
 

 

 

   

 

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση  

01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2017 

 

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της «Lykos Paperless Solutions A.E.» την 03 Απριλίου 2018 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, 
στη διεύθυνση www.lykos.gr.  
 
 
 
 
Παναγιώτης Λύκος 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.metka.gr/


 2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 15Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε. ............................................................................................ 4 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ......................................................................... 7 

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ.............................................................................................................. 9 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ..................................................................................................... 10 

4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ........................................................................................... 11 

5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .................................................................................................................. 12 

6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ............................................................................................................. 13 

6.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ................................................................................................................................. 13 
6.2. ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ............................................................................................. 13 

7. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .............................................................. 14 

8. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ...................................................................................................................... 15 

8.1. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ..................................................................................................................... 15 
8.2. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ........................................................................................................................ 15 
8.3. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ........................................................................................................................... 15 
8.4. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ...................................................................................................... 15 
8.5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ........................................................................................................................... 15 

8.5.1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων 
χρήσης 16 
8.5.2. Δάνεια και απαιτήσεις ...................................................................................................................... 16 
8.5.3. Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη ................................................................................................ 16 
8.5.4. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ......................................................... 16 
8.5.5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις .................................................................................................... 17 

8.6. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ................................................................................................................................... 17 
8.7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ & ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ........................................................................................... 17 
8.8. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ .............................................................................................................................. 18 
8.9. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ .............................................................................................................................................. 18 
8.10. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ................................................................................................................ 18 
8.11. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ............................................................................................................ 19 

8.12. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ............................................................................................................................. 19 
8.13. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ............................................................................................. 19 

9. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ .............................................................................................................. 20 

9.1 ΝΕΑ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ .................... 20 
9.2 ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ Η 

ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ .......................................................................................................... 20 
10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ.............................................................................................................................. 23 

10.1. ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ .......................................................................................................... 23 
10.2. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ............................................................................................... 23 
10.3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ............................................................................................................... 24 

11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ............................................................................................ 25 

12. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ............................................................................................................................. 26 

12.1. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .................................................................................................................... 26 
12.2. ΆΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ...................................................................................................................... 26 
12.3. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ ........................................................................................................................... 27 
12.4. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ .................................................................................................. 27 
12.5. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................. 27 
12.6. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ ........................................................................................................... 27 
12.7. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ............................................................................................................................... 28 
12.8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ....................................................................................................................................... 28 
12.9. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ........................................................................................................ 28 
12.10. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ......................................................................................................... 29 
12.11. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ .............................................................................................................................. 29 
12.12. ΈΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ................................................................................................................................... 29 
12.13. ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ................................................................................................................... 29 
12.14. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ................................................................................................................... 29 



 3 

12.15. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ - ΚΑΘΑΡΟ ....................................................................................................... 30 
12.16. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .............................................................................................................................. 30 
12.17. ΒΑΣΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ........................................................................................................................ 30 

13. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ......................................................................................................................... 31 

13.1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη .................................................................................................... 31 
14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ.................................................................................................................... 32 

14.1 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ....................................................................................................................................... 33 
14.2 ΚΊΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΌΤΗΤΑΣ ..................................................................................................................................... 33 

15. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ........................................................................................................................... 34 

16. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ .................................................................................................... 34 

17. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ..................................................................................... 34 

18. ΔΕΥΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΕΠΙΔΙΚΕΣ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Ή ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ....................... 34 

19. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ................................................................................................................... 34 

20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ........................................................... 34 

 



 4 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS Α.Ε. 

 
Κύριοι μέτοχοι, 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΄΄LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E.΄΄ παρουσιάζει την Έκθεσή του για τη χρήση που 
έληξε την 31η  Δεκεµβρίου 2017. 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
 
Α. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2017 
 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 έληξε η Δέκατη Πέμπτη διαχειριστική χρήση για την εταιρία μας. Η αγορά για τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής παρουσίασης και πληρωμής λογαριασμών παραμένει ακόμη υπό διαμόρφωση, αλλά αναμένεται να γνωρίσει 
περαιτέρω ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε το έργο της ηλεκτρονικής παρουσίασης 
λογαριασμών για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, και αναμένουμε την επίτευξη νέων συμφωνιών στον Τομέα των 
Τηλεπικοινωνιών και στον Τραπεζικό Τομέα. Παράλληλα, η L.P.S. συνεχίζει να υποστηρίζει την ηλεκτρονική πλατφόρμα και 
την διαχείριση της βάσης δεδομένων για την εφαρμογή Loyalty που παρέχει η INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. στην CORAL (πρώην 
SHELL). Στα πλαίσια διαχείρισης της τεχνολογικής υποδομής του προγράμματος Lοyalty της Coral A.E. η LPS σχεδίασε και 

ανέπτυξε επέκταση του συστήματος για την online διασύνδεση της πλατφόρμας Loyalty, με το ταμειακό σύστημα του 
πρατηρίου και με τους αυτόματους πωλητές καυσίμων (Outdoor Payment Terminal) αναβαθμίζοντας το επίπεδο υπηρεσιών 
που απολαμβάνουν οι πελάτες / μέλη του Smart Club της Coral. Παράλληλα στο πλαίσιο επέκτασης των συνεργειών της 
Coral με άλλες εταιρείες, η LPS ανέπτυξε και φιλοξενεί ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης δωροεπιταγών, το οποίο επιτρέπει 
την χρήση πόντων του Smart Club για την αγορά προϊόντων με έκπτωση από συνεργαζόμενες εταιρείες (Γερμανός, 
Cosmote).  
 
B. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση 2017 ανήλθαν σε ποσό € 60.000, που συνιστά απόλυτη σταθερότητα 
σε σχέση με τις πωλήσεις της προηγούμενης χρήσης 2016 ποσού € 60.000. 
Το κόστος πωληθέντων της εταιρείας, μειώθηκε οριακά κατά 0,2% και ανήλθε σε € 64.705 έναντι € 64.825, την 
προηγούμενη χρήση 2016. 
Τα μικτά αποτελέσματα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 2,5% και ανήλθαν σε ζημιές € 4.705 έναντι ζημιών € 4.825 την 
προηγούμενη χρήση 2016. 
Τέλος, τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε ζημιές € 11.581 την τρέχουσα χρήση 2017, έναντι ζημιών 
€ 11.880 την προηγούμενη χρήση 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,6%.  

 
Γ. ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2017 σε σχέση με το 2016 ως εξής :   

ΔΕΙΚΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 2017 2016 

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

105,84% 105,40% 

Καθαρά κέρδη (ζημιές) / Ίδια κεφάλαια -4,97% -4,76% 

Ξένα / Ίδια κεφάλαια 0,33 0,26 

 
 
Δ. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
Η εταιρεία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρεία εντάσσεται 
στον κλάδο παροχής υπηρεσιών και προϊόντων πληροφορικής.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 

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

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

 Κίνδυνος αγοράς 
 Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 Κίνδυνος επιτοκίου 
 Πιστωτικός κίνδυνος 
 Κίνδυνος ρευστότητας 

 
Κίνδυνος αγοράς 

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

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

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

1.1. Κίνδυνος επιτοκίου 

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

1.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η εταιρία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και την 
άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με τραπεζικά εμβάσματα. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε μεγάλους κρατικούς και ιδιωτικούς 

οργανισμούς με αξιολογημένο ιστορικό πιστοληπτικής ικανότητας.  Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων, 
διενεργούνται σχετικές προβλέψεις απομειώσεων. 
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1.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η εταιρία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητάς της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των βραχυπρόθεσμων 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε 
καθημερινή βάση  και ο προγραμματισμός πληρωμών σε μηνιαία βάση. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή διαχείριση των 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων ώστε να παρέχεται το μέγιστο της ταμειακής ρευστότητας στην εταιρία. 
 
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονομική υπηρεσία της εταιρίας, η οποία λειτουργεί με συγκεκριμένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσω εντεταλμένων στελεχών : 
(α) θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που επιτρέπουν τον εντοπισμό των κινδύνων, οι οποίοι συνδέονται με 
τις δραστηριότητες, τις διαδικασίες και τα συστήματα λειτουργίας της εταιρίας (ιδίως τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο 
αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο). 
(β) καθορίζει το ανεκτό επίπεδο κινδύνου. 
(γ) μεριμνά ώστε η εταιρία να διαθέτει την απαιτούμενη κεφαλαιακή επάρκεια και την εν γένει διαχείριση των κινδύνων που 
απορρέουν από τη λειτουργία της.  
 
Η. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
 
Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση. 
 
Θ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 
Δεν χρησιμοποιούνται χρηματοπιστωτικά μέσα.   
 
Ι. ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ  
 
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
Κ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
 
Λ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με 
την προστασία του περιβάλλοντος.  
 
Μ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ  
 
Βάσει των αποτελεσμάτων - κερδών της χρήσης, το ΔΣ προτείνει στους μετόχους για τη χρήση 2017 να μην γίνει διανομή 
κερδών. 
 
Ν. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα που έχουν λάβει χώρα μετά την λήξη της χρήσης. 
 
Ξ. Η ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 
Η Εταιρεία ήδη από την διαχειριστική χρήση του 2011 βρίσκεται σε φάση αναδιοργάνωσης υπηρεσιών και ανθρώπινων 
πόρων. Η πορεία των εργασιών της θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς σε συνδυασμό με τη γενικότερη πολιτική 
άριστης κατανομής ανθρώπινων και υλικών πόρων του Ομίλου INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε., με γνώμονα την προστασία των 
συμφερόντων των μετόχων και των πιστωτών της Εταιρείας.   

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

Κορωπί Αττικής, 03 Απριλίου 2018 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

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

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E.» (η 
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τις 
εταιρικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 
οικονομική θέση της εταιρείας «LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017, τη χρηματοοικονομική 
τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Βάση γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που 
σχετίζονται με τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές 
μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. 

Άλλες πληροφορίες 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών 
Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. Η γνώμη μας επί των 
εταιρικών οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή 
οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των εταιρικών οικονομικών 
καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι 
άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά 
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το 
γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας 
της Εταιρείας να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 
σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο 
τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση 
ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι 
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και 
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
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 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την 
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 
οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 
λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά 
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και 
του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών 
οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι εταιρικές οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

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

 Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς 
και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 
ότι: 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί  σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α του κ.ν. 2190/1920 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 
συνημμένες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2017. 

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

 
 

Αθήνα, 03 Απριλίου 2018 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 
 

Στέργιος Ντέτσικας 
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961 
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1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Περιουσιακά Στοιχεία Σημείωση   31/12/2017   31/12/2016 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 12.1   1.344.719    1.419.874  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 12.2  0  0 

      1.344.719    1.419.874  

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 12.5   155.845    112.445  

Λοιπές απαιτήσεις 12.6   13    14  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12.7   170.006    131.198  

      325.864    243.656  

            

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     1.670.583    1.663.530  

            

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις           

Ίδια Κεφάλαια           

Μετοχικό κεφάλαιο 12.8   1.079.142    1.079.142  

Αποθεματικά 12.9   116.278    116.278  

Αποτελέσματα εις νέον     57.186    119.473  

Ίδια Κεφάλαια αποδιδόμενα στους            

μετόχους της Μητρικής     1.252.606   1.314.893 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     1.252.606    1.314.893  

            

Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 12.4   389.968    339.263  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων     389.968    339.263  

            

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12.11   18.600    0  

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 12.12   9.408    9.374  

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων     28.008   9.374 

            

Σύνολο Υποχρεώσεων     417.976    348.637  

            

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

    1.670.583    1.663.530  
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3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 

      
1/1 - 

31/12/2017 
  

1/1 - 
31/12/2016 

            

Πωλήσεις     60.000    60.000  

Κόστος Πωληθέντων 12.14   (64.705)   (64.825) 

Μικτό Κέρδος     (4.705)   (4.825) 

            

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  12.18   75.000    75.478  

Έξοδα διοίκησης 12.15   (6.948)   (7.586) 

Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 12.16   0    0  

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  12.17   (75.000)   (75.032) 

            

Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 

    (11.653)   (11.965) 

            

Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων 

    63.502    63.244  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 12.19   84    91  

Χρηματοοικονομικά έξοδα 12.19   (13)   (6) 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων     (11.581)   (11.880) 

Φόρος εισοδήματος 12.20   (50.705)   (50.689) 

Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) χρήσης     (62.287)   (62.570) 

Κατανεμημένα σε :           

Μετόχους της μητρικής     (62.287)   (62.570) 

Δικαιώματα μειοψηφίας     0    0  

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

12.21   -0,0173   -0,0174 

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

 
 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ           

      
1/1 - 

31/12/2017 
  

1/1 - 
31/12/2016 

            

Καθαρά κέρδη / (Ζημιές) χρήσης     (62.287)   (62.570) 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων     0    0  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης     (62.287)   (62.570) 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

  
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα 
εις νέον 

Σύνολο 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2016 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2016 

1.079.142  22.885  93.393  182.042  1.377.462  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 

0  0  0  (62.570) (62.570) 

Συνολική αναγνωριζόμενη 
μεταβολή χρήσης 

0  0  0  (62.570) (62.570) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2016 

1.079.142  22.885  93.393  119.472  1.314.892  

            

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων χρήσης 1/1 - 31/12/2017 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2017 

1.079.142  22.885  93.393  119.472  1.314.892  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
χρήσης 

0  0  0  (62.287) (62.287) 

Συνολική αναγνωριζόμενη 
μεταβολή χρήσης 

0  0  0  (62.287) (62.287) 

Υπόλοιπα κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2017 

1.079.142  22.885  93.393  57.186  1.252.607  
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5. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   

  
 

1/1- 
31/12/2017 

 
1/1- 

31/12/2016 Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων    (11.582)   (11.880) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις   75.155   75.209 

Προβλέψεις   0    0  

Λοιπές μη ταμιακές συναλλαγές   0    0  

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές     
 

  
 

επενδυτικής δραστηριότητας)   (84)   (91) 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   13   6 

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές          

λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που          

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες         

Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων   (43.399)   (6.344) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην τραπεζών )   18.634    (12.666) 

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα   (13)   (6) 

(Καταβεβλημένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήματος   0    0  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές          

δραστηριότητες (α)   38.724    44.228  

Επενδυτικές δραστηριότητες          

Τόκοι εισπραχθέντες    84   91 

Μερίσματα εισπραχθέντα   0   0 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές    84    91  

δραστηριότητες (β)         

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες          

Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου   0    0  

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές          

δραστηριότητες (γ)   0    0  

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα           

& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)   38.809    44.319  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 
περιόδου 

  131.198   86.878 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου    170.006   131.198 
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

6.1. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η εταιρία ιδρύθηκε στις 5 Απριλίου 2002 με έδρα το Δήμο Κορωπίου – Αττική και με την  επωνυμία «LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «LYKOS PS AE». Η διάρκεια της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 
4 του καταστατικού της ορίστηκε στα 99 έτη. Βασικός μέτοχος της εταιρείας είναι η «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» με ποσοστό 
συμμετοχής 99,91%. 
 
6.2. Τομέας δραστηριότητας – Αντικείμενο εργασιών 
Σκοπός της Εταιρίας είναι η ανάπτυξη των ακόλουθων δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και το Εξωτερικό στο όνομά της και για 
λογαριασμό τρίτων: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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7. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 
Οικονομικής Θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η 
διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
8.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία   
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού. Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των 
στοιχείων αυτών η οποία υπολογίζεται από 5 έως 10 χρόνια. 

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

στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του 
στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας 
του περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για 
σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν 
με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 
 
8.5. Χρηματοοικονομικά μέσα 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση 
και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και το 
σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η Διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα ενταχθούν τα συγκεκριμένα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την 
κατηγοριοποίηση σε κάθε ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης. 
 
8.5.1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους μέσω της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσης 
Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα ή 
αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση (συμπεριλαμβάνονται τα παράγωγα, εκτός από εκείνα που είναι 
καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης, αυτά που αποκτώνται ή δημιουργούνται με σκοπό την 
πώληση ή την επαναγορά και τέλος αυτά που αποτελούν μέρος ενός χαρτοφυλακίου από αναγνωρισμένα 
χρηματοοικονομικά μέσα). 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται στην εύλογη αξία, με 
αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα. 

Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι 
προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου 
αναφοράς.  
Τα Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της εταιρείας 

περιλαμβάνονται στα κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι  «Ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα». 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 
μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές στην 
αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους και καταθέσεις προθεσμίας. 
 
8.5.2. Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία 
δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.  
 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν 

προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά 
με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή 
άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί νομοθετικά από το 

κράτος.  
 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για λήψη μετρητών ή 

άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση 
έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
 
Τα Δάνεια και οι Απαιτήσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία του ισολογισμού, στα 
κονδύλια «Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις» και «Λοιπές  απαιτήσεις». 
 
8.5.3. Επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με πάγιες η προσδιορισμένες πληρωμές και 
συγκεκριμένη λήξη και τα οποία η εταιρία έχει την πρόθεση και την δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους.  
Οι επενδύσεις κατεχόμενες ως την λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 
επιτοκίου. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 
Η εταιρία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
8.5.4. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, 
είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις ανωτέρω. 
Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα σχετικά 
κέρδη ή ζημιές καταχωρούνται σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων μέχρι τα στοιχεία αυτά να διαγραφούν, να πωληθούν ή 
να χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα. Κατά την πώληση ή όταν χαρακτηρισθούν ως απομειωμένα, τα κέρδη ή οι ζημιές 
μεταφέρονται στα αποτελέσματα. Ζημίες απομείωσης που έχουν αναγνωρισθεί στα αποτελέσματα δεν αντιστρέφονται μέσω 
αποτελεσμάτων. 
Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα αποτιμώνται 
στο κόστος.  
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Η εταιρία δεν κατέχει και δεν περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας χρηματοοικονομικά μέσα αυτής της 
κατηγορίας. 
 
8.5.5. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 
 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και 

είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει 
μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με 
κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής 
απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους πλέον (μείον) τα 
έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η 
καθαρή ταμειακή εισροή από την έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη δημιουργία της 
υποχρέωσης. 
 
Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων μέσω αποτελεσμάτων), στις 

οποίες δεν εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται 
στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του ισολογισμού στα 
κονδύλια «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».  
 
8.6.  Μετοχικό κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την 
απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
 
8.7. Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του 
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη 
όμως μπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των 

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

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, όταν οι 

απουσίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι 
εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική υπηρεσία 

 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε 
είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ 
σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το 
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα 
οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης. 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις 
χορηγήσει.  Όταν οι παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να 

προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των 
παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν 
την προσφορά. 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής 
Θέσης, τότε αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών 
ομολόγων.  
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση 
αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την 
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την 
καθορισμένη παροχή ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να 
καταβληθεί. 
Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που 
αφορούν τα προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρία λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ροών για νομικές ή ηθικές υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η 
παρούσα αξία της κάθε σχετικής υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής 
Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται 
κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζονται από 
αναλογιστή και λογιστικοποιούνται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 
 
8.9. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

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

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα 
εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, 
απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική 
αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 
 

8.10.  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία εκτελεσθέντων έργων και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι  υπηρεσίες, με 
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση.  

  
8.11. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η Εταιρία διατηρεί τον έλεγχο κατέχοντας άμεσα ή έμμεσα πάνω 
από το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. Επίσης ως 
συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοικήσεως της εταιρίας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου βαθμού, καθώς και 
εταιρίες που κατέχονται από αυτά ή εταιρίες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 
 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρίας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς 
όρους, που διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική στιγμή. 
 
8.12. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.  
 
8.13. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων 
οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών 
καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία 

σύνταξης οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και 
των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται 
συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες 
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν: 
 

 Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. 
Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η 
Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα 
της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η 
διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
Η εταιρία εκτιμά επίσης την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου 

αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων 
αντανακλά τις επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η εταιρία αναμένει, κατά 
το τέλος της περιόδου αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεών του.  
 

 Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώματων και ενσώματων 
περιουσιακών στοιχείων της μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος απομείωσης 
προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου 
θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω 
χρήσης του.  
 

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

 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Όταν η εταιρία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σ’ αυτήν ποσά, σχηματίζει πρόβλεψη για 
την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ 
της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες 
προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
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9. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

H Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις 
χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2017. Στην παράγραφο 9.1 παρουσιάζονται τα πρότυπα τα οποία έχουν υιοθετηθεί 
από την 1η Ιανουαρίου 2017. Στην παράγραφο 9.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες τα οποία είτε 
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν  υιοθετηθεί, από την Ε.Ε.   
 

 9.1 Νέα και αναθεωρημένα πρότυπα τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι ακόλουθες 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 01/01/2017 ή μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 7: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 7. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να καταστεί εφικτό για τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογούν τις μεταβολές 
στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις οικονομικές 

οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις, οι οποίες θα καθιστούν εφικτό στους επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές στις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μεταβολών που 
προκύπτουν από ταμειακές ροές, καθώς και των μη ταμειακών μεταβολών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: «Αναγνώριση Αναβαλλόμενης Φορολογικής Απαίτησης για μη 
Πραγματοποιηθείσες Ζημιές» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2017) 

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 12. Σκοπός των εν 
λόγω τροποποιήσεων είναι να αποσαφηνιστεί ο λογιστικός χειρισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για τις 
μη πραγματοποιηθείσες ζημιές από χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 
επίδραση εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 
 9.2 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 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 Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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 
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τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς 
προσδιορίζεται αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν το έσοδο 
από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

 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»). Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2018. 

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

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του έργου του 
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε 
μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών 
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, 
ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η 
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2019. 

 Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2014-2016 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 01/01/2017 και 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 είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 12: Αποσαφήνιση του 
πεδίου εφαρμογής του Προτύπου, 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 εφαρμόζονται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 όσον αφορά στο ΔΠΧΑ 12, και την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2018 όσον αφορά στα ΔΠΧΑ 1 και ΔΛΠ 28. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. (να προσαρμοστεί στον κάθε Όμιλο/Εταιρία). Τα 
ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 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. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του 
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

 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. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 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. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 

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. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. 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. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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10. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

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

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

  
Κίνδυνος αγοράς   

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

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

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

μεταβολές των επιτοκίων. 
 

Πιστωτικός κίνδυνος  

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

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

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

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

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

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

Η εταιρία διατηρεί μετρητά και υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες ρευστότητας για 
διάστημα έως 30 ημερών.  
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11. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ  

Τομέας ή τμήμα των δραστηριοτήτων της εταιρίας είναι κάθε διακεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα 
χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται 
(επιχειρηματικός τομέας). Ανάλογη διάκριση γίνεται με βάση το επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται η 
δραστηριότητα (γεωγραφικός τομέας).   

Τα κριτήρια για τον καθορισμό τομέων της εταιρίας έχουν ως εξής: 

Για τους Επιχειρηματικούς Τομείς λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 
 Η φύση των προϊόντων ή των υπηρεσιών. 
 Η μορφή της παραγωγικής διαδικασίας. 
 Ο τύπος της αγοράς στην οποία τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται. 
 Οι κατηγορίες των πελατών στους οποίους τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες πωλούνται ή παρέχονται. 
 Τα κανάλια διανομής των προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. 
 Το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησης, όπως το τραπεζικό, ασφαλιστικό, κατασκευαστικό κ.λπ. 

 
Για τους Γεωγραφικούς Τομείς λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια: 

 Εγγύτητα λειτουργιών. 
 Ομοιότητα οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. 
 Σχέσεις μεταξύ εργασιών σε διάφορους οικονομικούς χώρους. 
 Ειδικοί κίνδυνοι, οι οποίοι συνδέονται με τις λειτουργίες σε συγκεκριμένες περιοχές. 
 Ρυθμιστικοί κανόνες συναλλαγματικού ελέγχου. 
 Επικρατούντες συναλλαγματικοί κίνδυνοι. 

 
Δεν υφίσταται επιχειρηματική και γεωγραφική κατάτμηση της δραστηριότητας της εταιρίας τέτοια που να πληροί τα κριτήρια 
των γεωγραφικών τομέων που περιγράφονται παραπάνω.  
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12. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ 

12.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  
Μηχ/κος 

Εξοπλισμός 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2016 1.493.750 1.333 1.495.083 

Μικτή Λογιστική αξία 2.500.000 679.964 3.179.964 

Συσσωρευμένη απόσβεση (1.081.250) (678.840) (1.760.090) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 1.418.750 1.124 1.419.874 

Μικτή Λογιστική αξία 2.500.000 679.964 3.179.964 

Συσσωρευμένη απόσβεση (1.156.250) (678.995) (1.835.245) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 1.343.750 969 1.344.719 

        

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2016 1.493.750 1.333 1.495.083 

Προσθήκες 0 0 0 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 

Αποσβέσεις (75.000) (209) (75.209) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016 1.418.750 1.124 1.419.874 

Προσθήκες 0 0 0 

Πωλήσεις - Μειώσεις 0 0 0 

Αποσβέσεις (75.000) (155) (75.155) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017 1.343.750 969 1.344.719 

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

 

12.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν αξίες λογισμικών προγραμμάτων (αξία αδειών, αναβαθμίσεις κ.α.). 
Η εξέλιξη των κονδυλίων που αφορούν τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης 2017 και τη 
συγκρίσιμη χρήση 2016 έχουν ως εξής: 
 

    

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2016   0  

Μικτή Λογιστική αξία   2.248.633  

Συσσωρευμένη απόσβεση    (2.248.633) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016   0  

Μικτή Λογιστική αξία   2.248.633  

Συσσωρευμένη απόσβεση    (2.248.633) 

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017   0  

      

      

Λογιστική αξία την 01 Ιανουαρίου 2016   0  

Προσθήκες   0  

Αποσβέσεις   0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2016   0  

Προσθήκες   0  

Αποσβέσεις   0  

Λογιστική αξία την 31 Δεκεμβρίου 2017   0  
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12.3. Αναβαλλόμενος φόρος 

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

    31/12/2017 31/12/2016 

    Απαίτηση Υποχρέωση Απαίτηση Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία 

          

Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία   15.909 49.681 15.909 49.681 

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις   158.380 535.283 158.380 484.578 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις           

Παροχές σε Εργαζομένους   (3.372) 0 (3.372) 0 

Διαφορά λογιστικής εκτίμησης 
αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων-
απαιτήσεων  

  (48.080) (79.060) (48.080) (79.060) 

Φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου   0 1.560 0 1.560 

Προσαρμογή υπολοίπων στους τρέχοντες 
συντελεστές φορολογίας εισοδήματος 

  200 5.542 200 5.542 

Συμψηφισμός αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων / υποχρεώσεων 

  (123.037) (123.037) (123.037) (123.037) 

Σύνολο   (0) 389.969 (0) 339.264 

  

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

12.4. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

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

    31/12/2017 31/12/2016 

Πελάτες   155.845  112.445  

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις   155.845  112.445  

 

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών. 

 

12.5. Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της εταιρίας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

    31/12/2017 31/12/2016 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο   13 14 

Σύνολο   13  14 

 

Οι παραπάνω αξίες αντικατοπτρίζουν ταυτόχρονα τις εύλογες αξίες αυτών. 

 

12.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

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

    31/12/2017 31/12/2016 

Διαθέσιμα στο ταμείο   553 747 
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Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές 
καταθέσεις 

  169.453 130.450 

Σύνολο   170.006 131.198 

 

 
12.7. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

  
Αριθμός 
μετοχών 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπόλοιπα 01/01/2016 3.597.140   1.079.142 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

0   0 

Υπόλοιπα 31/12/2016 3.597.140   1.079.142 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

0   0 

Υπόλοιπα 31/12/2017 3.597.140   1.079.142 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν μεταβλήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης. 

  

12.8. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Τακτικό 
αποθεματικό 

Υπόλοιπα 01/01/2017   93.393 22.885 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια της 
χρήσης   0 0 

Υπόλοιπα 31/12/2017   93.393 22.885 

 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά σχηματίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας από φορολογημένα, 
αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα ανωτέρω αποθεματικά μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να 
διανεμηθούν με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί που μπορεί 
να ισχύουν κάθε φορά. 
Το «Τακτικό Αποθεματικό» σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) 
κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να 
μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.  
Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 

12.9. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

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

    31/12/2017 31/12/2016 

Προμηθευτές   18.600 0 

Σύνολο   18.600 0 
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12.10. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    31/12/2017 31/12/2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   0 0 

Υποχρεώσεις λοιπών φόρων    9.408 9.374 

Σύνολο   9.408 9.374 

 
 
12.11. Κόστος πωληθέντων 

Το κόστος πωληθέντων της εταιρίας αναλύεται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   60.000 60.000 

Παροχές τρίτων   4.705 4.825 

Σύνολο    64.705 64.825 

 

 
12.12. Έξοδα διοίκησης  

Τα έξοδα διοίκησης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων   4.500 4.500 

Λοιπές παροχές τρίτων   933 1.488 

Φόροι και τέλη   1.000 1.000 

Αποσβέσεις    155 209 

Λοιπά διάφορα έξοδα   360 390 

Σύνολο    6.948 7.586 

 

 

12.13. Λοιπά έξοδα  εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 

Λοιπά έξοδα   0 32 

Αποσβέσεις μη ενσωματωμένες στο 
λειτουργικό κόστος 

  
75.000 75.000 

Σύνολο   75.000 75.032 

 

 
12.14. Λοιπά έσοδα  εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 

Έσοδα από ενοίκια μηχανημάτων   75.000 75.000 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων 
χρήσεων 

  0 478 

Σύνολο   75.000 75.478 
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12.15.  Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα της εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

    
1/1 - 

31/12/2017 
1/1 - 

31/12/2016 

Λοιπά τραπεζικά έξοδα   13 6 

Σύνολο   13 6 

 

    

1/1 - 
31/12/2017 

1/1 - 
31/12/2016 

Πιστωτικοί τόκοι   84 91 

Σύνολο   84 91 

 

 

12.16. Φόρος εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της Εταιρίας προσδιορίστηκε ως εξής: 

 

    31/12/2017 31/12/2016 

Τρέχων φόρος εισοδήματος   0  0  

Διαφορές φορολογικού ελέγχου   0  0  

Αναβαλλόμενη φορολογία χρήσεως   50.705  50.689  

Σύνολο   50.705  50.689  

        

Τρέχων  φόρος εισοδήματος       

Λογιστικό κέρδος/(ζημιά) ΔΛΠ προ 
φόρου 

  (11.581) (11.880) 

Προσωρινές διαφορές   (176.929) (174.791) 

Μόνιμες διαφορές   0  0  

Λογιστικό κέρδος/(ζημιά) ΕΛΠ προ 
φόρου 

  (188.511) (186.671) 

Λογιστικές διαφορές   2.138  1.913  

Σύνολο   (186.373) (184.758) 

Φόρος που αναλογεί   (54.048) (53.580) 

Συνολικός τρέχων φόρος εισοδήματος   50.705  50.689  

 
 

12.17. Βασικά κέρδη ανά μετοχή 

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

    31/12/2017 31/12/2016 

Καθαρά κέρδη / (ζημιές) χρήσεως   (62.287) (62.570) 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών   3.597.140 3.597.140 

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

  (0,0173) (0,0174) 
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13. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

13.1. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Στα πλαίσια της λειτουργικής και της επενδυτικής δραστηριότητας της εταιρίας, ορισμένα αποτελέσματα, περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις προέρχονται εκτός των άλλων από συνδεδεμένα πρόσωπα. Οι συναλλαγές αυτές πραγματοποιούνται 
σε καθαρά εμπορική βάση και σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς. Η εταιρία δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή 
ασυνήθους φύσεως ή περιεχομένου η οποία να είναι ουσιώδης για την εταιρία, ή τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτήν, 
και δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. 
 
Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά οι συναλλαγές μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων μερών κατά τη διάρκεια των 
χρήσεων 2017 και 2016 καθώς και τα υπόλοιπα που προέκυψαν από τις συναλλαγές αυτές κατά την 31/12/17 και 31/12/16 
αντίστοιχα: 
 

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2017 

              

    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η  

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

  

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. INFORM 
LYKOS SA 

(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

  18.600 0 0 18.600 

LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS Α.Ε. 

137.245   0 0 137.245 

ΣΥΝΟΛΑ 137.245 18.600 0 0 155.845 

              

      

  
 
 
 
       

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2017 

              

    Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ 

Π
Ω

Λ
Η

Τ
Η

Σ
 

  

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. INFORM 
LYKOS SA 

(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

  60.000     60.000 

LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS Α.Ε. 

0   0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ 0 60.000 0 0 60.000 
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  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2016 

              

    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η  

Α
Π

Α
ΙΤ

Η
Σ

Η
 

  

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. INFORM 
LYKOS SA 

(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

  0 0 0 0 

LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS Α.Ε. 

100.045   0 0 100.045 

ΣΥΝΟΛΑ 100.045 0 0 0 100.045 

              

  ΔΙΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ 1/1 - 31/12/2016 

              

    Α Γ Ο Ρ Α Σ Τ Η Σ 

Π
Ω

Λ
Η

Τ
Η

Σ
 

  

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

LYKOS 
PAPERLESS 
SOLUTIONS 

Α.Ε. 

S.C. INFORM 
LYKOS SA 

(ROMANIA) 

AUSTRIA 
CARD 

ΣΥΝΟΛΑ 

 INFORM Π. 
ΛΥΚΟΣ Α.Ε. 

  60.000 0 0 60.000 

LYKOS PAPERLESS 
SOLUTIONS Α.Ε. 

0   0 0 0 

ΣΥΝΟΛΑ 0 60.000 0 0 60.000 

 

14. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ  

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

Κατηγορίες χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων και 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Κονδύλια  
Ισολογισμού 

31/12/2017 31/12/2016 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία       

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις 

155.845 112.445 

Λοιπές απαιτήσεις  0 0 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 170.006 131.198 

Σύνολο   325.851 243.643 

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 

  325.851 243.643 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 
αποσβεσμένο κόστος 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18.600 0 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0 0 
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Σύνολο   18.600 0 

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 

  18.600 0 

 

 

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

  31/12/2017 31/12/2016 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 170.006 131.198 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  155.845 112.445 

Σύνολο 325.851 243.643 

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

31/12/2017 
Μη ληξιπρό- 

θεσμες 
Ληξιπρό- 
θεσμες 

Απομει- 
ωμένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 155.845 0 0 155.845 

Σύνολο 155.845 0 0 155.845 

     

31/12/2016 
Μη ληξιπρό- 

θεσμες 
Ληξιπρό- 
θεσμες 

Απομει- 
ωμένες 

Σύνολο 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 112.445 0 0 112.445 

Σύνολο 112.445 0 0 112.445 

 

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

 

31/12/2017           

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

  
Εντός  

6 μηνών 
6 έως  

12 μήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα 
από  5 έτη 

  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 18.600 0 0 0 18.600 

  18.600 0 0 0 18.600 

  
 

31/12/2016           

  Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες Σύνολο 

  
Εντός  

6 μηνών 
6 έως  

12 μήνες 
Από 1  

έως 5 έτη 
Αργότερα 
από  5 έτη 

  

Εμπορικές Υποχρεώσεις 0 0 0 0 0 

  0 0 0 0 0 
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15. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

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

16. ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της χρήσης 2017, τη μη 
διανομή μερίσματος, λόγω των ζημιών που προέκυψαν στην τρέχουσα χρήση.  
 

17. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

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

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

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

19.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31/12/2017. 
Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τη χρήση 2017. Η εταιρία δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για τις τυχόν 
επιβαρύνσεις που θα προκύψουν από τον φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων, διότι το ποσό, ο 
χρόνος και οι πιθανότητες επέλευσης των επιβαρύνσεων αυτών δεν μπορούν να εκτιμηθούν με επαρκή αξιοπιστία.  
Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η εταιρεία LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την 
ΠΟΛ 1159/26.7.2011 και για τις χρήσεις 2014, 2015 και 2016 η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση τις διατάξεις του 
άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 
2017 η LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS A.E. δεν υπάγεται στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που 
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65A  παραγρ. 1 Ν.4174/2013. Οποιοσδήποτε μελλοντικός έλεγχος δεν αναμένεται 
να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές 
Καταστάσεις.  
 

20. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την εταιρία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Κορωπί Αττικής, 03 Απριλίου 2018 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.       Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ 

        ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

     

     

     

     

     

     

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΚΟΣ       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 

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

              

      
  
           

                  

                  

                  

                  

                  

                  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

     

     

     

     

     

     

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΔΑΜ       ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΤΟΣ 

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

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


