβλέψεων 12.678  14.297  

– Λοιπές προσαρμογές (16.919) (54.439) 

  1.372.609  1.497.792  

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης για:     

Αποθέματα (807.766) (854.370) 

Εμπορικές, λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία (208.963) 616.461 

Εμπορικές υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις 3.019.508  1.192.778  

Ροές από λειτουργική δραστηριότητα 3.375.388  2.452.662  

Πληρωθέντες φόροι 0  0  

Πληρωθέντες τόκοι (412.008) (423.727) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 2.963.379  2.028.935  

      

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Ληφθέντες τόκοι 56  17.002  

Εισπραχθέντα μερίσματα 39.900  51.083  
Εισπράξεις από πώληση ακινήτων, εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού  1.000  2.150  

Εισπράξεις από μείωση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών 299.730    

Πληρωμές για απόκτηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (414.068) (410.625) 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (73.383) (340.390) 

      

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από δάνεια  700.000  700.000  

Πληρωμές χρηματοδοτικών μισθώσεων (346.716) (422.290) 

Πληρωθέντα μερίσματα σε μη ελέγχουσες συμμετοχές  (597.352) (420.722) 

Πληρωθέντα μερίσματα στους Ιδιοκτήτες της Μητρικής  (1.456.805) (1.019.764) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (1.700.873) (1.162.776) 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και 
ισοδύναμων 1.189.123  525.769  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1 Ιανουαρίου 1.148.246  702.373  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30 Ιουνίου 2.337.369  1.228.142  

 
 
Οι σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που παρατίθενται σε ειδική ενότητα παρακάτω, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των 
παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων. 
*Τα συγκρίσιμα κονδύλια έχουν αναδιατυπωθεί στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 (βλέπε σημείωση 29 β). 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

1. Αναφέρουσα επιχείρηση  

Ο Όμιλος INFORM ΛΥΚΟΣ αποτελεί έναν ταχύτατα αναπτυσσόμενο Όμιλο εταιρειών, που διαμορφώνει την αγορά στο χώρο του Information 
Management, υπό το εμπορικό σήμα INFORM. Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται διεθνώς και πρωταγωνιστεί στον χώρο της διαχείρισης 
εντύπων, διαμορφώνοντας τις εξελίξεις στην εκτυπωτική αγορά, αλλά και στην αγορά της ασφαλούς διαχείρισης δεδομένων, πληροφοριών και 
εφαρμογών.  
 
Η έδρα της μητρικής εταιρείας Inform Π. Λύκος Α.Ε. (η Εταιρεία) είναι στο Κορωπί Αττικής, 5ο χιλ. Λ. Βάρης-Κορωπίου. 
 
Από 12/03/2014, οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της AUSTRIACARD 
AG (πρώην LYKOS AG), με έδρα την Αυστρία. Ο Όμιλος AUSTRIACARD AG (πρώην LYKOS AG) είναι ένας διεθνής Όμιλος, που δραστηριοποιείται 
στον τομέα του Digital Security, υπό το εμπορικό σήμα AUSTRIACARD και στον τομέα του Information Management υπό το εμπορικό σήμα 
INFORM. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 27/9/2018. 
 

2. Λογιστική βάση  

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες 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 συνεχιζόμενης 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 συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις συντάχτηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές και μεθόδους υπολογισμού 
που εφαρμόστηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2017, με εξαίρεση τις μεταβολές 
που έχουν επέλθει σε αυτές λόγω υιοθέτησης από τον Όμιλο νέων ή αναθεωρημένων Δ.Λ.Π. - Δ.Π.Χ.Α. ή Διερμηνειών που ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2018 και μετά. Οι εν λόγω μεταβολές περιγράφονται στην σημείωση 29. 
 

3. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης  

Οι ενοποιημένες και εταιρικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας. Όλα 
τα ποσά έχουν στρογγυλοποιηθεί στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ (χωρίς δεκαδικά), εκτός αν υπάρχει άλλη αναφορά. 
 

4. Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις  

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν 
τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις κατά 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. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. 
 
Οι σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις στις οποίες βασίστηκε ο Όμιλος για τη σύνταξη των παρουσιαζόμενων ενδιάμεσων οικονομικών 
καταστάσεων είναι οι ίδιες με αυτές στις οποίες βασίστηκε για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης 
προσαρμοσμένες στα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί με τις τρέχουσες εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας και περιγράφονται στην υπ΄αριθμ. 
27 σημείωση.  
  
Προσδιορισμός εύλογης αξίας 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ΔΠΧΑ, ο Όμιλος έχει υποχρέωση ή επιλογή να αποτιμήσει περιουσιακά στοιχεία του και υποχρεώσεις του στην 
εύλογη αξία τους. 

Η εύλογη αξία αποτελεί επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά μια συγκεκριμένη οντότητα. Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς. Για άλλα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις, δύναται να μην υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς. Ωστόσο, ο 
στόχος της επιμέτρησης της εύλογης αξίας είναι ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις να εκτιμηθεί η τιμή στην οποία θα λάμβανε χώρα μια κανονική 
συναλλαγή για την πώληση του περιουσιακού στοιχείου ή τη μεταβίβαση της υποχρέωσης μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 
ημερομηνία επιμέτρησης υπό τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς (ήτοι μια τιμή εξόδου κατά την ημερομηνία επιμέτρησης από την οπτική ενός 
συμμετέχοντα στην αγορά που κατέχει το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση). 

Ακόμα και όταν δεν υφίσταται παρατηρήσιμη αγορά για την παροχή πληροφοριών τιμολόγησης σχετικά με την πώληση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης κατά την ημερομηνία επιμέτρησης, η επιμέτρηση της εύλογης αξίας πρέπει να θεωρεί ότι μια 
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συναλλαγή λαμβάνει χώρα κατά την ημερομηνία αυτή, εξετάζοντας τη συναλλαγή από την οπτική ενός συμμετέχοντα στην αγορά που κατέχει 
το περιουσιακό στοιχείο ή οφείλει την υποχρέωση. Αυτή η υποτιθέμενη συναλλαγή αποτελεί τη βάση εκτίμησης της τιμής πώλησης του 
περιουσιακού στοιχείου ή μεταβίβασης της υποχρέωσης. Ειδικά για τις υποχρεώσεις εάν δεν υπάρχει παρατηρήσιμη αγορά για την παροχή 
πληροφοριών αποτίμησης σχετικά με τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης (π.χ. όταν οι συμβατικοί και άλλοι νομικοί περιορισμοί εμποδίζουν τη 
μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων), δύναται να υπάρχει παρατηρήσιμη αγορά για την εν λόγω υποχρέωση εάν την κατέχει άλλο μέρος ως 
περιουσιακό στοιχείο (π.χ. εταιρική ομολογία).  

Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που ο Όμιλος επιμετρά στην εύλογη αξία αφορούν κυρίως μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
και συγκεκριμένα τα ακίνητα που διαθέτει και χρησιμοποιεί ο Όμιλος (ιδιοχρησιμοποιούμενα και επενδυτικά) τα οποία παρακολουθεί στην εύλογη 
αξία τους με τις τεχνικές επιμέτρησης που αναφέρονται λεπτομερώς σε σχετικές σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 
στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (13Β και 14Β). Η εύλογη αξία αυτών των περιουσιακών στοιχείων δεν έχει μεταβληθεί ουσιωδώς και ως εκ τούτου 
παραμένουν με την ίδια αξία με αυτήν που αποτιμήθηκαν την 31/12/2017.  
 

5. Λειτουργικοί τομείς  

Ο Όμιλος διαθέτει έναν στρατηγικό τομέα δραστηριοποίησης, αυτόν της διαχείρισης εντύπων και ολοκληρωμένων λύσεων έντυπης 
πληροφορικής. Όλες οι μονάδες που συνθέτουν τον εν λόγω τομέα παράγουν τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες, απαιτούν και χρησιμοποιούν την 
ίδια τεχνολογία και τις ίδιες ή παρόμοιες στρατηγικές μάρκετινγκ.  
 
Η δραστηριότητα του παραπάνω τομέα εκτείνεται γεωγραφικά κυρίως σε δύο χώρες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Η γεωγραφική αυτή κατανομή 
αποτελεί για τον Όμιλο και τον παράγοντα προσδιορισμού και των προς αναφορά τομέων.  
 
Οι παραπάνω λειτουργικοί τομείς παρακολουθούνται από τον επικεφαλής των λήψεων επιχειρηματικών και στρατηγικών αποφάσεων του Ομίλου 
(Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου).  
 
Η πληροφόρηση που σχετίζεται με κάθε τομέα της αναφοράς ορίζεται παρακάτω. Τα «αποτελέσματα προ φόρων» αποτελούν για τη Διοίκηση 
το πιο κατάλληλο κριτήριο αποδοτικότητας  του κάθε τομέα. 
 

30/6/2018 
Τομέας 

εκτυπώσεων  
Ελλάδας 

Τομέας 
εκτυπώσεων  
Ρουμανίας 

Λοιποί 
Τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

            

Πωλήσεις 17.839.531  16.677.296  342.970  0  34.859.797  

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 175.285  1.239.256  0  (1.414.541) 0  

Πωλήσεις Τομέα 18.014.816  17.916.552  342.970  (1.414.541) 34.859.797  

Κόστος πωληθέντων (15.877.681) (15.734.917) (276.380) 1.377.334  (30.511.643) 

Μικτό κέρδος 2.137.135  2.181.636  66.590  (37.207) 4.348.154  

          12,5% 
Λοιπά έσοδα 406.177  450.761  43.653  (204.253) 696.339  

Έξοδα διάθεσης (1.271.420) (813.450) 0  87.350  (1.997.520) 

Έξοδα διοίκησης (1.024.843) (765.298) (56.471) 96.566  (1.750.046) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (238.090) 0  0  0  (238.090) 

Λοιπά έξοδα (159.672) (371.857) (5.845) 97.388  (439.987) 

+ Αποσβέσεις 1.536.504  516.274  50.654  0  2.103.432  

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

1.385.792  1.198.067  98.580  39.844  2.722.283  

- Αποσβέσεις (1.536.504) (516.274) (50.654) 0  (2.103.432) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

(150.712) 681.792  47.927  39.844  618.850  

            

Χρηματοοικονομικά έσοδα 41.765  10  957.418  (996.849) 2.345  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (440.568) (178.713) (2.253)   (621.535) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (398.803) (178.703) 955.165  (996.849) (619.190) 

            

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (549.516) 503.089  1.003.092  (957.005) (339) 

Φόρος εισοδήματος 117.715  (80.536) 1.139    38.318  

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (431.801) 422.554  1.004.230  (957.005) 37.978  
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30/6/2017 
Τομέας 

εκτυπώσεων  
Ελλάδας 

Τομέας 
εκτυπώσεων  
Ρουμανίας 

Λοιποί 
Τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

            

Πωλήσεις 15.409.380  16.113.436  406.796  0  31.929.612  

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 349.733  1.354.418  0  (1.704.151) 0  

Πωλήσεις Τομέα 15.759.113  17.467.854  406.796  (1.704.151) 31.929.612  

Κόστος πωληθέντων (13.429.889) (15.328.539) (325.603) 1.636.519  (27.447.511) 

Μικτό κέρδος 2.329.224  2.139.315  81.193  (67.632) 4.482.101  

          14,0% 
Λοιπά έσοδα 478.690  351.404  41.982  (201.582) 670.493  

Έξοδα διάθεσης (1.361.970) (802.521) 0  83.819  (2.080.672) 

Έξοδα διοίκησης (1.000.939) (697.847) (59.281) 110.593  (1.647.475) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (209.750) 0  0  0  (209.750) 

Λοιπά έξοδα (163.485) (317.174) (2.016) 73.254  (409.421) 

+ Αποσβέσεις 1.459.603  430.191  53.192  0  1.942.986  

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

1.531.372  1.103.369  115.070  (1.547) 2.748.263  

- Αποσβέσεις (1.459.603) (430.191) (53.192) 0  (1.942.986) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 

71.769  673.177  61.878  (1.547) 805.277  

            

Χρηματοοικονομικά έσοδα 68.085  17  240.365  (291.405) 17.061  

Χρηματοοικονομικά έξοδα (478.166) (148.846) (4.130)   (631.141) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (410.081) (148.829) 236.235  (291.405) (614.080) 

            

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (338.312) 524.349  298.113  (292.952) 191.198  

Φόρος εισοδήματος (37.342) (83.893) (38.124) 0  (159.359) 

Κέρδη / (ζημιές) μετά φόρων (375.654) 440.456  259.989  (292.952) 31.839  

 
 
Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, κεφαλαιακών δαπανών και αποσβέσεων στους λειτουργικούς τομείς αναλύεται ως 
εξής: 
 

30/6/2018 
Τομέας 

εκτυπώσεων 
Ελλάδας 

Τομέας 
εκτυπώσεων 
Ρουμανίας 

Λοιποί  
τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία 66.108.132  36.628.679  2.843.770  (21.171.138) 84.409.442  

Υποχρεώσεις 26.593.027  12.842.325  806.173  (1.391.148) 38.850.377  

Κεφαλαιακές δαπάνες  (περιόδου 1/1-30/6/2018) 699.141  297.819  894  0  997.854  

Αποσβέσεις  (περιόδου 1/1-30/6/2018) 1.536.504  516.274  50.654  0  2.103.432  

      

      

31/12/2017 
Τομέας 

εκτυπώσεων 
Ελλάδας 

Τομέας 
εκτυπώσεων 
Ρουμανίας 

Λοιποί  
τομείς 

Ενδοεταιρικές 
απαλοιφές 

Σύνολο 

Περιουσιακά στοιχεία 65.073.420  35.981.386  2.259.369  (21.162.746) 82.151.429  

Υποχρεώσεις 23.068.677  11.659.292  864.611  (1.048.027) 34.544.553  

Κεφαλαιακές δαπάνες  (περιόδου 1/1-30/6/2017) 410.624  61.041  619  0  472.284  

Αποσβέσεις  (περιόδου 1/1-30/6/2017) 1.459.603  430.191  53.192  0  1.942.986  

 
 

6. Εποχικότητα ή περιοδικότητα των ενδιάμεσων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Οι πωλήσεις του Ομίλου δεν παρουσιάζουν αξιοσημείωτη εποχικότητα και συνεπώς κατανέμονται κατά βάση με ισομερή τρόπο στα δύο εξάμηνα 
του έτους. Επίσης, δεν συνέτρεξε περίπτωση μεταβολής αξίας περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, ιδίων κεφαλαίων, κερδών ή ταμειακών 
ροών που να οφείλονται σε γεγονός ασύνηθες λόγω της φύσης ή του μεγέθους του. 
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7. Πωλήσεις  

A. Πωλήσεις ανά κατηγορία     
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Πωλήσεις αγαθών 12.849.464  13.293.425  5.815.512  6.650.117  

Παροχή υπηρεσιών 11.906.663  10.553.564  2.761.616  1.879.562  

Πωλήσεις εμπορευμάτων 10.103.671  8.082.623  9.437.688  7.229.434  

Σύνολο 34.859.797  31.929.612  18.014.816  15.759.113  

 
Β. Πωλήσεις ανά γεωγραφική τοποθεσία     
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Δυτική Ευρώπη 1.363.726  766.591  1.281.596  744.081  

Κεντρική & Ανατολική Ευρώπη 33.151.420  30.765.530  16.388.569  14.620.074  

Ασία & Αφρική 344.651  397.491  344.651  394.957  

Σύνολο 34.859.797  31.929.612  18.014.816  15.759.113  
 
Οι πωλήσεις την τρέχουσα περίοδο αυξήθηκαν κυρίως λόγω του έργου του ΟΑΣΑ. 

 

8. Κόστος πωληθέντων  

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.292.702  2.377.095  1.368.928  1.393.303  

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο  7.177.432  7.128.967  2.499.645  3.079.874  

Κόστη υπηρεσιών  9.318.187  8.085.226  1.068.855  185.967  

Κόστος εμπορευμάτων 7.877.722  5.908.376  8.388.719  6.240.323  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 285.448  437.573  135.334  274.334  

Παροχές και έξοδα συντήρησης  771.653  982.476  489.143  426.420  
Μισθώματα από εκμισθώσεις κτιριακών 
εγκαταστάσεων και μηχανημάτων 43.834  37.786  41.637  45.059  
Φόροι και τέλη 41.260  48.531  20.886  26.575  

Έξοδα μεταφορών 6.492  1.645  6.532  1.517  

Υλικά άμεσης ανάλωσης  786.300  696.559  488.485  455.156  

Αποσβέσεις 1.775.793  1.625.525  1.252.459  1.197.390  

Λοιπά έξοδα 134.820  117.752  117.057  103.971  

Σύνολο 30.511.643  27.447.511  15.877.681  13.429.889  
 

Το κόστος εμπορευμάτων αυξήθηκε κυρίως λόγω του έργου του ΟΑΣΑ. 

 

9. Κέρδη/(ζημιές) ανά μετοχή  

Α. Βασικά κέρδη ή βασικές ζημιές ανά μετοχή   

Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές (βλέπε σχετικά τη σημείωση 18). Ο υπολογισμός των κερδών/(ζημιών) ανά μετοχή βασίστηκε στα 
ακόλουθα κέρδη/(ζημιές) κατανεμημένα στους κοινούς μετόχους και το σταθμισμένο μέσο όρο των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία. 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  30/6/2018 30/6/2017 

Κέρδη / (ζημιές) που αναλογούν σε ιδιοκτήτες της 
μητρικής εταιρίας. 

4.311  (7.442) 

 
 

Β. Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών 

  2018 2017 

Κοινές μετοχές την 1η Ιανουαρίου 20.578.374 20.578.374 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών την 30η 
Ιουνίου 

20.578.374 20.578.374 



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1 - 30/6/2018 (σε ευρώ - €) 
 

 
25 

  

Γ. Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 
  

 2018 2017 

Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή 0,0002 (0,0004) 

 

10. Φορολογία εισοδήματος  

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Τρέχον έξοδο φόρου         

Φόρος εισοδήματος τρέχοντος έτους (7.778) (10.788) 0  0  

  (7.778) (10.788) 0  0  

Αναβαλλόμενη φορολογία         

Δημιουργία και αντιστροφή προσωρινών διαφορών 46.095  (148.571) 117.715  (37.342) 

  46.095  (148.571) 117.715  (37.342) 

Σύνολο 38.318  (159.359) 117.715  (37.342) 

 

11. Συναλλαγματικές διαφορές από μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων του εξωτερικού   

Οι συναλλαγματικές διαφορές ποσού € 12.371 που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα της περιόδου 1/1 - 30/06/2018 (1/1 - 30/6/2017: 
€ -63.210) αφορούν κυρίως συναλλαγματικές διαφορές που προέκυψαν κατά την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών 
εταιρειών του Ομίλου στη Ρουμανία («Inform Lykos S.A.» και «Compaper Converting S.A.») από το νόμισμα λειτουργίας τους στο νόμισμα 
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων (Ευρώ).  
 

12. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  

Α. Μεταβολές κατά τη διάρκεια της περιόδου 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Εδαφικές 
εκτάσεις και 

κτίρια 

Μηχανήματα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποι- 
ήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστη           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 52.280.281  47.189.561  6.269.479  66.648  105.805.969  

Προσθήκες 270.086  1.617.209  136.381  100.467  2.124.143  

Εκποιήσεις 0  (25.950) (115.722) 0  (141.672) 

Ανακατατάξεις 33.566  100.468    (134.034) 0  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (506.388) (268.993) (5.183) (900) (781.464) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 52.077.545  48.612.295  6.284.955  32.181  107.006.977  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 52.077.545  48.612.295  6.284.955  32.181  107.006.977  

Προσθήκες 36.054  478.209  42.181  18.267  574.910  

Εκποιήσεις 0  (94.306) (7.862) (4.202) (106.370) 

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (5.860) 16.534  2.731  (0) 13.404  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 52.107.738  49.012.731  6.322.006  46.246  107.488.721  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης     

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 18.057.258  24.253.258  5.640.219  0  47.950.735  

Αποσβέσεις 514.743  2.827.472  179.559  0  3.521.774  

Εκποιήσεις 0  (7.689) (115.463) 0  (123.152) 

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (41.557) (142.421) (3.457) 0  (187.434) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 18.530.444  26.930.620  5.700.858  0  51.161.923  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 18.530.444  26.930.620  5.700.858  0  51.161.923  

Αποσβέσεις 260.887  1.490.463  87.866  0  1.839.216  

Εκποιήσεις 0  (94.146) (4.343) 0  (98.489) 

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας (638) 11.621  1.809  0  12.793  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 18.790.693  28.338.559  5.786.191  0  52.915.443  

Λογιστικές αξίες           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 33.547.101  21.681.675  584.097  32.181  55.845.054  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 33.317.045  20.674.172  535.815  46.246  54.573.278  
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 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  

Εδαφικές 
εκτάσεις και 

κτίρια 

Μηχανήματα 
και λοιπός 
εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποι- 
ήσεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο 

Κόστη           

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 32.384.690  32.307.216  5.303.854  31.300  70.027.060  

Προσθήκες 181.774  310.995  126.300  0  619.069  

Εκποιήσεις 0  (25.950) (115.550) 0  (141.500) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 32.566.464  32.592.261  5.314.604  31.300  70.504.629  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 32.566.464  32.592.261  5.314.604  31.300  70.504.629  

Προσθήκες 36.054  267.898  32.001  0  335.952  

Εκποιήσεις 0  (7.943) (761) 0  (8.703) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 32.602.518  32.852.216  5.345.845  31.300  70.831.878  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης     

      

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 16.567.151  16.440.419  4.791.044  0  37.798.613  

Αποσβέσεις 330.083  2.060.582  158.663  0  2.549.328  

Εκποιήσεις   (7.689) (115.463) 0  (123.152) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 16.897.234  18.493.312  4.834.244  0  40.224.790  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 16.897.234  18.493.312  4.834.244  0  40.224.790  

Αποσβέσεις 168.222  1.043.945  78.061  0  1.290.228  

Εκποιήσεις 0  (7.943) (761) 0  (8.703) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 17.065.456  19.529.315  4.911.544  0  41.506.315  

Λογιστικές αξίες           

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 15.669.230  14.098.949  480.361  31.300  30.279.840  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 15.537.062  13.322.901  434.301  31.300  29.325.564  

 
 

Β. Μισθωμένα μηχανήματα   

Ο Όμιλος μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματα στην Ελλάδα και στη Ρουμανία. Η αξία του μισθωμένου εξοπλισμού η οποία 
ανέρχεται την 30/6/2018 σε € 4.583.407 (2017: € 4.797.922) αποτελούν και εξασφάλιση των σχετικών υποχρεώσεων leasing.  
 

Γ. Εγγυήσεις    

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών του Ομίλου αξίας € 6 εκατ. υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών 
υποχρεώσεων. Επί των Παγίων ή Ακινήτων της μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  
 

13. Άυλα περιουσιακά στοιχεία και υπεραξία  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου προέκυψαν οι εξής μεταβολές στις αξίες που συνθέτουν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου: 

     

 Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Υπεραξία 
Άδειες 

λογισμικού 
Έξοδα 

ανάπτυξης Σύνολα 

Κόστη         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 6.103.881  11.193.689  2.435.180  19.732.750  

Προσθήκες 0  372.984  0  372.984  

Αποκτήσεις – που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 0  155.057  186.269  341.326  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (40.159) 0  (40.159) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 6.103.881  11.681.571  2.621.449  20.406.901  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 6.103.881  11.681.571  2.621.449  20.406.901  

Προσθήκες 0  203.809  0  203.809  

Αποκτήσεις – που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 0  110.215  109.120  219.335  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (436) 0  (436) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 6.103.881  11.995.158  2.730.570  20.829.609  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης         

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 4.017.437  10.183.190  1.906.226  16.106.853  

Αποσβέσεις 0  258.067  169.351  427.418  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (40.365) 0  (40.365) 
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Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 4.017.437  10.400.893  2.075.577  16.493.907  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 4.017.437  10.400.893  2.075.577  16.493.907  

Αποσβέσεις 0  160.828  98.286  259.115  

Επίδραση διακύμανσης συναλλαγματικής ισοτιμίας 0  (464) 0  (464) 

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 4.017.437  10.561.258  2.173.863  16.752.558  

Λογιστικές αξίες         

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 2.086.444  1.280.679  545.872  3.912.994  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 2.086.444  1.433.901  556.706  4.077.050  

 

 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
Άδειες 

λογισμικού 
Έξοδα 

ανάπτυξης Σύνολο 

Κόστη       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 7.308.231  2.435.180  9.743.411  

Προσθήκες 337.853  0  337.853  

Αποκτήσεις – που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 155.057  186.269  341.326  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 7.801.141  2.621.449  10.422.590  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 7.801.141  2.621.449  10.422.590  

Προσθήκες 162.265  0  162.265  

Αποκτήσεις – που αναπτύχθηκαν εσωτερικά 110.215  90.709  200.924  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 8.073.622  2.712.158  10.785.780  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες 
απομείωσης       
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017 6.313.132  1.906.226  8.219.358  

Αποσβέσεις 228.292  169.351  397.643  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 6.541.424  2.075.577  8.617.001  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018 6.541.424  2.075.577  8.617.001  

Αποσβέσεις 147.990  98.286  246.276  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 6.689.414  2.173.863  8.863.277  

Λογιστικές αξίες       
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2017 1.259.717  545.872  1.805.589  

Υπόλοιπο 30 Ιουνίου 2018 1.384.208  538.295  1.922.502  

 
 

14. Αποθέματα 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Πρώτες ύλες και αναλώσιμα 3.859.100  3.912.608  2.400.676  2.192.176  

Παραγωγή σε εξέλιξη 26.734  20.590  13.058  0  

Έτοιμα και ημιέτοιμα προϊόντα 407.961  634.032  55.942  55.343  

Εμπορεύματα 613.769  669.747  814.729  967.114  

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων 1.050.820  339.589  1.048.287  310.294  

Σύνολο 5.958.384  5.576.566  4.332.693  3.524.927  

 
 

15. Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 933.298  922.334  569.517  580.613  

Σύνολο 933.298  922.334  569.517  580.613  

 

Τα παραπάνω κονδύλια αφορούν σε συμβατικά περιουσιακά στοιχεία που αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 (βλέπε και 
σημείωση 29 β. 
 



 

Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της περιόδου 1/1 - 30/6/2018 (σε ευρώ - €) 
 

 
28 

  

16. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Εμπορικές απαιτήσεις 13.532.103  12.981.712  5.792.135  5.378.333  

Μείον: απομείωση μη εισπράξιμων απαιτήσεων (1.153.341) (1.087.691) (813.138) (777.456) 

Συνολικές εμπορικές απαιτήσεις 12.378.762  11.894.020  4.978.997  4.600.877  

Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 176.525  146.056  336.867  444.986  

Συνολικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  176.525  146.056  336.867  444.986  

 
 

17. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Διαθέσιμα στο ταμείο 11.227 7.838 10.447 6.152 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 4.145.271 2.059.558 2.326.922 1.142.094 

Σύνολο 4.156.497 2.067.396 2.337.369 1.148.246 

 
Ο Όμιλος δεν κατέχει καταθέσεις ενεχυριασμένες για την εξασφάλιση κάποιας υποχρέωσης.  
 
 

18. Μετοχικό κεφάλαιο και υπέρ το άρτιο   

Η μετοχή της Εταιρείας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών και συμμετέχει στον κλάδο Υποστηρικτικές Υπηρεσίες 
προς Επιχειρήσεις και στο δείκτη ΔΜΚ. 
 
Το υπέρ το άρτιο του Ομίλου και της Εταιρείας προέκυψε από την προγενέστερη έκδοση μετοχών έναντι μετρητών σε αξία μεγαλύτερη της 
ονομαστικής τους αξίας.  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο αφορά αποκλειστικά σε κοινές μετοχές, ολοσχερώς εξοφλημένες. Στις μετοχές τις Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται 

μετοχές με δικαίωμα ανάκλησης ή προνομιούχες μετοχές. Επίσης, η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει ομολογίες, ή άλλα χρεόγραφα μετατρέψιμα σε 

μετοχές. 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν μεταβλήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1 - 30/6/2018.  

 

19. Δανειακές υποχρεώσεις   

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Μη κυκλοφοριακές υποχρεώσεις         

Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια 143.030  357.679  0  0  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 3.974.844  3.831.003  3.075.846  2.819.251  

  4.117.873  4.188.682  3.075.846  2.819.251  

Κυκλοφοριακές υποχρεώσεις         

Εγγυημένα τραπεζικά δάνεια 2.553.622  2.779.851  0  0  

Μη εγγυημένα τραπεζικά δάνεια  11.800.000  11.656.282  11.800.000  11.100.000  

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης  608.563  966.919  389.670  736.387  

  14.962.184  15.403.052  12.189.670  11.836.387  

 
 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις των δανείων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως εξής:  
 

Δανειστής/Τράπεζα Νόμισμα 
Ονομαστικό 

επιτόκιο 
Έτος 
λήξης 

Τύπος 
ενέχυρου 

Ονομαστικό 
υπολειπόμενο 

ποσό   

Εγγυημένα τραπεζικά 
δάνεια 

        2.696.651  

  RON 
Robor 

3m+3%  
2019 

Προσημείωση 
ακινήτου 

572.111  
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  RON 
Robor 

3m+2.6% 
2018 

Προσημείωση 
ακινήτου 

2.124.540  

Μη εγγυημένα 
τραπεζικά δάνεια  

        11.800.000  

  EUR 
Euribor 

1m+5,1% 
2018 - 6.800.000  

  EUR 
Euribor 

1m+4,8% 
2018 - 5.000.000  

Υποχρεώσεις 
χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

        4.583.407  

  EUR 
Euribor 

3M+4,7% 
2019 

Ενέχυρο 
εξοπλισμού 

32.530  

  EUR 6% 2021 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
954.243  

  EUR 4%-5% 2022 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
2.423.992  

  EUR 2% 2024 - 1.073.228  

  EUR 5% 2024 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
67.875  

  EUR 5% 2025 
Ενέχυρο 

εξοπλισμού 
19.406  

  EUR Variable      12.133  
          19.080.058  

 
 

20. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Εμπορικές υποχρεώσεις 11.553.826  8.553.045  4.706.784  3.470.416  

Δεδουλευμένα έξοδα 1.119.205  799.490  0  0  

Εμπορικές υποχρεώσεις  12.673.030  9.352.536  4.706.084 3.470.416  

Λοιπές υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  2.676.322  1.228.972  3.674.849  1.843.571  

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  2.676.322  1.228.972  3.674.849  1.843.571  

 
 

21. Σύνθεση Ομίλου   

Παρατίθεται παρακάτω πίνακας με την έδρα, τα ποσοστά συμμετοχής, τη μέθοδο ενοποίησης και τη σχέση συμμετοχής των ενοποιούμενων 
θυγατρικών του Ομίλου την 30/06/2018: 

Επωνυμία Έδρα Ποσοστό 
Μέθοδος 

ενοποίησης 
 Σχέση 

συμμετοχής 

Inform Π. Λύκος A.E. Ελλάδα Μητρική - Μητρική 

Lykos Paperless Solutions A.E. Ελλάδα 99,91% Ολική Άμεση 

Terrane L.T.D. Κύπρος 100,00% Ολική Άμεση 

Inform Lykos (Romania) L.T.D. Κύπρος 98,19% Ολική Έμμεση 

Inform Lykos S.A. Ρουμανία 98,19% Ολική Έμμεση 

Compaper Converting S.A.  Ρουμανία 95,68% Ολική Έμμεση 

Sagime Gmbh Αυστρία 100,00% Ολική Άμεση 

Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. Αλβανία 51,00% Ολική Άμεση 

 

Το Μάιο του 2018 ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση της εταιρείας Sagime Gmbh. Στην κατάσταση αποτελεσμάτων της εταιρείας προέκυψε ζημιά € 
35.000, ενώ ο Όμιλος δεν είχε καμία επίδραση.  
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22. Μη ελέγχουσες συμμετοχές (NCI) 

Ο Όμιλος δεν περιλαμβάνει θυγατρική με ουσιώδη μη ελεγχόμενη συμμετοχή. 

 

23. Διανομή μερίσματος 

Σε αποδοχή σχετικής πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας η Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2018 που έλαβε χώρα την 
11/05/2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος € 0,10 (μετά από φόρους € 0,085) ανά μετοχή ήτοι συνολικό ποσό μερίσματος ποσού € 
2.057.837,40. Το εν λόγω ποσό καταβλήθηκε τον Ιούνιο της τρέχουσας χρήσης 2018.  

 

24. Δεσμεύσεις  

Ο Όμιλος δεν έχει αναλάβει σημαντικές δεσμεύσεις πέραν όσων αναφέρονται σε επιμέρους ενότητες (δάνεια, συμβάσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων κ.τ.λ.). 
 
 

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και εγγυήσεις 

Εντός του 2016, το Συμβούλιο Ανταγωνισμού της Ρουμανίας επέβαλε πρόστιμο ποσού περίπου € 800 χιλ. στη θυγατρική του Ομίλου Inform 
Lykos S.A. (ILR), με έδρα τη Ρουμανία. Καθώς η Διοίκηση είναι πεπεισμένη ότι ο Όμιλος ακολουθεί το δίκαιο του ανταγωνισμού και ότι η 
ετυμηγορία είναι αδικαιολόγητη και δυσανάλογη, έχει ασκήσει έφεση κατά της εν λόγω απόφασης. Κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
έκθεσης, η αγωγή ήταν ακόμα σε εξέλιξη. Λαμβάνοντας υπόψη παρόμοιες περιπτώσεις άλλων εταιρειών, η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι η ILR 
θα καταβάλει ένα πρόστιμο το οποίο θα είναι σημαντικά χαμηλότερο από την αρχική ετυμηγορία. Στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της 
συντηρητικότητας η Διοίκηση σχημάτισε πρόβλεψη ποσού € 300 χιλ. για αυτή την αγωγή, η οποία περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις. 
 
Εκτός της ανωτέρω περίπτωσης, δεν υπάρχουν άλλες επίδικες ή νομικές απαιτήσεις που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική 
θέση της εταιρείας κατά την 30/06/2018. 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Οι ενδεχομένως προκύπτοντες φόροι δεν 
αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Στις ελληνικές εταιρείες του Ομίλου, για τα έτη 2011-2013 έχει χορηγηθεί φορολογικό πιστοποιητικό με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 82, παρ. 5, του νόμου 2238/1994. Για τα έτη 2014 - 2016, έχει χορηγηθεί αντίστοιχο φορολογικό πιστοποιητικό με 
συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65α του ν. 4174/2013. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2017 βρίσκεται 
σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική φορολογική επιβάρυνση. 
 
Αναφορικά με τις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες, δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις, που 
παρουσιάζονται παρακάτω, και ως εκ τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις τους όσον αφορά τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές: 
 

Επωνυμία Έδρα Xρήσεις 

Inform Π. Λύκος Α.Ε. Ελλάδα 2017 

Lykos Paperless Solutions Α.Ε. Ελλάδα 2017 

Terrane Ltd Κύπρος 2012-2017 

Infrom Lykos (Romania) Ltd Κύπρος 2012-2017 

Infrom Lykos S.A. Ρουμανία 2005-2017 

Compaper Converting S.a. Ρουμανία 2001-2017 

Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k. Αλβανία 2011-2017 

Εκτός από τα παραπάνω, δεν υπάρχουν άλλες περιπτώσεις ενδεχόμενων υποχρεώσεων ή ενδεχόμενων απαιτήσεων, οι οποίες θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν σημαντικά τον Όμιλο, είτε την οικονομική κατάσταση ή τη λειτουργία της Εταιρείας.  

Εμπράγματες ασφάλειες  

Επί παγίων περιουσιακών στοιχείων των εταιριών του Ομίλου αξίας € 6 εκατ. υφίστανται προσημειώσεις υποθήκης για την κάλυψη δανειακών 
υποχρεώσεων. Επί των Παγίων ή Ακινήτων της μητρικής Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 
 
 

26. Συνδεδεμένα μέρη 

Στα πλαίσια της λειτουργικής και της επενδυτικής δραστηριότητας του Ομίλου, 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. Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για 
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τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο 
μέλλον. 
 
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων μερών κατά τη διάρκεια των περιόδων αναφοράς: 
 

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Θυγατρικές 0 0 175.285 349.733 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 146.543 133.179 98.230 52.005 

Σύνολο 146.543 133.179 273.515 401.738 

          

Αγορές αγαθών και υπηρεσιών         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Θυγατρικές 0 0 1.276.726 1.391.103 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 3.290.979 2.837.289 3.262.020 2.745.718 

Σύνολο 3.290.979 2.837.289 4.538.746 4.136.822 

          

Δάνεια χορηγηθέντα          
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Θυγατρικές 0 0 63.650 63.650 

Σύνολο 0 0 63.650 63.650 

          

Υπόλοιπα απαιτήσεων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Θυγατρικές 0 0 64.099 108.673 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 176.525 146.056 9.118 72.663 

Σύνολο 176.525 146.056 73.217 181.337 

          

Υπόλοιπα υποχρεώσεων από αγορές αγαθών και υπηρεσιών       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Θυγατρικές 0 0 1.030.030 631.171 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη 2.676.322 1.228.972 2.644.819 1.212.400 

Σύνολο 2.676.322 1.228.972 3.674.849 1.843.571 

          

Έσοδα από μερίσματα         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Θυγατρικές 0 0 39.900 51.083 

Σύνολο 0 0 39.900 51.083 

          

Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 30/6/2017 30/6/2018 30/6/2017 

Βασικά διοικητικά στελέχη 210.408  262.451 210.408  262.451 

Σύνολο 210.408  262.451 210.408  262.451 

          

Υπόλοιπα απαιτήσεων από βασικά διοικητικά στελέχη         
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 
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Υπόλοιπα υποχρεώσεων από βασικά διοικητικά στελέχη       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Βασικά διοικητικά στελέχη 0 0 0 0 

Σύνολο 0 0 0 0 

          

Αμοιβές μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

  
30/6/2018 31/12/2017 30/6/2018 31/12/2017 

Βασικά διοικητικά στελέχη 12.000 12.500 12.000 12.500 

Σύνολο 12.000 12.500 12.000 12.500 

 

27. Σημαντικά γεγονότα και πληροφορίες 

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την επανεξέταση των όρων του 
προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθώς και οι αξιολογήσεις τήρησης των όρων αυτών, καθιστούν το μακροοικονομικό και 
χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η επιστροφή στην χρηματοοικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν 
αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. 
 
Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα 
όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

28. Γεγονότα μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς   

Δεν προέκυψε κάποιο γεγονός μεταγενέστερο της 30/06/2018 το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση και 
λειτουργία του Ομίλου.  

 

29. Μεταβολές λογιστικών αρχών 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2018 ή μεταγενέστερα. 
 

(α) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη 
δημιουργία ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» 
απομείωσης, και επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η επίδραση από την εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9 στον Όμιλο περιγράφεται στη σημείωση 29 β. 

 

 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω Πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις 
απαιτήσεις που αφορούν στην αναγνώριση των εσόδων σύμφωνα με τις αρχές τόσο των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικανικών Γενικά Παραδεκτών 
Λογιστικών Αρχών (US GAAP).  Οι βασικές αρχές στις οποίες βασίζεται το εν λόγω Πρότυπο είναι συνεπείς με σημαντικό μέρος της τρέχουσας 
πρακτικής. Το νέο Πρότυπο αναμένεται να βελτιώσει τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, καθιερώνοντας ένα πιο ισχυρό πλαίσιο για την 
επίλυση θεμάτων που προκύπτουν, ενισχύοντας τη συγκρισιμότητα μεταξύ κλάδων και κεφαλαιαγορών, παρέχοντας πρόσθετες γνωστοποιήσεις 
και διευκρινίζοντας τον λογιστικό χειρισμό του κόστους των συμβάσεων. Το νέο Πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18  «Έσοδα», το 
ΔΛΠ 11 «Κατασκευαστικές Συμβάσεις», καθώς και ορισμένες Διερμηνείες που σχετίζονται με τα έσοδα. Η επίδραση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 
15 στον Όμιλο περιγράφεται στη σημείωση 29 β. 
 

 Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2018) 

Τον Απρίλιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές 
αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με 
τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον 
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εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
ή με την πάροδο του χρόνου. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 

 Τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 2: «Ταξινόμηση και Επιμέτρηση Συναλλαγών Πληρωμής βασιζόμενων σε Συμμετοχικούς Τίτλους» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Ιούνιο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 2. Σκοπός της εν λόγω τροποποίησης είναι 
να παράσχει διευκρινίσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό συγκεκριμένων τύπων συναλλαγών πληρωμής βασιζόμενων σε συμμετοχικούς 
τίτλους. Πιο συγκεκριμένα, η τροποποίηση εισάγει τις απαιτήσεις σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό της επίδρασης των προϋποθέσεων 
κατοχύρωσης και μη κατοχύρωσης στην επιμέτρηση των πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που διακανονίζονται με μετρητά, 
τον λογιστικό χειρισμό των συναλλαγών πληρωμών βασιζόμενων σε συμμετοχικούς τίτλους που φέρουν ένα χαρακτηριστικό διακανονισμού σε 
συμψηφιστική βάση για υποχρέωση παρακράτησης φόρου, καθώς και μία τροποποίηση στους όρους και προϋποθέσεις μίας πληρωμής 
βασιζόμενης σε συμμετοχικούς τίτλους, η οποία μεταβάλλει την ταξινόμηση της συναλλαγής από διακανονιζόμενη με μετρητά σε διακανονιζόμενη 
με συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4: «Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα σε συνδυασμό με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 4. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι να προσδιοριστεί 
ο χειρισμός των προσωρινών λογιστικών επιδράσεων λόγω της διαφορετικής ημερομηνίας έναρξης ισχύος του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
και του υπό έκδοση Προτύπου για τις ασφαλιστικές συμβάσεις. Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 4 επιτρέπουν στις 
οικονομικές οντότητες των οποίων οι κύριες δραστηριότητες συνδέονται με ασφάλιση να αναβάλλουν την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021 
(«προσωρινή απαλλαγή»), και επιτρέπουν σε όλους τους εκδότες ασφαλιστικών συμβάσεων να αναγνωρίσουν στα λοιπά συνολικά έσοδα, αντί 
στα κέρδη ή στις ζημιές, τη μεταβλητότητα που ενδέχεται να προκύψει από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου Προτύπου για 
τις ασφαλιστικές συμβάσεις («προσέγγιση επικάλυψης»). Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016», 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 και έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018 είναι οι εξής: 
ΔΠΧΑ 1: Διαγραφή των βραχυπρόθεσμων εξαιρέσεων για τους υιοθετούντες για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ, ΔΛΠ 28: Επιμέτρηση μίας συγγενούς ή 
μίας κοινοπραξίας στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις. 
  

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40: «Μεταφορές Επενδύσεων σε Ακίνητα από ή σε άλλες κατηγορίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 40. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων 
είναι να ενισχυθεί η αρχή για τις μεταφορές από, ή σε επενδύσεις σε ακίνητα, ώστε να καθοριστεί ότι (α) μία μεταβίβαση από, ή σε επενδύσεις 
σε ακίνητα θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο εφόσον υπάρχει μεταβολή στη χρήση του ακινήτου, και (β) μία τέτοια μεταβολή στη χρήση του 
ακινήτου θα περιελάμβανε την αξιολόγηση του κατά ποσόν το εν λόγω ακίνητο πληροί τα κριτήρια ταξινόμησής του ως επενδυτικό ακίνητο. Η 
εν λόγω μεταβολή στη χρήση θα πρέπει να υποστηρίζεται από σχετική τεκμηρίωση /αποδεικτικά στοιχεία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 
στις ενοποιημένες Οικονοµικές Καταστάσεις.  
 

 ΕΔΔΠΧΑ 22 «Συναλλαγές σε Ξένο Νόμισμα και Προκαταβλητέο Αντάλλαγμα» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 01/01/2018) 

Τον Δεκέμβριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 22. Η εν λόγω Διερμηνεία περιλαμβάνει τις απαιτήσεις 
σχετικά με τη συναλλαγματική ισοτιμία που θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα (π.χ. συναλλαγές 
εσόδων) όταν έχει ληφθεί ή δοθεί πληρωμή προκαταβολικά. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.  
 

(β) Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 και ΔΠΧΑ 9 

- ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 
 

Το νέο Πρότυπο περιλαμβάνει τις αρχές  που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων 
και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους.  
Η βασική αρχή του εν λόγω Προτύπου είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα προκειμένου να απεικονίσει τη μεταβίβαση των 
υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες της, σε ένα ποσό που αντικατοπτρίζει το αντάλλαγμα που αναμένει ότι δικαιούται για τα εν λόγω 
αγαθά ή υπηρεσίες.  
 
Ο Όμιλος υιοθέτησε το νέο πρότυπο την 1η Ιανουαρίου 2018 με αναδρομική εφαρμογή, σε κάθε προηγούμενη περίοδο αναφοράς και με 
απεικόνιση όπως προβλέπεται στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη». Συνεπώς, ο Όμιλος 
αναπροσάρμοσε τα συγκριτικά στοιχεία του 2017 που συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Η καθαρή θέση αναπροσαρμόστηκε από 
την 1η Ιανουαρίου 2017. 
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Η επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, από την υιοθέτηση του νέου Προτύπου, οφείλεται κυρίως στην εφαρμογή των αλλαγών 
στη χρονική αναγνώριση εσόδων σχετιζόμενα με προϊόντα χωρίς εναλλακτική χρήση (εξατομικευμένα προϊόντα) και δεδομένου ότι ο Όμιλος 
έχει γενικά ένα εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής. 
 
Σύμφωνα με το νέο Πρότυπο, ο Όμιλος 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 αυτό. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται, είναι το ποσό που κατανέμεται στη δέσμευση 
εκτέλεσης της σύμβασης που έχει εκπληρωθεί. Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική 
στιγμή είτε με την πάροδο του χρόνου. Για τις δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου, ο Όμιλος αναγνωρίζει 
έσοδα με την πάροδο του χρόνου, επιλέγοντας την πιο κατάλληλη μέθοδο επιμέτρησης της προόδου ως προς την εκπλήρωση της κάθε 
δέσμευσης εκτέλεσης. Οι κατάλληλες μέθοδοι επιμέτρησης της προόδου περιλαμβάνουν τόσο μεθόδους βάσει των εκροών (output methods) 
όσο και μεθόδους βάσει των εισροών (input methods).  
 
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. 
 
Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος εκτελεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις μεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες 
σε πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγμα ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή. 
 

- ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα»  
 

Τον Ιούλιο του 2014, το IASB προέβη στην τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο Πρότυπο περιλαμβάνουν τη δημιουργία 
ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για «αναμενόμενες ζημιές» απομείωσης, και 
επίσης, μία ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης.  
 
Ο Όμιλος υιοθέτησε το νέο πρότυπο την 1η Ιανουαρίου 2018 και επέλεξε να αναπροσαρμόσει τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς καθόσον 
θεώρησε ότι είναι εφικτό βάσει των εσωτερικών ιστορικών διαθέσιμων στοιχείων. Συνεπώς, ο Όμιλος αναπροσάρμοσε τα συγκριτικά στοιχεία 
του 2017 που συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2018. Η καθαρή θέση αναπροσαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2017. 
 
Το νέο Πρότυπο αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» με τις βασικές πρόνοιές του να περιλαμβάνουν 
την ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, ένα μοντέλο 
αναμενόμενων ζημιών απομείωσης και τη λογιστική αντιστάθμισης. 
 
Το νέο Πρότυπο εξαλείφει τις προηγούμενες κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: διακρατούμενα ως τη 
λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση.  
 
Σύμφωνα με το νέο Πρότυπο, τα χρηματοοικονομικά μέσα μεταγενέστερα επιμετρώνται 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. 
 
Ο Όμιλος εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων ζημιών απομείωσης, σε σχέση με τις 
απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, για τον προσδιορισμό των οποίων χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής 
ανάλυσης και ποσοστών με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων.  
 
Η επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου, από την υιοθέτηση του νέου Προτύπου, οφείλεται στην αλλαγή των απαιτήσεων 
απομείωσης. 
 
Στα πλαίσια εφαρμογής των νέων προτύπων (ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15)  με την μέθοδο που περιγράφεται στις παραπάνω παραγράφους, ο Όμιλος 
αναδιατύπωσε σχετικά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των συγκρίσιμων περιόδων και η καθαρή θέση αναπροσαρμόστηκε από την 1η 
Ιανουαρίου 2017. 
 
Τα κονδύλια που αναδιατυπώθηκαν και τα ποσά της επίδρασης περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες.  
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ         

  31/12/2017 
*Δημοσιευμένα ΔΠΧΑ 9 ΔΠΧΑ 15 31/12/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

Περιουσιακά στοιχεία         

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 55.845.054     55.845.054 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 3.912.994     3.912.994 

Λοιπές απαιτήσεις 25.250     25.250 

Επενδυτικά ακίνητα 244.839     244.839 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 36.267     36.267 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 60.064.404     60.064.404 
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Αποθέματα 6.411.951   (835.386) 5.576.565 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 0   922.334 922.334 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 219.203     219.203 

Εμπορικές απαιτήσεις 12.234.371 
(340.350) 

 
  11.894.021 

Λοιπές απαιτήσεις 1.261.449     1.261.449 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 146.056     146.056 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 2.067.396     2.067.396 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 22.340.426 (340.350) 86.948 22.087.024 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 82.404.830 (340.350) 86.948 82.151.428 

          

Ίδια Κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 12.758.592     12.758.592 

Υπέρ το άρτιο 13.805.791     13.805.791 

Αποθεματικά 14.610.018 1.918  (358) 14.611.578 

Αποτελέσματα σε νέο 5.945.224 (255.439) 63.956 5.753.741 

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της μητρικής 

47.119.625 (253.521) 63.598 46.929.702 

Μη ελεγχόμενες συμμετοχές 677.742 (699) 130 677.174 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 47.797.367 (254.220) 63.728 47.606.875 

Υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 4.188.682     4.188.682 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 1.021.398     1.021.398 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.427     14.427 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.763.014 (86.131) 23.220 1.700.104 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.987.521 (86.131) 23.220 6.924.611 

          

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 3.634     3.634 

Δανειακές υποχρεώσεις 15.403.052     15.403.052 

Εμπορικές υποχρεώσεις 9.352.536     9.352.536 

Λοιπές υποχρεώσεις 1.184.820     1.184.820 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 1.228.972     1.228.972 

Αναβαλλόμενο έσοδο / πρόσοδοι 153.641     153.641 

Προβλέψεις 293.287     293.287 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 27.619.942     27.619.942 

Σύνολο υποχρεώσεων 34.607.463 (86.131) 23.220 34.544.553 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 82.404.830 (340.350) 86.948 82.151.428 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ     

  30/6/2017 
*Δημοσιευμένα ΔΠΧΑ 9 ΔΠΧΑ 15 30/06/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

          

Πωλήσεις 31.837.231   92.381 31.929.612 

Κόστος πωληθέντων (27.367.990)   (79.521) (27.447.511) 

Μικτό κέρδος 4.469.240   12.861 4.482.101 

          

Λοιπά έσοδα 670.493     670.493 

Έξοδα διάθεσης (2.080.672)     (2.080.672) 

Έξοδα διοίκησης (1.646.350)     (1.646.350) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (210.875)     (210.875) 

Λοιπά έξοδα (325.047) (84.374)   (409.421) 

+ Αποσβέσεις 1.942.986     1.942.986 

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

2.819.777 (84.374) 12.861 2.748.263 

- Αποσβέσεις (1.942.986)     (1.942.986) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

876.791 (84.374) 12.861 805.277 

          

Χρηματοοικονομικά έσοδα 17.061     17.061 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (631.141)     (631.141) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (614.080)     (614.080) 
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Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 262.712 (84.374) 12.861 191.197 

Φόρος εισοδήματος (176.298) 19.879 (2.941) (159.359) 

Κέρδη / (ζημιές)  86.414 (64.495) 9.920 31.839 

          

          
Κέρδη / (ζημιές) αποδιδόμενα σε:         
Ιδιοκτήτες της μητρικής 46.690 (63.971) 9.839  (7.442) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 39.724 (524) 81  39.280 

  86.414 (64.495) 9.920 31.839 

 
 

Ο ΟΜΙΛΟΣ   

  1/1/2017 

  
Αποτελέσματα 

εις νέο 

Δημοσιευμένο υπόλοιπο 50.433.690 

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 9  (179.670) 

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 63.851 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 50.317.871 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     

  31/12/2017 
*Δημοσιευμένα ΔΠΧΑ 9 ΔΠΧΑ 15 31/12/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

Περιουσιακά στοιχεία         

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 30.279.839     30.279.839 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 1.805.589     1.805.589 

Λοιπές απαιτήσεις 25.250     25.250 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 22.138.861     22.138.861 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 54.249.539     54.249.539 

          

Αποθέματα 4.033.935   (509.009) 3.524.926 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 0   580.613 580.613 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 206.531     206.531 

Εμπορικές απαιτήσεις 4.844.528 (243.651)   4.600.877 

Λοιπές απαιτήσεις 317.702     317.702 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 444.986     444.986 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.148.246     1.148.246 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 10.995.927 (243.651) 71.605 10.823.882 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 65.245.466 (243.651) 71.605 65.073.421 

          

Ίδια Κεφάλαια         

Μετοχικό κεφάλαιο 12.758.592     12.758.592 

Υπέρ το άρτιο 13.805.791     13.805.791 

Αποθεματικά 13.166.340     13.166.340 

Αποτελέσματα σε νέο 2.396.173 (172.992) 50.839 2.274.020 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 42.126.896 (172.992) 50.839 42.004.743 

Υποχρεώσεις         

Δανειακές υποχρεώσεις 2.819.251     2.819.251 

Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 1.021.398   1.021.398 

Λοιπές υποχρεώσεις 14.427     14.427 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 1.064.730 (70.659) 20.765 1.014.837 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.919.806 (70.659) 20.765 4.869.913 

          

Δανειακές υποχρεώσεις 11.836.387     11.836.387 

Εμπορικές υποχρεώσεις 3.470.416     3.470.416 

Λοιπές υποχρεώσεις 909.805     909.805 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη 1.843.571     1.843.571 

Αναβαλλόμενο έσοδο / πρόσοδοι 138.586     138.586 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 18.198.764     18.198.765 

Σύνολο υποχρεώσεων 23.118.570 (70.659) 20.765 23.068.678 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 65.245.466 (243.651) 71.605 65.073.421 
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Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ     

  30/06/2017 
*Δημοσιευμένα ΔΠΧΑ 9 ΔΠΧΑ 15 30/06/2017 

*Αναδιατυπωμένα 

          

Πωλήσεις 15.722.588   36.524 15.759.112 

Κόστος πωληθέντων (13.400.155)   (29.733) (13.429.888) 

Μικτό κέρδος 2.322.433   6.791 2.329.224 

          

Λοιπά έσοδα 478.690     478.690 

Έξοδα διάθεσης (1.361.970)     (1.361.970) 

Έξοδα διοίκησης (1.000.939)     (1.000.939) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης (209.750)     (209.750) 

Λοιπά έξοδα (93.734) (49.073)   (142.807) 

Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα (20.679)     (20.679) 

+ Αποσβέσεις 1.459.603     1.459.603 

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

1.573.653 (49.073) 6.791 1.531.372 

- Αποσβέσεις (1.459.603)     (1.459.603) 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

114.050 (49.073) 6.791 71.768 

          

Χρηματοοικονομικά έσοδα 68.085     68.085 

Χρηματοοικονομικά έξοδα (478.166)     (478.166) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη (410.081)     (410.081) 

          

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (296.030) (49.073) 6.791 (338.312) 

Φόρος εισοδήματος (49.604) 14.231 (1.969) (37.342) 

Κέρδη / (ζημιές)  (345.634) (34.842) 4.822 (375.654) 

          
         

Κέρδη / (ζημιές) αποδιδόμενα σε:         
Ιδιοκτήτες της μητρικής (345.634) (34.842) 4.822 (375.654) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές 0     0 

  (345.634) (34.842) 4.822 (375.654) 

 
 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ   

  1/1/2017 

  
Αποτελέσματα 

εις νέο 

Δημοσιευμένο υπόλοιπο 44.868.025 

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 9  (125.943) 

Επίδραση εφαρμογής ΔΠΧΑ 15 47.008 

Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 44.789.091 

 
Τέλος, η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 15 δεν είχε καμία επίδραση στις καθαρές ταμειακές ροές, ανά δραστηριότητα και συνολικές, του 
Ομίλου και της Εταιρείας. 
 
 
(γ) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 
ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί 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.  

 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. Ο Όμιλος σκοπεύει να εφαρμόσει το νέο πρότυπο από την 01/01/2019. Ο Όμιλος, από την μέχρι τώρα εξέταση 
της επίπτωσης όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, θεωρεί ότι η επίπτωση αυτή δεν θα είναι ουσιώδης. 
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 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 
 

 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 
του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

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

Τον 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν 
και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω 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) 

Τον 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον 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. Ο Όμιλος θα εξετάσει την 
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 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. Ο Όμιλος 
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Κορωπί Αττικής, 28 Σεπτεμβρίου 2018 
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