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ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»., οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2013, τις καταστάσεις 

συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 

εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 

οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης 

για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 

αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής 

μας γνώμης. 

 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική 

θέση της Εταιρείας «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» κατά την 31η 

Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 

αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με 

τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 
 

Αθήνα, 6/5/2014 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Κωνσταντίνος Μακρής 
 

 
 
 

Α.Μ. ΣΟΕΛ: 26771, ΑΜ. ΕΛΤΕ 1483 
Mazars Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. 

Λ. Συγγρού 130 - 176 71 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 154, Α.Μ. ΕΛΤΕ 17 

 



 

 

  

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» 

 επί των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 

από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2013 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά στην χρονική περίοδο της 

χρήσεως 2013. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του 

Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει και του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.4.2007).  

 

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας 

«ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (στο 

εξής η «Εταιρεία») για τη χρήση 2013 και περιγράφονται σημαντικά γεγονότα που 

διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που η 

Εταιρεία ενδέχεται να αντιμετωπίσει το επόμενο έτος. 

 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΤΟΥΣ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Το 2013 υπήρξε ακόμα ένα έτος ύφεσης για την Ελλάδα, το έκτο κατά σειρά, στο τέλος του 

οποίου η Ελληνική οικονομία έχει απολέσει περίπου το ¼ του ΑΕΠ που είχε καταγράψει το 

2007.   

 

Η παρατεταμένη ύφεση έχει βλάψει τον παραγωγικό ιστό της χώρας ωθώντας την ανεργία 

σε πρωτοφανή επίπεδα, όμως στο τέλος του 2013 υπάρχουν αρκετές ενδείξεις ότι η Ελλάδα 

εισέρχεται πλέον σε φάση σταθεροποίησης. Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος για 

πρώτη φορά μετά το 2002, η εξάλειψη του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο και η 

αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, αποτελούν αναμφισβήτητα 

σημάδια σταθεροποίησης και δημιουργούν προσδοκίες για ανάκαμψη της ελληνικής 

οικονομίας. Κρίσιμης σημασίας θετική εξέλιξη υπήρξε η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση του 

τραπεζικού συστήματος, που ολοκληρώθηκε το 2013 και αναμένεται μεσοπρόθεσμα να 

βελτιώσει τις συνθήκες ρευστότητας για την ελληνική οικονομία. 

  

Ταυτόχρονα, στο διεθνές πεδίο, οι ενέργειες της ΕΚΤ κατάφεραν να εξομαλύνουν τις πιέσεις 

στις αγορές, η Ευρωπαϊκή οικονομία όμως συνεχίζει να αντιμετωπίζει ισχυρές προκλήσεις 

και το κίνδυνο του αποπληθωρισμού. Εκτός του Ευρωπαϊκού χώρου, η αποδυνάμωση των 

ρυθμών ανάπτυξης στις αναδυόμενες αγορές προκαλεί εκ νέου προβληματισμό για τις 

αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Εταιρεία, στηριζόμενη στην επιτυχημένη επέκταση των 

δραστηριοτήτων της στο εξωτερικό και τον αυστηρό έλεγχο του κόστους, καταγράφει 

αυξημένη λειτουργική κερδοφορία διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την 
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επίτευξη των στρατηγικών στόχων της. 

 

Κατά την διάρκεια της χρήσεως πραγµατοποιήθηκαν τέσσερα σημαντικά έργα σε πελάτες 

χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αµερική, Κίνα, Σερβία, Κορέα). Επίσης 

πραγµατοποιήθηκε και έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στην χρήση 2013 και εµφανίζεται 

στην απογραφή αποθεµάτων ως έτοιµο προϊόν και το οποίο πωλήθηκε τον Ιανουάριο του 

2014 σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αφρική). Τον ∆εκέµβριο του 2013 η εταιρεία 

ανέλαβε ένα ακόµα σημαντικό έργο στην Ινδία το οποίο είναι σε εξέλιξη. 

 

Κατά την τρέχουσα χρήση οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν το ποσό των 760.280,10 ευρώ 

ενώ τα κέρδη προ φόρων το ποσό των € 95.634,23 έναντι € 51.679,37 της προηγούμενης 

χρήσης, ήτοι αύξηση 85,05%. 

 

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 

ανήλθαν στο ποσό των € 102.384,91 ενώ την προηγούμενη χρήση το αντίστοιχο μέγεθος 

ανήλθε σε € 64.534,57 σημειώνωντας αύξηση της τάξης του 58,6%.   

 

Αντίστοιχα τα αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των € 121.302,27 για το 2013 

έναντι ποσού € 98.164,19 του 2012. 

 

Η οικονομική θέση της Εταρείας στις 31/12/2013 εξακολουθεί να παραμένει εξαιρετικά 

ικανοποιητική και αντανακλά την οικονομική της σταθερότητα και τις μελλοντικές τις 

προοπτικές.  

 

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών 

οικονομικών μεγεθών του Ισολογισμού, της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως και του 

Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. 

Μέσα από την συγκριτική επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, 

προκύπτει αβίαστα η χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας και η εξέλιξη των 

δραστηριοτήτων της 

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

 

Εταιρικά Μεγέθη 31/12/2013 31/12/2012 Μεταβολή % 

Σύνολο Ενεργητικού 1.215.056,17 856.813,60 358.242,57 41,81% 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 90.543,70 92.260,88 -1.717,18 -1,86% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.124.512,47 764.552,72 359.959,75 47,08% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 652.747,46 339.186,66 313.560,80 92,44% 

Ίδια Κεφάλαια 555.775,71 492.529,13 63.246,58 12,84% 

      
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 

Η αύξηση του συνόλου του ενεργητικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση των 

απαιτήσεων από πελάτες αλλά και των αποθεμάτων λήξης της εταιρείας εξαιτίας της 
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παράδοσης προϊόντων κατά το πρώτο 15μερο της επόμενης χρήσης. Ο εν λόγω εξοπλισμός 

ήταν ολοκληρωμένος και βρισκόταν στην αποθήκη της εταιρείας κατά την 31/12/2013 . Τα 

Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά το ποσό των αποτελεσμάτων της χρήσης, ενώ 

παρατηρήθηκε αύξηση των εμπορικών υποχρεώσεων η οποία οφείλεται στη λήψη 

προκαταβολών από πελάτες με σημαντικότερη την προκαταβολή έναντι του εξοπλισμού 

που παραδόθηκε κατά το πρώτο 15μερο της επόμενης χρήσης.   

 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Εταιρικά Μεγέθη 31/12/2013 31/12/2012 Μεταβολή % 

Κύκλος εργασιών 760.280,10 911.049,24 -150.769,14 -16,55% 

Άλλα έσοδα 77.816,10 176.319,45 -98.503,35 -55,87% 

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 121.302,27 98.164,19 23.138,08 23,57% 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 102.384,91 64.534,57 37.850,34 58,65% 

Κέρδη προ φόρων  95.634,23 51.679,37 43.954,86 85,05% 

Κέρδη μετά φόρων 63.246,58 27.829,40 35.417,18 127,27% 

 
ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 
 

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση που λήγει 

31/12/2013, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς 

αριθμοδείκτες: 

  2013 2012  

Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής διάρθρωσης     

      

Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια:     

      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
1,17% 5,09% 

Ίδια Κεφάλαια 

      

Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας     

      

Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:     

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
92,51% 89,25% 

Σύνολο ενεργητικού 

      

Γ) Δείκτες Ρευστότητας     

      

Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας:     

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  _ 
172,39% 225,36% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
      

Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος     
      
1.Καθαρό ποσοστό κέρδους σε σχέση με τις πωλήσεις     
      

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
13,46% 7,08% 

Κύκλος εργασιών 
     

2. Απόδοση εκμετάλλευσης     
      

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων 
12,57% 3,05% 

Κύκλος εργασιών 
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3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων:     

      

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων 
17,21% 5,65% 

Ίδια Κεφάλαια 
 

 

 

Η Εταιρεία έχει την πολιτική να αξιολογεί τα αποτελέσματα και την απόδοσή της σε μηνιαία 
βάση εντοπίζοντας έγκαιρα και αποτελεσματικά αποκλίσεις από τους στόχους και 
λαμβάνοντας αντίστοιχα διορθωτικά μέτρα. Η Εταιρεία μετρά την αποδοτικότητά της 
κάνοντας χρήση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών δεικτών απόδοσης που 
χρησιμοποιούνται διεθνώς. 
 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 
 

Η προβλεπόμενη πορεία των εργασιών της εταιρείας θα είναι στην τρέχουσα χρήση πολύ 

καλύτερη από την προηγούμενη. Το 2014 αναμένεται να συνεχιστεί αδιάκοπα η εκτέλεση 

του ανεκτέλεστου υπολοίπου της Εταιρείας που φθάνει τα 2,5 εκ. Ευρώ.  Η Εταιρεία ξεκινά 

το 2014 με θετικές προοπτικές για μία ακόμη χρονιά με ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις 

στηριζόμενη κυρίως στα νέα έργα που έχει αναλάβει στις νέες αγορές της Μ. Βρετανίας, 

Ινδίας και Κίνας.     

 

Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει για το πρώτο μεγάλο έργο που αναλαμβάνει η Εταιρεία στη 

Μεγάλη Βρετανία, για λογαριασμό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Αγγλίας, για την 

κατασκευή 11 συστημάτων τηλεπισκόπισης Lidar για την ανίχνευση ηφαιστειακής στάχτης 

που καθιστά την Εταιρεία παγκόσμιο παίχτη. 

 

Η Εταιρεία αποσκοπεί στην συνέχιση της συνεργασία της με την Μετεωρολογική Υπηρεσία 

της Αγγλίας για την από κοινού συμμετοχή σε διαγωνισμούς άλλων Μετεωρολογικών 

Υπηρεσιών ανά τον κόσμο για την προμήθεια παρόμοιων συστημάτων. 

 

Μεγάλη ζήτηση για τα συγκεκριμένα προιόντα είχαμε πρόσφατα και από την 

Μετεορολογική Υπηρεσία της Γαλλίας. Η εταιρεία πρόκειται να συμμετέχει σε διεθνή 

διαγωνισμό για την προμήθεια 14 συστημάτων τηλεπισκόπισης Lidar για την ανίχνευση 

ηφαιστειακής στάχτης που προκυρήσσει η ανωτέρω Υπηρεσία με σημαντικές πιθανότητες 

επιτυχίας. 

 

Η Εταιρεία επιπροσθέτως υπέγραψε το 2014 συμφωνία με την Lockheed Martin για την από 

κοινού συμμετοχή σε διαγωνισμούς στην Νοτιοανατολική Ασία. Η αναγνώριση που 

τυγχάνει η Εταιρεία από παγκόσμιους παίχτες δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι παραμένει 

στην αιχμή της τεχνολογίας που προμηθεύει. 

 

Τέλος η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποίησε η Εταιρεία το 2014 με 

παραίτηση των παλαιών Μετόχων και τη συμμετοχή του EIF είχε ως αποτέλεσμα την 

ενδυνάμωση των ταμειακών ροών της και την εξασφάλιση της ομαλής επένδυσης της σε 

νέες αγορές.  

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
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Στην αγορά υφίστανται χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των 

κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 

ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου διαχειρίζεται το Διοικητικό 

Συμβούλιο.   

 

Πιστωτικός Κίνδυνος   

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα 

συμβαλλόμενα, με αυτήν μέρη. Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα 

και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε 

τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα, καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο 

από πελάτες.   Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται θεωρητικά 

σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους καθώς δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τις εμπορικές τις απαιτήσεις, μιας και αυτές 

διαχωρίζονται σε πολλούς πελάτες. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν 

τόσο στην Ελλάδα όσο και σε αρκετές αγορές της Ευρώπης, η Εταιρεία αφενός 

παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές τις απαιτήσεις ενώ έχει προχωρήσει στην 

υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. Ενδεικτικά 

τέτοιες πολιτικές και πρακτικές περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων όπου είναι 

εφικτό, την προείσπραξη, σε μεγάλο βαθμό, της αξίας των  πωλούμενων προϊόντων, την 

εξασφάλιση των απαιτήσεων μέσω ενεχυριάσεων σε αποθέματα των πελατών και την λήψη 

εγγυητικών επιστολών.  Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και 

ταμιακά ισοδύναμα, σε συμβόλαια χρηματοοικονομικών παραγώγων καθώς και σε άλλα 

βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά προϊόντα, η Εταιρεία θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται 

σε κάθε μεμονωμένο χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με 

αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 

 

Συναλλαγματικός Κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένη σε 

κίνδυνο συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. 

Αυτό το είδος κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα. Για 

τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, η Εταιρεία διατηρεί διαθέσιμα σε ξένο 

νόμισμα και όπου χρειάζεται συνάπτει συμφωνίες με χρηματοοικονομικούς οργανισμούς 

για την ελαχιστοποίηση του συναλλαγματικού κινδύνου.   

 

   

Κίνδυνος Επιτοκίου  

Τα στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις 

αφορούν κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων. Η πολιτική της Εταιρείας 

αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να επενδύει τα μετρητά 

της σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα επιτυγχάνοντας 

ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.  Η πολιτική του Ομίλου είναι να 

ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά τη 

μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.   

 

Κίνδυνος Τιμής 
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Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των παρεχόμενων προϊόντων και 

υπηρεσιών της λόγω της διαπραγμάτευσής τους ανά περίπτωση. 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της 

δραστηριότητας και της ανάπτυξης  της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας 

γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών 

που πραγματοποιούνται καθημερινά.    

Η θετική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων που εμφανίζει κατά την 31/12/2013 η Εταιρεία εξασφαλίζει την επαρκή 

χρηματοδότηση της.   

Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε 

να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες.  

 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24 νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με κοινό 

ιδιοκτησιακό καθεστώς ή/και Διοίκηση με την εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες, 

καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά στελέχη της εταιρείας. 

Η εταιρεία προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά. 

Οι αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. αφορούν καταβληθείσες αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου σε 

εκτελεστικά μέλη. Οι αμοιβές των Διοικητικών στελεχών, αφορούν αμοιβές για υπηρεσίες 

εξηρτημένης εργασίας. 

Παρατίθενται κατωτέρω σημαντικές συναλλαγές που καταρτίσθηκαν κατά την υπό εξέταση 

χρήση μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών όπως αυτά ορίζονται 

από το Δ.Λ.Π. 24: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ. 66.588,19 57.268,29 
Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις 23.448,04 6.817,50 

Σύνολο  90.036,23 64.085,79 

Κατά την 31/12/2012 και την 31/12/2013 υφίστανται οι ακόλουθες απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις έναντι των συνδεμένων μερών: 

Απαιτήσεις 31/12/2013 31/12/2012 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 0,00 84,03 

Σύνολο 0,00 84,03 

      

Υποχρεώσεις 31/12/2013 31/12/2012 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 6.359,54 1.006,91 

Σύνολο 6.359,54 1.006,91 

 

ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Στην τρέχουσα χρήση οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας απεικονίσθηκαν, κατόπιν 

απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, με σκοπό την πληρέστερη και ακριβέστερη απεικόνιση της 
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Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Κατωτέρω 

απεικονίζεται η συμφωνία μετάβασης από τα Ελληνικά Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 
Συμφωνία μετάβασης από ΕΓΛΣ σε ΔΠΧΑ  

Η κατάσταση συμφωνίας των Ιδίων Κεφαλαίων μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΛΣ απεικονίζεται 

ακολούθως:  

 

Ποσά σε € ' 31/12/2012 31/12/2011 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων βάσει ΕΓΛΣ 527.044,70 496.379,76 

Προσαρμογές λόγω μετάβασης στα ΔΠΧΑ     

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού (Αν. Φορ.) 1.120,00 746,62 

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού  (5.600,00)  (3.733,00) 

Απομείωση απαιτήσεων (9.417,76)  (7.740,36) 

Απομείωση απαιτήσεων (Αν. Φορ.)  (20.617,81)  (20.953,29) 

  (34.515,57) (31.680,03) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων βάσει ΔΠΧΑ 492.529,13 464.699,73 

 

Η κατάσταση συμφωνίας των Αποτελεσμάτων Χρήσης μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΛΣ απεικονίζεται 

ακολούθως:  

 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2012 

Αποτελέσματα χρήσης βάσει ΕΓΛΣ 30.664,94 

Προσαρμογές λόγω μετάβασης στα ΔΠΧΑ   

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού (Αν. Φορ.)  (537,67) 

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού  (1.867,00) 

Απομείωση απαιτήσεων (1.677,40) 

Απομείωση απαιτήσεων (Αν. Φορ.)  1.246,53 

  -2.835,54 

Αποτελέσματα χρήσης βάσει ΔΠΧΑ 27.829,40 

 

 

 

Πιστεύοντας ότι η πορεία της Εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, καλούμε την Γενική Συνέλευση να εγκρίνει τις 

Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση πού έληξε  την 31 Δεκεμβρίου 2013, να απαλλάξει 

το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει ελεγκτική 

εταιρεία για τη χρήση που λήγει 31/12/2014. 

 

Τέλος, ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που έχετε επιδείξει στα πρόσωπα του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

 
Παιανία, 23 Απριλίου 2014 

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 
Ο Πρόεδρος  
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Νικόλαος Κόντος 
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 

 

 

σύμφωνα με τα  

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
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Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ Σημ. 31/12/2013 31/12/2012 

Ενεργητικό       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό       

Ασώματα πάγια στοιχεία 4 2.450,04  2.940,04  

Ενσώματα πάγια στοιχεία 5 70.149,57  86.720,84  

Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση 6 15.344,09  0,00 

Λοιπες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 7 2.600,00  2.600,00  

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού   90.543,70 92.260,88 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       

Αποθέματα 8 408.728,51  333.712,60  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
9 184.537,94  12.985,71  

Λοιπές τρεχουσες απαιτήσεις 10 419.958,95  297.322,38  

Χρηματικά διαθέσιμα 11 111.287,07  120.532,03  

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   1.124.512,47 764.552,72 

Σύνολο Ενεργητικού   1.215.056,17 856.813,60 

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις       

Ίδια Κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο 12 300.000,00  300.000,00  

Αποθεματικά 13 13.298,05  11.764,80  

Αποτελέσματα εις νέο - 242.477,66  188.764,33  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   555.775,71 492.529,13 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και 
προβλέψεις       

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 14 6.533,00  5.600,00  

Αναβαλλόμενη Φορολογική Υποχρέωση 6 0,00 19.497,81  

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων   6.533,00 25.097,81 

Βραχυπρόθeσμες υποχρεώσεις       

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 15 505.336,06  263.308,46  

Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 16 127.119,29  58.836,56  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17 20.292,11  7.041,64  

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   652.747,46 339.186,66 

Σύνολο Υποχρεώσεων   659.280,46 364.284,47 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλάιων και Υποχρεώσεων   1.215.056,16 856.813,60 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 

Σημείωση 

1/1-  
31/12/2013 

1/1-  
31/12/2012 

        

Κύκλος εργασιών 18 760.280,10 911.049,24 

Κόστος πωληθέντων 19 (477.190,58) (565.421,70) 

Συνολο   283.089,52 345.627,54 

Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 20 77.816,10 176.319,45 

Έξοδα διοίκησης 19 (114.108,18) (107.535,46) 

Έξοδα διάθεσης 19 (96.366,84) (176.722,06) 

Έξοδα ερευνών & ανάπτυξης 19 (48.045,70) (173.154,91) 

Αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων  

  102.384,91 64.534,57 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 (7.515,75) (13.428,08) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 765,07 572,88 

Κέρδη πρό Φόρων   95.634,23 51.679,37 

Φόρος 22 (32.387,65) (23.849,97) 

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσης μετά φόρων   63.246,58 27.829,40 

    

 Λοιπά συνολικά έσοδα      

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες)  - -   - 

Φόρος επί λοιπών συνολικών εσόδων  - -   

Συνολικά έσοδα μετά φόρων   63.246,58 27.829,40 

        

Κέρδη μετά φόρων κατανεμημένα σε: 
 

    

Ιδιοκτήτες της εταιρείας - 63.246,58 27.829,40 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - 

  
63.246,58 27.829,40 

Συνολικά έσοδα μετά φόρων κατανεμημένα σε: 
 

    

Ιδιοκτήτες της εταιρείας - 63.246,58 27.829,40 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές - - - 

  
63.246,58 27.829,40 

        

Κέρδη ανά μετοχή       

  
    

  Βασικά (Ευρώ ανά μετοχή) 23 0,63 0,28 

  Απομειωμένα (Ευρώ ανά μετοχή) - - - 

  
0,63 0,28 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπερ το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2011 300.000,00 0,00 11.042,12 153.657,61 464.699,73 

            

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 0,00 27.829,40 27.829,40 

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2012 0,00 0,00 0,00 27.829,40 27.829,40 

            

Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  1/1/-
31/12/2012 

          

Διανομή σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. 0,00 0,00 722,68  (722,68) 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 722,68  (722,68) 0,00 

            

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0,00 0,00 722,68 27.106,72 27.829,40 

Υπόλοιπο την 31/12/2012 300.000,00 0,00 11.764,80 180.764,33 492.529,13 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 
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Ποσά σε € ' 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπερ το 
Άρτιο 

Αποθεματικά 
κεφάλαια 

Αποτελέσματα 
εις νέο 

Σύνολο 
ιδίων 

κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 31/12/2012 300.000,00 0,00 11.764,80 180.764,33 492.529,13 

            

Καθαρά αποτελέσματα 1/1-31/12/2013 0,00 0,00 0,00 63.246,58 63.246,58 

Λοιπά έσοδα 1/1-31/12/2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά αποτελέσματα 1/1-31/12/2013 0,00 0,00 0,00 63.246,58 63.246,58 

            
Λοιπές μεταβολές ιδίων κεφαλαίων για την περίοδο  1/1/-
31/12/2013 

          

Διανομή σύμφωνα με απόφαση Γ.Σ. 0,00 0,00 1.533,25  (1.533,25) 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 1.533,25  (1.533,25) 0,00 

            

Σύνολο μεταβολής ιδίων κεφαλαίων χρήσης 0,00 0,00 1.533,25 61.713,33 63.246,58 

Υπόλοιπο την 31/12/2013 300.000,00 0,00 13.298,05 242.477,66 555.775,71 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων  
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  

Ποσά σε € ' 
1/1/-

31/12/2013 
1/1/-

31/12/2012 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

    

Κέρδη/ (Ζημιές) Περιόδου (Προ φόρου) 95.634,23 51.679,37 
Προσαρμογές στα Κέρδη 23.938,92 38.232,06 

Λειτ. Κέρδος προ μεταβολών του Κ.Κ.  119.573,15 89.911,43 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (75.015,91) (153.289,68) 
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (248.401,44) 251.943,52 
Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων 222.495,17 (60.300,92) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
18.650,97 128.264,35 

μείον: Καταβολές φόρων  (21.951,28) (53.494,49) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 

(3.300,31) 74.769,86 

    
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   
Αγορές ενσώματων παγίων (1.856,09) (9.276,22) 
Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00 0,00 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 617,48 449,37 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

(1.238,61) (8.826,85) 

    
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  

Τόκοι πληρωθέντες (4.706,04) (3.184,81) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

(4.706,04) (3.184,81) 

    

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά 
διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(9.244,96) 62.758,20 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
περιόδου 

120.532,03 57.773,83 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος  
της περιόδου 

111.287,07 120.532,03 

 
Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 
 

Ποσά σε € '  
1/1-

31/12/2013 
1/1-

31/12/2012 

Προσαρμογές στα Κέρδη για:      

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων  18.917,36 33.629,62 

Προβλέψεις συνταξιοδοτικών παροχών στο 
προσωπικό 

 933,00 1.867,00 

Έσοδα τόκων  (617,48) (449,37) 

Έξοδα τόκων  4.706,04 3.184,81 

Σύνολο προσαρμογών στα κέρδη   23.938,92 38.232,06 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 16 έως 47 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία 

1.1 Η εταιρεία 

Η Εταιρεία ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ είναι 

Ελληνική ανώνυμη εταιρεία καταχωρημένη στα Μητρώα Ανωνύμων Εταιριών του Υπουργείου Ανάπτυξης με 

Αριθμό Μητρώου 53208/04/Β/02/176. Έδρα της εταιρείας, είναι ο Δήμος Παιανίας Νομoύ Αττικής, επί της οδού 

Γ. Παπαθανασίου αρ.12, ΤΚ 19002, όπου και στεγάζονται τόσο οι διοικητικές υπηρεσίες όσο και η παραγωγική 

δραστηριότητα της εταιρείας. 

1.2 Αντικείμενο δραστηριότητας 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη μελέτη, σχεδίαση, ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία συσκευών συστημάτων 

υψηλής τεχνολογίας, τα οποία ενδεικτικά θα προβαίνουν σε μετρήσεις περιβαλλοντικών παραμέτρων, 

ατμοσφαιρικών ή μετεωρολογικών παραμέτρων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών βασισμένων σε στοιχεία που 

προκύπτουν από τις μετρήσεις αυτών ή παρόμοιων συσκευών ή συστημάτων. Οι κύριες δραστηριότητες της 

εταιρείας δεν έχουν αλλάξει σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. 

2 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

2.1 Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους που έχουν 

εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC) της IASB, ισχύουν για ετήσιες περιόδους που λήγουν την 31η 

Δεκεμβρίου 2013 και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

2.2 Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ έχουν συνταχθεί με βάση  την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και την 

αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή ορισμένων στοιχείων του 

ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες (σημείωση 3). 

2.3 Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 

23η Απριλίου 2014 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. 

2.4 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ καλύπτουν την περίοδο από την 1η 

Ιανουαρίου 2013 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013. 
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2.5 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 

εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία. 

Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.  

Σημειώνεται ότι λόγω στρογγυλοποιήσεων, τα πραγματικά αθροίσματα των ποσών που παρουσιάζονται στα 

δημοσιευμένα στον τύπο συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες, ενδέχεται να διαφέρουν από τα αθροίσματα που 

παρουσιάζονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. 

2.6 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα που 
εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά την τρέχουσα χρήση 

Στην σημείωση 2.6.1. παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα 

που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο και επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις. 

Στην σημείωση 2.6.2 παρατίθενται τα νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα 

που υιοθετήθηκαν στην τρέχουσα περίοδο αλλά δεν επηρέασαν τα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες 

οικονομικές καταστάσεις. 

2.6.1. Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που επηρέασαν τα 

ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις 

2.6.1.1 Αλλαγές που αφορούν την παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και τις 
γνωστοποιήσεις 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των στοιχείων 
των λοιπών συνολικών εσόδων» 

 
(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, 
με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν στα 
αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η Εταιρεία εφάρμοσε την τροποποίηση από την 
1 Ιανουαρίου 2013. 
 

2.6.1.2 Αλλαγές που επηρεάζουν την οικονομική θέση και τα αποτελέσματα  της εταιρείας 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους » 

 

 

Η τροποποίηση επιφέρει αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του 

κόστους των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών 

εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου του περιθωρίου), καθώς 

και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές 

αλλαγές αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και 

ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας / περικοπών, στην 

επιμέτρηση του εξόδου συνταξιοδότησης, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, 

στο χειρισμό των εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση μεταξύ βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων παροχών. 

2.6.2. Νέα ή αναθεωρημένα πρότυπα και διερμηνείες σε υφιστάμενα πρότυπα που δεν είχαν 

επίδραση στα ποσά που περιλαμβάνονται στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις 

Οι βελτιώσεις έχουν εφαρμογή για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Αυτές 

οι βελτιώσεις δεν έχουν αντίκτυπο στην εταιρεία και αναλύονται ως ακολούθως: 
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ΔΛΠ 12  «Φόροι εισοδήματος» 

 

(Τροποποιήσεις) 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 12 παρέχει μια πρακτική μέθοδο για την 

επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και 

αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 

ακίνητα επιμετρώνται με τη μέθοδο της εύλογης αξίας σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα».  

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των 
διεθνών προτύπων 

χρηματοοικονομικής αναφοράς -

Κρατικά Δάνεια» 

Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή ο Όμιλος δεν θα πρέπει να 

εφαρμόσει αναδρομικά τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 

20 αναφορικά με τα υφιστάμενα, κατά την ημερομηνία της μετάβασης, 

δάνεια που έχει λάβει από το κράτος και κατά συνέπεια δεν θα πρέπει 

να αναγνωρίσει ως κρατική χορηγία το όφελος από το γεγονός ότι το 

δάνειο έχει χορηγηθεί με επιτόκιο χαμηλότερο από εκείνο της αγοράς. 

Συνεπώς, στην περίπτωση που το εν λόγω δάνειο δεν είχε 

αναγνωριστεί και αποτιμηθεί πριν τη μετάβαση στα ΔΠΧΑ κατά τρόπο 

συνεπή με τα ΔΠΧΑ, ο όμιλος θα πρέπει να θεωρήσει ως λογιστική του 

αξία κατά την ημερομηνία της μετάβασης τη λογιστική αξία που είχε το 

δάνειο με βάση τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα. Ωστόσο, ένας 

Όμιλος που υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να εφαρμόσει 

αναδρομικά τα ΔΠΧΑ 9 (ή ΔΛΠ 39) και ΔΛΠ 20 για τα κρατικά δάνεια 

που χορηγήθηκαν πριν την ημερομηνία της μετάβασης, με την 

προϋπόθεση ότι η απαιτούμενη πληροφόρηση υφίσταντο κατά την 

ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης των δανείων αυτών.  

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση απαιτεί πρόσθετες γνωστοποιήσεις σχετικά με τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν μεταφερθεί αλλά 
δεν διαγράφονται για να διευκολυνθεί ο χρήστης των οικονομικών 
καταστάσεων. Οι γνωστοποιήσεις έχουν σκοπό τη κατανόηση της 
σχέσης των περιουσιακών στοιχείων που δεν έχουν διαγραφεί και τις 
υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτά. Επιπλέον, η τροποποίηση 
απαιτεί γνωστοποιήσεις σχετικά με τη συνέχιση συμμετοχής της 
οντότητας σε περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποχαρακτηριστεί ώστε 
να επιτρέπεται στους χρήστες να αξιολογήσουν τη φύση της, και τους 

κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή της οντότητας σε αυτά. Ο 
Όμιλος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία με αυτά τα χαρακτηριστικά, έτσι 
δεν υπήρξε καμία επίδραση στην παρουσίαση των οικονομικών της 
καταστάσεων. 

ΔΠΧΑ 13 «Αποτίμηση σε Εύλογες 
Αξίες» 

Το ΔΠΧΑ 13 παρέχει τον ορισμό της εύλογης αξίας και παρουσιάζει σε 
ένα ενιαίο πρότυπο το πλαίσιο αναφορικά με τον προσδιορισμό της 
εύλογης αξίας και τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον 
υπολογισμό της εύλογης αξίας. Το ΔΠΧΑ 13 εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που άλλα ΔΠΧΑ απαιτούν ή επιτρέπουν την αποτίμηση 
στοιχείων σε εύλογες αξίες. Το ΔΠΧΑ 13 δεν εισάγει νέες απαιτήσεις 
αναφορικά με τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας ενός στοιχείου του 
ενεργητικού ή μίας υποχρέωσης. Επιπλέον, δεν αλλάζει το τι ορίζουν 
άλλα Πρότυπα αναφορικά με τα ποια στοιχεία αποτιμώνται σε εύλογες 
αξίες και δεν αναφέρεται στον τρόπο παρουσίασης των μεταβολών της 
εύλογης αξίας στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η εν λόγω επίδραση 
αναλύεται στην παράγραφο……... των σημειώσεων. 

ΕΔΔΠΧΑ 20 «Δαπάνες 
Απογύμνωσης (Stripping Costs) 

στην Παραγωγική Φάση του 
Επίγειου Ορυχείου» 

 

Τον Οκτώβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 

20. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε η παραγωγή εξόρυξης θα πρέπει 

να οδηγεί στην αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού και πώς 

πρέπει να αποτιμάται το εν λόγω στοιχείο τόσο κατά την αρχική 

αναγνώριση όσο και σε μεταγενέστερες περιόδους. Η εν λόγω 

Διερμηνεία δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες του Ομίλου. 
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Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ που δημοσιεύτηκε τον 
Μάιο 2012. Οι τροποποιήσεις αυτές εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 1η Ιανουαρίου 2013. Εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σημαντική 
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 

ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των 
Οικονομικών Καταστάσεων» 

 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις απαραίτητες 
γνωστοποιήσεις για τα συγκριτικά στοιχεία όταν μια οικονομική 
οντότητα συντάσσει έναν επιπλέον ισολογισμό είτε (α) κατ' εφαρμογή 
του ΔΛΠ 8 «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών 
εκτιμήσεων και λάθη» είτε (β) εθελοντικά. 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως τα ανταλλακτικά και ο λοιπός 
εξοπλισμός συντήρησης ταξινομούνται ως ενσώματα πάγια και όχι ως 
αποθέματα όταν πληρούν τον ορισμό των ενσώματων παγίων, δηλαδή 
όταν χρησιμοποιούνται για περισσότερες από μία περιόδους. 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά 
μέσα: Παρουσίαση» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται 
με τη διανομή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα και ο φόρος 
εισοδήματος που σχετίζεται με τα έξοδα συναλλαγών αναγνωρίζεται 
απευθείας στην καθαρή θέση, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. 

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση 
χρηματοοικονομική αναφορά» 

Η αναβάθμιση αυτή συμμορφώνει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για 
τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία ανά τομέα πληροφόρησης με τις 
συνολικές υποχρεώσεις ανά τομέα πληροφόρησης στις ενδιάμεσες 
οικονομικές καταστάσεις. Η διευκρίνηση αυτή εξασφαλίζει επίσης τη 
συμμόρφωση των γνωστοποιήσεων στις ενδιάμεσες οικονομικές 
καταστάσεις με τις ετήσιες, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί 
τομείς». 

 

2.6.3. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις και διερμηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα, που ισχύουν για 

μεταγενέστερες περιόδους 

Τα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 
των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. Η εταιρεία προτίθεται να 
υιοθετήσει τα πρότυπα αυτά, κατά περίπτωση, όταν αυτά καταστούν εφαρμόσιμα. 
 

  

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) 

«Παροχές σε Εργαζομένους» 

Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές 

των εργαζομένων ή τρίτων μερών στα προγράμματα 

καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των 

εισφορών όταν είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που 

παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές εργαζομένων που 

υπολογίζονται βάση ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. Η 

τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιουλίου 2014). 

ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις». 

 

(Τροποποίηση) 

Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το ΔΠΧΑ 10 και σε 

συνδυασμό, τα δύο πρότυπα αντικαθιστούν το ΔΛΠ 27 

«Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το 

τροποποιημένο ΔΛΠ 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις 

απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές σε 

θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική 

οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές καταστάσεις. Παράλληλα, 

το Συμβούλιο μετέφερε στο ΔΛΠ 27 όρους του ΔΛΠ 28 
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«Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις» και του ΔΛΠ 31 

«Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 

οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες». 

 

(Τροποποίηση) 

Το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και 

Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς 

επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον 

λογιστικό χειρισμό αναφορικά με τις επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της 

μεθόδου της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε 

συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει από τη δημοσίευση 

του ΔΠΧΑ 11. 

 

ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Παρουσίαση» 

 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση στις οδηγίες εφαρμογής του ΔΛΠ 32 παρέχει 

διευκρινίσεις σχετικά με κάποιες απαιτήσεις για τον συμψηφισμό 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 

στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Επί του παρόντος, ο όμιλος 

αξιολογεί την επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις 

οικονομικές καταστάσεις της. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 36 «Γνωστοποιήσεις ανακτήσιμης 

αξίας μη χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων» 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση απαιτεί: α) την γνωστοποίηση της 

ανακτήσιμης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (ΜΔΤΡ) όταν έχει αναγνωριστεί ή 

αναστραφεί μια ζημιά απομείωσης και β) λεπτομερείς 

γνωστοποιήσεις σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας μείον 

έξοδα πώλησης όταν έχει αναγνωριστεί ή αναστραφεί μια ζημιά 

απομείωσης. Επίσης, αφαιρεί την απαίτηση να γνωστοποιηθεί η 

ανακτήσιμη αξία όταν μία ΜΔΤΡ περιέχει υπεραξία ή άυλα 

περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή και δεν 

υπάρχει απομείωση. Επί του παρόντος, ο όμιλος αξιολογεί την 

επίδραση που θα έχει αυτή η τροποποίηση στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση» 

 

(Τροποποίηση) 

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής 

αντιστάθμισης όταν ένα παράγωγο, το οποίο έχει οριστεί ως μέσο 

αντιστάθμισης, ανανεώνεται νομικά (novated) προκειμένου να 

εκκαθαριστεί από έναν κεντρικό αντισυμβαλλόμενο ως αποτέλεσμα 

νόμων ή κανονισμών, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες 

συνθήκες. Επί του παρόντος, ο όμιλος αξιολογεί την επίδραση που 

θα έχει αυτή η τροποποίηση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Γνωστοποιήσεις» 

 

(Τροποποίηση) 

Η τροποποίηση απαιτεί επιπλέον γνωστοποιήσεις κατά την 

μετάβαση από το ΔΛΠ 39 στο ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση δεν έχει 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015).  

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

 

 

Το ΔΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του ΣΔΛΠ 

(Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) για την αντικατάσταση 

του ΔΛΠ 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 
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χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το ΣΔΛΠ στις επόμενες φάσεις 

του έργου θα επεκτείνει το ΔΠΧΑ 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες 

απαιτήσεις για την απομείωση της αξίας και τη λογιστική 

αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της 

επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις.  

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Λογιστική αντιστάθμισης και 

τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΠΧΑ 7 και 

ΔΛΠ 39» 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 9 Λογιστική Αντιστάθμισης, την τρίτη 

φάση στο έργο αντικατάστασης του ΔΛΠ 39, το οποίο καθιερώνει 

μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές 

και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο υπάρχον μοντέλο 

του ΔΛΠ 39. Η δεύτερη τροποποίηση απαιτεί να αναγνωρίζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα οι αλλαγές στην εύλογη αξία μίας 

υποχρέωσης της οντότητας η οποία οφείλεται σε αλλαγές του 

πιστωτικού κινδύνου της ίδιας της οντότητας και η τρίτη 

τροποποίηση αφαιρεί την υποχρεωτική ημερομηνία εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2015). 

ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές 

Καταστάσεις». 

Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά 

με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που παρέχονται στο ΔΛΠ 27 και 

στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως 

καθοριστικού παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια 

οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το πρότυπο παρέχει 

εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς 

τρόπους κατά τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) 

μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα (επένδυση). Ο 

αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να 

υπάρχει ταυτόχρονα το δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται 

οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) και οι 

μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) 

προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο πρότυπο παρέχει επίσης 

διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και 

δικαιώματα άσκησης βέτο (protective rights), καθώς επίσης και 

αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού Συμφωνίες». 

Το ΔΠΧΑ 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από 

κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των 

συμφωνιών περιορίζονται σε δύο: από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής 

ενοποίησης δεν είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε 

κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι οικονομικές οντότητες που 

συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που 

εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού 

ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες 

δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις σχετικά 

με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να 

υπάρχει από κοινού έλεγχος. 

 

ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποίηση συμμετοχής σε Το ΔΠΧΑ 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας 
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άλλες οικονομικές οντότητες». οικονομικής οντότητας, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών 

κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 

των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους 

κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τη 

συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, 

από κοινού συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές 

οντότητες. Μία οικονομική οντότητα έχει τη δυνατότητα να προβεί 

σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι 

υποχρεωμένη να εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 12 στο σύνολό του, ή το 

ΔΠΧΑ 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα ΔΛΠ 27 ή 28. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 

(Τροποποίηση) «Ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις, από κοινού 

συμφωνίες και γνωστοποίηση 

συμμετοχής σε άλλες οικονομικές 

οντότητες: Οδηγίες μετάβασης» 

H τροποποίηση στις οδηγίες μετάβασης των ΔΠΧΑ 10, 11 και 12 

παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τις οδηγίες μετάβασης στο ΔΠΧΑ 

10 και περιορίζει τις απαιτήσεις για παροχή συγκριτικής 

πληροφόρησης στις γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 12 μόνο για την 

περίοδο που προηγείται άμεσα της πρώτης ετήσιας περιόδου κατά 

την οποία εφαρμόζεται το ΔΠΧΑ 12. Συγκριτική πληροφόρηση για 

γνωστοποιήσεις σχετικά με συμμετοχές σε μη ενοποιούμενες 

οικονομικές οντότητες (structured entities) δεν απαιτείται. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27 

(Τροποποίηση) «Εταιρείες Επενδύσεων» 

Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 10 δίνει τον ορισμό της εταιρείας 

επενδύσεων και αναφέρει την περίπτωση κατά την οποία οι 

θυγατρικές της μπορούν να εξαιρεθούν από την ενοποίηση. Πολλά 

επενδυτικά κεφάλαια και παρόμοιες εταιρείες που πληρούν τον 

ορισμό των εταιρειών επενδύσεων δύνανται να μην ενοποιούν τις 

περισσότερες από τις θυγατρικές τους, παρότι ασκείται έλεγχος, και 

να τις λογιστικοποιούν ως επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω 

αποτελεσμάτων. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 12 εισάγουν τις 

γνωστοποιήσεις που χρειάζεται να παρέχει μια εταιρεία 

επενδύσεων. 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2014). 

ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» 

Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης 

πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από τη κυβέρνηση και 

δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το 

δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η 

υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την 

αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η 

ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία 

προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να 

έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα 

από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες 

επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια 

συγκεκριμένη ημερομηνία. Η διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί 

ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2014) 

 
Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε εφτά ΔΠΧΑ ως 
επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2010-12 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
 

ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από 

την αξία των μετοχών». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της 'προϋπόθεσης 

κατοχύρωσης' και ορίζει διακριτά τον 'όρο απόδοσης' και τον 

'όρο υπηρεσίας' 
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ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο 

τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως 

στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 

«Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει 

πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη 

χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης 

επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς». 

Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της 

διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών 

τομέων. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη 

δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η 

επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη 

ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 

«Άυλα περιουσιακά στοιχεία». 

Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να 

διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ 

αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι 

συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα 

ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. 

ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων 

μερών». 

Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως 

συνδεδεμένο μέρος μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού 

διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην 

μητρική εταιρία της οικονομικής οντότητας 

 
 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα ΔΠΧΑ ως 

επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2011-13 του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. Οι 

τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των 

Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως μία οντότητα που υιοθετεί για 

πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ δύναται να ακολουθήσει είτε την 

προγενέστερη είτε τη νέα εκδοχή ενός αναθεωρημένου προτύπου 

όταν επιτρέπεται η πρόωρη υιοθέτησή του. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην 

λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιαδήποτε από κοινού 

δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις 

της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. 

ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας». 

Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 

για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων ('portfolio exception') έχει εφαρμογή σε όλα τα 

συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών 

συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του ΔΛΠ 39/ΔΠΧΑ 9. 

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». 
Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το 

ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. 

 

2.7 Σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 

απαιτεί την διενέργεια κρίσεων για γεγονότα που έχουν ήδη συμβεί και εκτιμήσεων για μελλοντικά γεγονότα,  

που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τις 

απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 
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Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά 

γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα δεδομένα. 

Οι σχετικές γνωστοποιήσεις παρατίθενται στις επιμέρους γνωστοποιήσεις των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων που αφορούν. 

3 Σύνοψη των λογιστικών πολιτικών 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν υιοθετηθεί από την εταιρεία για την σύνταξη των 

οικονομικών του καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων 

συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα.  

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας. 

3.2 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Ως λειτουργικός τομέας ορίζεται μία ομάδα δραστηριοτήτων που  

 από τις οποίες η εταιρεία πραγματοποιεί έσοδα και δαπάνες  

 του οποίου τα αποτελέσματα επισκοπούνται σε τακτά διαστήματα από την εταιρεία και  

 για τον οποίο υπάρχουν διαθέσιμα επαρκή οικονομικά στοιχεία 

Οι λειτουργικοί τομείς αναγνωρίζονταν και παρουσιάζονταν με βάση την εσωτερική κατηγοριοποίηση η οποία 

αξιολογείται από την διοίκηση της εταιρείας. 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία (εκτός υπεραξίας)  

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή 

στη διοίκηση καθώς και τις δαπάνες ανάπτυξης νέων προϊόντων. 

Οι αποκτηθείσες άδειες που αφορούν σε λογισμικό κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και την εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού. 

Οι δαπάνες που σχετίζονται με τη συντήρηση του ηλεκτρονικού λογισμικού αναγνωρίζονται στα έξοδα της 

περιόδου στην οποία αυτές πραγματοποιούνται. 

Οι δαπάνες οι οποίες κεφαλαιοποιούνται αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης κατά τις 

εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές τους (τρία με πέντε χρόνια). Επιπλέον και το αποκτώμενο λογισμικό υπόκειται σε 

έλεγχο απομείωσης της αξίας του. 

3.4 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

ζημιές απομείωσης.  
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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 ενσωμάτων 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 παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα των χρήσεων 

που πραγματοποιούνται. 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των 

ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού, που 

συμμετέχει στην κατασκευή, κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο απόσβεσης μέσα στην ωφέλιμη 

ζωή τους που έχει ως εξής: 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1 – 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού. Εάν οι υπολειμματικές αξίες, η προσδοκώμενη ωφέλιμη ζωή ή ο προσδοκώμενος 

ρυθμός ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε κάποιο περιουσιακό 

στοιχείο έχουν μεταβληθεί, οι αλλαγές αντιμετωπίζονται λογιστικά ως μεταβολές σε λογιστικές εκτιμήσεις. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

Η λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ελέγχεται για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις, δηλαδή γεγονότα 

ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία πιθανόν να µην είναι ανακτήσιμη. Αν υπάρχει τέτοια 

ένδειξη και η λογιστική αξία ξεπερνά το προβλεπόμενο ανακτήσιμο ποσό, τα περιουσιακά στοιχεία ή μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών απομειώνονται στο ανακτήσιμο ποσό. Το ανακτήσιμο ποσό των ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού είναι το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πωλήσεως τους και της αξίας 

χρήσης τους. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως, οι αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 

αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και των συναφών 

κινδύνων προς το περιουσιακό στοιχείο. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται αρχικά σε μείωση του σχηματισθέντος αποθεματικού εύλογης αξίας (εάν υπάρχει για 

το αντίστοιχο πάγιο) το οποίο απεικονίζεται σε λογαριασμούς των ιδίων κεφαλαίων. Κάθε ζημιά απομείωσης 

που προκύπτει περά από το σχηματισθέν αποθεματικό για το συγκεκριμένο πάγιο, αναγνωρίζεται άμεσα ως 

έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.  

3.5 Μη κυκλοφοριακά στοιχεία του ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση 

Τα περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα προς πώληση περιλαμβάνουν περιουσιακά στοιχεία που η εταιρεία 

σκοπεύει να πωλήσει μέσα σε χρονικό διάστημα ενός έτους από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως 

“Κατεχόμενα προς πώληση”. Αυτά τα στοιχεία μπορεί να αποτελούν ένα συστατικό μέρος της εταιρείας, μια 

ομάδα στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων ή ένα ανεξάρτητο μη κυκλοφορούν πάγιο στοιχείο.  
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Τα στοιχεία του ενεργητικού που χαρακτηρίζονται ως “Κατεχόμενα προς πώληση” επιμετρούνται στην 

χαμηλότερη τιμή μεταξύ της λογιστικής αξίας και της εύλογης αξίας μειωμένης με τα έξοδα που η επιχείρηση 

θα κληθεί να καταβάλλει για την πραγματοποίηση της πώλησης και δεν υπόκεινται σε αποσβέσεις. Το κέρδος ή 

η ζημιά από την πώληση ή την αναπροσαρμογή των «Κατεχόμενων προς πώληση» παγίων απεικονίζονται στην 

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης στα κονδύλια «Λοιπά Έσοδα» ή «Λοιπά Έξοδα» αντίστοιχα. 

3.6 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες 

περιουσιακών στοιχείων:  

 δάνεια και απαιτήσεις,  

 χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων,  

 διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, και  

 επενδύσεις διακρατούμενες μέχρι τη λήξη.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαχωρίζονται σε διαφορετικές κατηγορίες από την διοίκηση 

ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και τον σκοπό για τον οποίο αποκτούνται.  

Η κατηγορία στην οποία κατατάσσεται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες καθώς 

ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα καταχωρηθεί, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην 

αποτίμηση του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων είτε απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται με την εφαρμογή της λογιστικής της ημερομηνίας 

της εμπορικής συναλλαγής. 

 
Διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις 

Οι διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία με καθορισμένες 

ή προσδιοριζόμενες πληρωμές και καθορισμένη λήξη. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία χαρακτηρίζονται σαν 

διακρατούμενες μέχρι την λήξη επενδύσεις εφόσον η Διοίκηση έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα 

κρατήσει μέχρι τη λήξη τους.  

Η εταιρεία κατά την 31/12/2013 δεν είχε στην κατοχή της «διακρατούμενες στη λήξη επενδύσεις» (2012: € 0). 

Μετά την αρχική αναγνώριση, οι επενδύσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή, αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος είναι το ποσό 

στο οποίο αρχικά επιμετρήθηκε το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή η χρηματοοικονομική 

υποχρέωση μετά την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίου, πλέον ή μείον τη συσσωρευμένη απόσβεση 

κάθε διαφοράς μεταξύ του αρχικού αυτού ποσού και του καταβλητέου στη λήξη ποσού υπολογιζόμενη με τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, και μετά την αφαίρεση κάθε υποτίμησης. Στον υπολογισμό 

περιλαμβάνονται όλες οι αμοιβές και οι μονάδες που καταβλήθηκαν ή ελήφθησαν μεταξύ των συμβαλλόμενων 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πραγματικού επιτοκίου τα κόστη συναλλαγής και κάθε επαύξηση ή 

έκπτωση. 

Επιπλέον, εάν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια ότι το χρηματοοικονομικό στοιχείο έχει υποστεί μείωση της 

αξίας του, τότε η επένδυση αποτιμάται στην παρούσα αξία των προβλεπόμενων ταμιακών ροών της και κάθε 

διαφορά με την λογιστική αξία της επένδυσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα ως ζημία. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που είναι κατεχόμενα κυρίως για εμπορικούς σκοπούς και 

προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την 

αρχική τους αναγνώριση. Επιπλέον, τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια 

για λογιστική αντιστάθμισης  ταξινομούνται σε αυτήν την κατηγορία.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την κατηγορία αποτιμώνται στην 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2013 δεν είχε στην κατοχή της «χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων». 

 
Δάνεια και απαιτήσεις 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και 

προσδιορισμένες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργό αγορά. Δημιουργούνται 

όταν η εταιρεία παρέχει χρήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες απευθείας σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής 

εκμετάλλευσης.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της 

αξίας τους καθώς και κατά εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

Για ορισμένες απαιτήσεις πραγματοποιείται έλεγχος για τυχόν απομείωση τους ανά μεμονωμένη απαίτηση (για 

παράδειγμα για κάθε πελάτη ξεχωριστά) στις περιπτώσεις όπου η είσπραξη της απαίτησης έχει χαρακτηρισθεί 

εκπρόθεσμη κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων ή σε περιπτώσεις όπου αντικειμενικά 

στοιχεία υποδεικνύουν την ανάγκη για απομείωση τους.  

Οι υπόλοιπες απαιτήσεις ομαδοποιούνται και ελέγχονται για τυχόν απομείωση τους στο σύνολο τους. Η 

ομαδοποίηση των απαιτήσεων γίνεται με βάση κάποια κοινά χαρακτηριστικά πιστωτικού κινδύνου που τις 

χαρακτηρίζουν.  

Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που 

λήγουν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία ισολογισμού. Αυτά χαρακτηρίζονται σαν μη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Στον ισολογισμό ταξινομούνται σαν εμπορικές και άλλες απαιτήσεις και 

αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

 
Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία τα οποία ταξινομούνται σαν διαθέσιμα προς πώληση ή δεν πληρούν τα κριτήρια να ταξινομηθούν σε 

άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών στοιχείων. Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

εντάσσονται στην κατηγορία αυτήν αποτιμώνται στην εύλογη αξία, εφόσον αυτή μπορεί να προσδιοριστεί 

αξιόπιστα, με τις μεταβολές στην αξία τους να αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια, μετά από τον υπολογισμό 

κάθε επίδρασης από φόρους. 
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Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθέσιμων προς πώληση περιουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά 

κέρδη ή ζημιές που είχαν αναγνωριστεί στα ίδια κεφάλαια αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Σε περίπτωση μόνιμης απομείωσης, το ποσό των σωρευτικών ζημιών που μεταφέρεται από την καθαρή θέση 

και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα συνίσταται στην διαφορά μεταξύ της αξίας κτήσης και της εύλογης αξίας. 

Οι ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα για επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο 

κατατασσόμενο ως διαθέσιμο προς πώληση δεν αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων.  

Οι ζημιές που έχουν αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων περιόδων και οι οποίες 

προέρχονταν από απομείωση χρεωστικών τίτλων αναστρέφονται μέσω των αποτελεσμάτων, εάν η αύξηση 

(αναστροφή απομείωσης) σχετίζεται με γεγονότα που συνέβησαν μετά την αναγνώριση της απομείωσης στην 

κατάσταση των αποτελεσμάτων. 

Η εταιρεία κατά την 31/12/2013 δεν είχε στην κατοχή της «διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία». 

 

Εύλογη αξία 

Η εύλογη αξία των επενδύσεων που υφίστανται σε μία ενεργό αγορά αποδεικνύεται από την αναφορά σε 

χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία του Ισολογισμού. Εάν η αγορά για μία επένδυση δεν είναι ενεργός η 

Διοίκηση προσδιορίζει την εύλογη αξία χρησιμοποιώντας τεχνικές αποτίμησης. Ο σκοπός της χρήσης μιας 

τεχνικής αποτίμησης είναι ο καθορισμός της τιμής συναλλαγής που θα προέκυπτε κατά την ημερομηνία 

επιμέτρησης για μια συναλλαγή σε καθαρά εμπορική βάση παρακινούμενη από συνήθεις επιχειρηματικούς 

παράγοντες. Στις τεχνικές αποτίμησης περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων η χρήση πρόσφατων συναλλαγών σε 

καθαρά εμπορική βάση, η αναφορά στην τρέχουσα εύλογη αξία ενός ουσιωδώς συναφούς μέσου και η 

ανάλυση των προεξοφλημένων ταμιακών ροών του. 

3.7 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρεας τις εμπορικές και άλλου είδους υποχρεώσεις. 

 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (εκτός δανείων) 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας (εκτός των δανείων) απεικονίζονται στον Ισολογισμό, στο 

κονδύλι «Μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις» καθώς και στο κονδύλι «Λοιπές εμπορικές 

υποχρεώσεις». 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία συμμετέχει σε μία συμβατική συμφωνία 

του χρηματοοικονομικού μέσου και διαγράφονται όταν η εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση ή αυτή 

ακυρώνεται ή λήγει. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικώς στην εύλογή αξία τους και ακολούθως αποτιμώνται στο 

αποσβεσμένο κόστος. 

Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται 

καθώς και κατά την εφαρμογή της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  

Τα μερίσματα στους μετόχους αναγνωρίζονται στο κονδύλι «Λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις» , όταν τα μερίσματα εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων.  
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3.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν πρώτες ύλες, υλικά, και άλλα αγαθά που αποκτήθηκαν με σκοπό την μελλοντική 

πώλησή τους. 

Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται χρησιμοποιώντας την μέθοδο του μέσου σταθμικού, και 

περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για να φθάσουν τα αποθέματα στην παρούσα θέση και 

κατάσταση και οι οποίες είναι άμεσα αποδοτέες στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και ένα μέρος γενικών 

εξόδων που σχετίζεται με την παραγωγή, το οποίο απορροφάται με βάση την κανονική δυναμικότητα των 

παραγωγικών εγκαταστάσεων. 

Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικές δαπάνες (σημείωση 3.16).  

Κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, τα αποθέματα απεικονίζονται στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους 

κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.  

3.9 Λογιστική φόρου εισοδήματος 

 

 Τρέχουσα φορολογία εισοδήματος 

Η τρέχουσα φορολογική απαίτηση/υποχρέωση περιλαμβάνει εκείνες τις υποχρεώσεις ή απαιτήσεις από τις 

φορολογικές αρχές που είναι σχετιζόμενες με την τρέχουσα ή προηγούμενες περιόδους αναφοράς και που δεν 

έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. Υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς 

συντελεστές και τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν και βάσει των φορολογητέων κερδών κάθε χρήσης. 

Όλες οι μεταβολές στις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν φορολογικό 

έξοδο στα αποτελέσματα.  

 

 Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος 

Η αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος υπολογίζεται με την μέθοδο υποχρέωσης που εστιάζει στις 

προσωρινές διαφορές. Αυτή περιλαμβάνει την σύγκριση της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με τις αντίστοιχες φορολογικές τους βάσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα 

αντισταθμιστούν έναντι της μελλοντικής φορολογίας εισοδήματος. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει μία προηγουμένως μη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση κατά την 

έκταση που είναι πιθανό ότι μελλοντικό φορολογητέο κέρδος θα επιτρέψει την ανάκτηση της αναβαλλόμενης 

φορολογικής απαίτησης. 

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται  κατά 

την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει 

την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές.  

Οι φορολογικές ζημιές που μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενες περιόδους αναγνωρίζονται ως 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με τους φορολογικούς συντελεστές 

που αναμένονται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, 
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λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή 

ουσιαστικά ισχύουν κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι αλλαγές στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του 

φόρου εισοδήματος στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, εκτός από αυτές που προκύπτουν από 

συγκεκριμένες μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται 

κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας και έχουν 

ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις  αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται/ 

πιστώνεται  έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

3.10 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης και βραχυχρόνιες παροχές σε εργαζομένους 

 
Βραχυπρόθεσμες παροχές 

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 (προπληρωμένο 

έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε 

επιστροφή. 

 
 Παροχές λόγω συνταξιοδότησης 

Η εταιρεία έχει τόσο προγράμματα καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών.  

3.10.1.1.1 Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών αποτελεί την 

παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή βάσει του ν. 2112/20  και τις μεταβολές που 

προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση της μεθόδου της 

προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημιές που προέρχονται από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές σε 

αναλογικές υποθέσεις χρεώνονται ή πιστώνονται μαζί με τυχόν αναβαλλόμενο φόρο που τα αφορά στα λοιπά 

συνολικά έσοδα ενώ το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται απευθείας στα αποτελέσματα. 

3.10.1.1.2 Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Το προσωπικό της εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον 

ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι 

υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από την εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την 

καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η εταιρεία δεν έχει καμία νομική 

ή τεκμαρτή  υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. 

Με βάση το πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, η υποχρέωση της εταιρείας (νομική ή τεκμαιρόμενη) 

περιορίζεται στο ποσό που έχει συμφωνηθεί να συνεισφέρει στον φορέα (π.χ. ταμείο) που διαχειρίζεται τις 
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εισφορές και χορηγεί τις παροχές. Συνεπώς το ποσό των παροχών που θα λάβει ο εργαζόμενος προσδιορίζεται 

από το ποσό που καταβάλλει η εταιρεία (ή και ο εργαζόμενος) και από τις καταβληθείσες επενδύσεις των 

εισφορών αυτών. 

Η πληρωτέα εισφορά από την εταιρεία σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως μία 

υποχρέωση μετά την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε και ως αντίστοιχο έξοδο. 

3.11 Λοιπές προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν μία παρούσα δέσμευση είναι πιθανό ότι θα οδηγήσει σε εκροή οικονομικών 

πόρων για την εταιρεία και αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της 

εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Μία παρούσα δέσμευση προκύπτει από την παρουσία μίας νομικής ή 

τεκμαιρόμενης υποχρέωσης που έχει προκύψει από γεγονότα του παρελθόντος.  

Κάθε σχηματισμένη πρόβλεψη χρησιμοποιείται μόνο για τα έξοδα για τα οποία είχε αρχικώς σχηματιστεί. Οι 

προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να 

απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη εκτίμηση.  

Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να διακανονιστεί η παρούσα 

δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι διαθέσιμα κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, 

περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες σχετικά με την παρούσα δέσμευση.  

Όταν η επίδραση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, το ποσό της πρόβλεψης είναι η 

παρούσα αξία των εξόδων που αναμένονται να απαιτηθούν προκειμένου να τακτοποιηθεί η υποχρέωση. 

Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος της προεξόφλησης, η λογιστική αξία μιας πρόβλεψης αυξάνει σε κάθε περίοδο 

έτσι ώστε να αντανακλά την πάροδο του χρόνου. Αυτή η αύξηση αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο 

στα αποτελέσματα. Όταν υπάρχει ένας αριθμός ομοίων δεσμεύσεων, η πιθανότητα ότι μία εκροή θα απαιτηθεί 

για διακανονισμό, καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη την κατηγορία των δεσμεύσεων, ως ένα σύνολο. Μία 

πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμη και αν η πιθανότητα πραγματοποίησης εκροής για ένα στοιχείο που 

περιλαμβάνεται στην κατηγορία  δεσμεύσεων είναι μικρή. 

Αν δεν είναι εφεξής πιθανό ότι μία εκροή πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη, θα απαιτηθεί για να 

διακανονιστεί η υποχρέωση, η πρόβλεψη αναστρέφεται. 

3.12 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη 

3.13 Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία 

Πιθανές εισροές από οικονομικά οφέλη για την εταιρεία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού 

στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων. 

3.14 Μισθώσεις  

Η εκτίμηση για το εάν μία συμφωνία περιέχει στοιχείο μίσθωσης πραγματοποιείται κατά την έναρξη της 

συμφωνίας, λαμβάνοντας υπ όψιν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν.  
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Η Εταιρεία ως μισθωτής 

3.14.1.1.1 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Η ιδιοκτησία ενός μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου μεταβιβάζεται στο μισθωτή εάν μεταβιβάζονται σε 

αυτόν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο 

ανεξάρτητο με τον νομικό τύπο της σύμβασης. Κατά την έναρξη της μίσθωσης το περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία του ή εάν είναι χαμηλότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών 

μισθωμάτων συμπεριλαμβανομένων και επιπλέον καταβολών εάν υπάρχουν, που καλύπτονται από το μισθωτή. 

Ένα αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση από τη χρηματοδοτική μίσθωση ανεξαρτήτως εάν μερικές 

από τις καταβολές μισθωμάτων είναι καταβάλλονται προκαταβολικά κατά την έναρξη της μίσθωσης. 

Η μεταγενέστερη λογιστική αντιμετώπιση των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν αποκτηθεί με συμβάσεις 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, π.χ. η χρησιμοποιούμενη μέθοδος απόσβεσης και ο προσδιορισμός της ωφέλιμης 

ζωής του, είναι ίδια με αυτή που εφαρμόζεται σε συγκρίσιμα αποκτώμενα, εκτός συμβάσεων μίσθωσης, 

περιουσιακά στοιχεία. Η λογιστική αντιμετώπιση της αντίστοιχης υποχρέωσης αφορά στη σταδιακή μείωση της, 

με βάση τις ελάχιστες καταβολές των μισθωμάτων μείον τις χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις, οι οποίες 

αναγνωρίζονται ως έξοδο στα χρηματοοικονομικά έξοδα. Οι χρηματοοικονομικές επιβαρύνσεις κατανέμονται 

στη διάρκεια της μισθωτικής περιόδου, και αντιπροσωπεύουν ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο επί του 

ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. 

3.14.1.1.2 Λειτουργικές μισθώσεις 

Όλες οι υπόλοιπες μισθώσεις αντιμετωπίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι καταβολές στις συμβάσεις 

λειτουργικής μίσθωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα με τη ευθεία μέθοδο (συσχετισμός εσόδου 

χρήσης και εξόδου). Οι σχετιζόμενες δαπάνες, όπως η συντήρηση και η ασφάλιση, αναγνωρίζονται ως έξοδο, 

όταν πραγματοποιούνται. 

 
Η Εταιρεία ως εκμισθωτής 

3.14.1.1.3 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι μισθώσεις στις οποίες η εταιρεία δε μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες του 

περιουσιακού στοιχείου κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τους 

εκμισθωτές στη διαπραγμάτευση και συμφωνία μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστικά αξία 

του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης ως έσοδα 

μίσθωσης. 

3.15 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία 

και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα είναι καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης 

αξίας, τις εκπτώσεις και τις επιστροφές.  

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

Πωλήσεις αγαθών 

Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των 
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αγαθών έχουν μεταβιβαστεί στον αγοραστή. 

 
Παροχή υπηρεσιών 

Το έσοδο από συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με προκαθορισμένη τιμή αναγνωρίζεται με βάση το στάδιο 

ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, το έσοδο 

αναγνωρίζεται βάσει της αναλογίας των υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί μέχρι την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων, σε σχέση με το σύνολο των υπηρεσιών που πρόκειται να εκτελεστούν. 

Όταν το αποτέλεσμα της συναλλαγής που αφορά παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτιμηθεί βάσιμα, το έσοδο 

αναγνωρίζεται μόνον κατά την έκταση που οι αναγνωρισμένες δαπάνες είναι ανακτήσιμες. 

Σε περιπτώσεις που μεταβληθούν οι αρχικές εκτιμήσεις των εσόδων, οι δαπάνες ή ο βαθμός ολοκλήρωσης, οι 

αλλαγές αυτές μπορεί να οδηγήσουν σε αυξήσεις ή μειώσεις των εκτιμώμενων εσόδων ή δαπανών και 

εμφανίζονται στα έσοδα της περιόδου. 

3.16 Κόστος δανεισμού 

Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο που πραγματοποιείται, εκτός αν αφορά περιουσιακό 

στοιχείο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής. 

 
4 Aσώματα πάγια στοιχεία 

Η λογιστική αξία των ασώματων παγίων, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' Λογισμικό Σύνολο 

Κόστος κτήσης την 1/1/2012 107.018,02 134.288,00 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (94.881,32)  (122.151,30) 

Λογιστική αξία την 1/1/2012 12.136,70 12.136,70 

Προσθήκες 167,59 167,59 

Αποσβέσεις χρήσης  (9.364,25)  (9.364,25) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2012 107.185,61 134.455,59 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (104.245,57)  (131.515,55) 

Λογιστική αξία την 31/12/2012 2.940,04 2.940,04 

Αποσβέσεις χρήσης  (490,00)  (490,00) 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2013 107.185,61 134.455,59 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (104.735,57)  (132.005,55) 

Λογιστική αξία την 31/12/2013 2.450,04 2.450,04 

Οι αποσβέσεις των ασώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης . Επί των ασώματων 

παγίων της εταιρείας δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσμεύεις για εξασφάλιση υποχρεώσεων. 

5 Ενσώματα πάγια στοιχεία 

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται, για τις παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' Μηχανήματα 
Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2013  

 
 
 

 

 36 

 

Κόστος κτήσης την 1/1/2012 181.482,48 16.595,24 198.077,72 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (82.252,75)  (13.947,39)  (96.200,14) 

Καθαρή λογιστική αξία την 
1/1/2012 

99.229,73 2.647,85 101.877,58 

Προσθήκες 6.908,84 2.199,79 9.108,63 

Αποσβέσεις χρήσης  (20.572,99)  (3.692,38)  (24.265,37) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2012 188.391,32 18.795,03 207.186,35 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (102.825,74)  (17.639,77)  (120.465,51) 

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2012 

85.565,58 1.155,26 86.720,84 

Προσθήκες 0,00 1.856,09 1.856,09 

Αποσβέσεις χρήσης  (17.393,60)  (1.033,76)  (18.427,36) 

Κόστος κτήσης την 31/12/2013 188.391,32 20.651,12 209.042,44 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (120.219,34)  (18.673,53)  (138.892,87) 

Καθαρή λογιστική αξία την 
31/12/2013 

68.171,98 1.977,59 70.149,57 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. Δεν υφίστανται 

ενέχυρα επί των παγίων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της εταιρείας. 

6 Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Ο πίνακας συμφωνίας της αναβαλλόμενης φορολογίας εμφανίζεται παρακάτω: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 
Έσοδο / 
(Έξοδο) 

Έσοδο / 
(Έξοδο) 

Αναστροφή πρόβλεψης 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Μη χρησιμοποιήθείσα πρόβλεψη 0,00  (7.132,78) 0,00  (1.209,23) (5.923,55) (1.209,23) 

Υποχρεώσεις παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

1.362,58  0,00  1.120,00  0,00  242,58  373,40  

Απομείωση απαίτησης 61.503,64  (39.099,49) 19.654,91  (39.063,49) 41.812,73  1.544,71  

Διαφορά φορολογικού 
συντελεστή στις χρήσεις 

1.246,50  (2.536,36) 0,00  0,00  (1.289,86) 0,00  

Αναγνώριση φορολογικής ζημιάς 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Σύνολο 64.112,72  (48.768,63) 20.774,91  (40.272,72) 34.841,90  708,88  

              

Συμψηφισμός (48.768,63) 48.768,63  (20.774,91) 20.774,91  - - 

              

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/ (υποχρέωση) 

15.344,09  0,00  0,00  (19.497,81)     

              

              

Φόρος στα λοιπά έσοδα          0,00  0,00  

              

Φόρος στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων (σημ. 22) 

        34.841,90  708,88  
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7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν εγγυήσεις ενοικίων για την έδρα της εταιρείας στην Γ. Παπαθανασίου 12 στην 

Παιανία και αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

 Επειδή το υπόλοιπο του λογαριασμού δεν είναι σημαντικό για την εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων της εταιρείας δεν έχει γίνει προσαρμογή στην αξία των εγγυήσεων αυτών με βάση το πραγματικό 

επιτόκιο. 

8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Εμπορεύματα  200.520,00 200.520,00 

Έτοιμα προϊόντα & ημιτελή υποπροϊόντα και υπολείμματα 122.817,47 0,00 

Πρώτες & βοηθητικές ύλες - αναλώσιμα υλικά- 
Ανταλλακτικά και είδη συσκευασίας 

85.391,04 131.286,37 

Αναλώσιμα 0,00 508,27 

Είδη συσκευασίας 0,00 1.397,96 

Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία 408.728,51 333.712,60 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0,00 0,00 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 408.728,51 333.712,60 

Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 

9 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

 

Ποσά σε € '   31/12/2013 31/12/2012 

Πελάτες εσωτερικού    0,00 553,50 

Πελάτες εξωτερικού    183.371,34 0,00 

Πελάτες  ΝΠΔΔ  και Ελληνικές Δημόσιες 
Επιχειρήσεις 

  1.166,60 12.432,21 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Εγγυήσεις ενοικίων 2.600,00 2.600,00 

Σύνολο 2.600,00 2.600,00 
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Σύνολο   184.537,94 12.985,71 

 Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών των 

βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική 

αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις απαιτήσεις της εταιρείας έχει 

πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για πιθανή απομείωση τους. Δεν υφίστανται απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση οι οποίες δεν έχουν υποστεί απομείωση.  

10 Λοιπές τρέχουσες απαιτήσεις 

Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων του κυκλοφορούντος ενεργητικού έχει ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Λοιποί χρεώστες 39.040,00 64.840,50 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί εγγυήσεων 106.373,87 32.134,87 

Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές 500,00 1.134,03 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογητέων 
κερδών 

52.983,64 19.542,96 

Φόρος προστιθέμενης αξίας προηγ. Ετών 349.444,86 284.133,46 

ΦΠΑ  τρεχουσας χρήσης 18.608,14 65.311,02 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 566.950,51 467.096,84 

Μείον: Πρόβλεψη απομείωσης  (146.991,56)  (169.774,46) 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 419.958,95 297.322,38 

11 Χρηματικά διαθέσιμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Ταμείο 399,76 170,39 

Καταθέσεις όψεως 110.887,31 120.361,64 

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων 111.287,07 120.532,03 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας. Η εταιρεία τηρεί τραπεζικούς 

λογαριασμούς σε ευρώ και σε δολάρια ΗΠΑ. 

12 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 100.000 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 3,00 η 

καθεμία. Όλες οι μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή 

κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

  
Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αριθμός μετοχών που έχουν εγκριθεί         

Κοινές ονομαστικές 100.000,00 3,00 100.000,00 3,00 

          

Πλήρως εξοφλημένες μετοχές         

Κοινές ονομαστικές 100.000,00 3,00 100.000,00 3,00 

Δεν υπήρξε κίνηση του μετοχικού κεφαλαίου στη χρήση. Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 
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13 Αποθεματικά 

Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

   

Ποσά σε € ' 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1/1/2012 11.042,12 0,00 0,00  11.042,12 

Σχηματισμός αποθεματικών 
σύμφωνα με απόφαση ΓΣ 

 722,68 0,00 0,00  722,68 

Υπόλοιπο την 
31/12/2012 

 11.764,80 0,00 0,00  11.764,80 

Σχηματισμός αποθεματικών 
σύμφωνα με απόφαση ΓΣ 

1.533,25 0,00 0,00  1.533,25 

Υπόλοιπο την 
31/12/2013 

 13.298,05 0,00 0,00  13.298,05 

 

 Τακτικό Αποθεματικό 

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να 

σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου 

μετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού 

αποθεματικού.  

14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την παρούσα 

αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που 

αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό 

των μεγεθών που απαιτούνται από τις προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π. 19) και 

είναι υποχρεωτικό να καταχωρηθούν στον Ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων κάθε επιχείρησης. 

Η εταιρεία δεν έχει ενεργοποιήσει, επίσημα ή ανεπίσημα, κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους 

εργαζόμενους, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. Το μόνο 

πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα νομοθεσία 

Ν.2112/1920 και 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

Η σχετική υποχρέωση της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Πρόβλεψη για αποχώρηση προσωπικού από την εταιρεία  6.533,00  5.600,00 

Μη καταχωρηθέντα αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) 0,00 0,00 

Μη καταχωρηθέν κόστος προϋπηρεσίας 0,00 0,00 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό  6.533,00  5.600,00 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 
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Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων 
παροχών  

5.600,00 3.733,00 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε 933,00 1.867,00 

Υποχρέωση καταχωρημένη στον 
ισολογισμό 

6.533,00 5.600,00 

Μεταβολές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 933,00 1.867,00 

Σύνολο 933,00 1.867,00 

15 Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Προμηθευτές   26.825,53 40.783,29 

Προμηθευτές  εξωτερικού 270.088,53 219.447,04 

Προκαταβολές πελατών 208.422,00 3.078,13 

Σύνολο υποχρεώσεων 505.336,06 263.308,46 

16 Φόροι πληρωτέοι 

Οι φόροι πληρωτέοι αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Παρακρατούμενοι φόροι 17.447,96 13.931,48 

Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 109.671,33 44.905,08 

Σύνολο 127.119,29 58.836,56 

17 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 4.214,28 3.873,40 

Λοιποί πιστωτές 16.077,83 13.168,24 

Σύνολο υποχρεώσεων 20.292,11 17.041,64 

Στην υποχρέωση προς τα ασφαλιστικά ταμεία, συμπεριλαμβάνεται οφειλή €4.214,28 η οποία αφορά τον μήνα 

Δεκέμβριο και Δώρο Χριστουγέννων. 

18 Κύκλος εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 11.294,19 22.996,28 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 738.985,91 861.571,07 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 10.000,00 26.481,89 

Σύνολο 760.280,10 911.049,24 

Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 
1/1-  

31/12/2013 
1/1-  

31/12/2012 
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Πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα     

Ελλάδα 4.970,19 10.848,99 

Ευρωπαϊκή Ένωση  11.250,00 730.231,86 

Τρίτες χώρες 744.059,91 169.968,39 

Σύνολο 760.280,10 911.049,24 

19 Ανάλυση δαπανών 

Οι δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 

1/1-  31/12/2013 
 

Ποσά σε Ευρώ 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα ερευνών 

& ανάπτυξης Σύνολο 
Αναλώσεις πρώτων υλών και 
υλικών 393.692,54 0,00 0,00 0,00 393.692,54 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 44.645,69 40.568,88 0,00 85.214,57 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 47.238,22 51.579,74 9.880,41 43.990,49 152.688,87 

Παροχές τρίτων 10.503,22 10.207,31 1.510,93 0,00 22.221,46 

Διάφορα έξοδα 7.357,64 7.409,94 44.153,71 4.055,20 62.976,49 

Αποσβέσεις 18.398,95 265,50 252,91 0,00 18.917,36 

Σύνολο: 477.190,58 114.108,18 96.366,84 48.045,70 735.711,29 

 

1/1-  31/12/2012 
     

 Ποσά σε Ευρώ 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 

Έξοδα 
ερευνών & 
ανάπτυξης Σύνολο 

Αναλώσεις πρώτων υλών και 
υλικών 494.189,76 0,00 0,00 64.631,38 558.821,14 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 0,00 18.429,09 55.287,26 0,00 73.716,34 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 30.554,66 38.612,39 17.507,87 96.148,30 182.823,21 

Παροχές τρίτων 8.423,42 11.503,19 1.071,62 0,00 20.998,23 

Διάφορα έξοδα 14.350,12 24.002,10 102.118,13 12.375,23 152.845,58 

Αποσβέσεις 17.903,74 14.988,71 737,18 0,00 33.629,62 

Σύνολο: 565.421,70 107.535,46 176.722,06 173.154,91 1.022.834,12 

20 Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης ναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Επιχορήγησες προγραμμάτων 75.043,65 125.461,13 

Λοιπά έσοδα 2.772,45 50.858,32 

Σύνολο 77.816,10 176.319,45 

 

21 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 3.740,35 1.544,77 

Διάφορα έξοδα τραπεζών 965,69 1.640,04 
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Συναλλαγματικές Διαφορές 2.809,71 10.243,27 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 0,00 0,00 

Σύνολο 7.515,75 13.428,08 

 

Οι συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουν από την μετατροπή συναλλάγματος από δολάρια σε ευρώ από 

καταθέσεις που έχουν γίνει στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που τηρεί σε δολάρια. 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα  περιλαμβάνουν: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Τόκοι καταθέσεων 617,48 449,37 

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 147,59 123,53 

Σύνολο 765,07 572,90 

 

22 Φορολογία εισοδήματος 

 
Φόρος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσης 

Ο φόρος που αναγνωρίσθηκε στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης διαμορφώθηκε ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Τρέχον Φόρος     

Φόρος περιόδου  (66.229,55)  (24.558,85) 

Τέλος επιτηδεύματος  (1.000,00) 0,00 

Σύνολο τρέχων φόρου  (67.229,55)  (24.558,85) 

Αναβαλλόμενος Φόρος     

αναβαλλόμενος φόρος από προσωρινές διαφορές 34.841,90 708,88 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου 34.841,90  708,88  

Σύνολο φόρων (32.387,65) (23.849,97) 

      

Εφαρμοστέος φορολογικός συντελεστής 26% 20% 

      

Κέρδη προ φόρων 95.634,23  51.679,37  

Φόρος εισοδήματος βάσει εφαρμοστέου 
φορολογικού συντελεστή (1) 

(24.865,00) (10.336,00) 

Ποσά φόρου που αναλογούν σε     

Συμπληρωματικός φόρος στο εισόδημα από ακίνητα 0,00  0,00  

σχηματισμό αφορολόγητων αποθεματικών 0,00  0,00  

αναπροσαρμογή Ν. 2065/92 0,00  0,00  

υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογίας με μικρότερο 
συντελεστή 

(1.289,77) 0,00  

δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση (13.545,82) (13.513,97) 

έσοδα που δεν φορολογούνται 7.312,94  0,00  

Φορολογική ζημιά που δεν αναγνωρίζεται 0,00  0,00  

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0,00  0,00  

Σύνολο (2) (7.522,65) (13.513,97) 

      

Σύνολο (1+2) (32.387,65) (23.849,97) 
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23 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Κέρδη (ζημιά) μετά από φόρους 63.246,58 27.829,40 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 100.000,00 100.000,00 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά 
/μετοχή) 

0,6324 0,2782 

Ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών έχει προκύψει ως εξής: 

 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών   

  31/12/2013 31/12/2012 

Υπόλοιπο μετοχών την 1/1 100.000,00 100.000,00 

Υπόλοιπο μετοχών 31/12 100.000,00 100.000,00 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 100.000,00 100.000,00 

  

24 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν για παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 66.588,19 57.268,29 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 18.626,38 16.448,05 

Σύνολο 85.214,57 73.716,34 

Ο αριθμός προσωπικού για τις παρουσιαζόμενες περιόδους είναι ο εξής: 

  31/12/2013 31/12/2012 

Μισθωτοί 3 3 

Σύνολο 3 3 

25 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Η εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του έτσι ώστε να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του, εξασφαλίζοντας 

παράλληλα μια ικανοποιητική απόδοση τους μετόχους, μέσα από την βελτιστοποίηση της σχέσης μεταξύ ξένων 

και ιδίων κεφαλαίων.  

Η εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο χρησιμοποιώντας τον δείκτη συνολικών καθαρών υποχρεώσεων 

(υποχρεώσεις – ταμειακά διαθέσιμα) προς ίδια κεφάλαια. Στον καθαρό δανεισμό περιλαμβάνονται τοκοφόρα 

δάνεια μείον διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα.  

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων 620.025,75 356.284,47 

      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 
της εταιρείας 

564.211,60 500.529,13 

      

Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων / Ίδια 
Κεφάλαια 

1,10 0,71 

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας  και 
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λαμβάνει υπ’ όψιν το κόστος του κεφαλαίου και τους συνδεδεμένους με αυτό κινδύνους για να καθορίσει την 

μετέπειτα στρατηγική που θα ακολουθήσει. 

26 Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Οι δραστηριότητες της εταιρείας δημιουργούν διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων συναλλαγματικών ισοτιμιών, πιστωτικών κινδύνων και κινδύνων 

ρευστότητας. Το συνολικό πρόγραμμα διαχείρισης του κινδύνου της εταιρείας εστιάζεται στις διακυμάνσεις των 

χρηματοοικονομικών αγορών και έχει στόχο να ελαχιστοποιήσει τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις αυτών των 

διακυμάνσεων στην χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνεται από τη Διοίκηση της εταιρείας. Η εταιρεία δεν εκτελεί 

συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές που δε σχετίζονται με τις εμπορικές, επενδυτικές ή 

δανειοληπτικές δραστηριότητες της εταιρείας. 

Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί η εταιρεία αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 

τράπεζες, συναλλαγές σε ξένο νόμισμα σε τρέχουσες τιμές, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης και  

λογαριασμούς εισπρακτέους και πληρωτέους. 

26.1 Κίνδυνος από την μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Η έκθεση της εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες 

ταμιακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές /εξαγωγές). Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται στα πλαίσια 

εγκεκριμένων κατευθύνσεων. 

Οι λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων σε ξένο νόμισμα που περιλαμβάνονται 

στην κατάσταση οικονομική θέσης είναι οι εξής: 

31/12/2013   

Ποσά σε € ' USD 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 49.294,15 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 0,00 

Σύνολο 49.294,15 

    

31/12/2012   

Ποσά σε € ' USD 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 0,00 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 0,00 

Σύνολο 0,00 

26.2 Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται 

κυρίως από πελάτες του εξωτερικού. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς 

από την εταιρεία. Δυνητικός πιστωτικός κίνδυνος υπάρχει και στα διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα και στις 

επενδύσεις. Στις περιπτώσεις αυτές, ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να 

ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με την εταιρία. Για την ελαχιστοποίηση αυτού του πιστωτικού κινδύνου, η 

εταιρεία συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής 
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διαβάθμισης. Η μέγιστη έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 2.600,00 2.600,00 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 184.537,94 12.985,71 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 111.287,07 120.532,03 

Σύνολο 298.425,01 136.117,74 

26.3 Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη κατάλληλων ρευστών διαθεσίμων. 

O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του της 

εταιρείας, που εμφανίζονται στον ισολογισμό, σε προεξοφλημένες τιμές, με βάση τις πληρωμές που απορρέουν 

από τις σχετικές συμφωνίες με τους προμηθευτές. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 
31/12/20123 

    

Ποσά σε € ' εώς 1 έτος 
1 έτος 

έως 5 έτη 
Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 516.228,17 0,00 0,00 516.228,17 

Δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

  516.228,17 0,00 0,00 516.228,17 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 
31/12/2012 

        

Ποσά σε € ' εώς 1 έτος 
1 έτος 

έως 5 έτη 
Άνω των 
5 ετών 

Σύνολο 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 270.350,10 0,00 0,00 270.350,10 

Δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

  270.350,10 0,00 0,00 270.350,10 

Οι παραπάνω πίνακες απεικονίζουν την αποπληρωμή των υφιστάμενων υποχρεώσεων της εταιρείας  την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες με τους αντισυμβαλλόμενους. 

Τα ποσά που απεικονίζονται αφορούν την αποπληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Για τις έντοκες υποχρεώσεις με 

κυμαινόμενο επιτόκιο έχει χρησιμοποιηθεί το τελευταίο επιτόκιο εκτοκισμού που χρησιμοποιήθηκε. 

27 Παροχές βασικών διευθυντικών στελεχών 

Οι παροχές προς τα βασικά διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και μέλη του Δ.Σ είναι οι παρακάτω: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών Δ.Σ. 66.588,19 57.268,29 

Μισθοί και λοιπές εργασιακές παροχές διευθυντικών 
στελεχών 

0,00 0,00 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις 23.448,04 6.817,50 

Σύνολο  90.036,23 64.085,79 

 Κατά την 31/12/2012 και την 31/12/2013 υφίστανται οι ακόλουθες απαιτήσεις και υποχρεώσεις έναντι των 

συνδεμένων μερών: 
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Απαιτήσεις 31/12/2013 31/12/2012 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 0,00 84,03 

Σύνολο 0,00 84,03 

Υποχρεώσεις 31/12/2013 31/12/2012 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 6.359,54 1.006,91 

Σύνολο 6.359,54 1.006,91 

28 Βάρη επί των ακινήτων και ενέχυρα 

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα, ενώ πέραν των δεσμευμένων τραπεζικών καταθέσεων για λήψη εγγυητικών 

επιστολών δεν υφίσταται ενέχυρα επί λοιπών περιουσιακών στοιχείων. 

29 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Επίδικες υποθέσεις 

Δεν υφίστανται επίδικες υποθέσεις έναντι των οποίων να απαιτείται ο σχηματισμός προβλέψεων.  

 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010 ως και 2012. Η εταιρεία δεν έχει 

σχηματίσει προβλέψεις για τους πρόσθετους φόρους που μπορεί να προκύψουν από μελλοντικούς 

φορολογικούς ελέγχου, στηριζόμενος σε ιστορικά στοιχεία για την έκβαση αντίστοιχων ελέγχων. Για τη χρήση 

2013 η εταιρεία έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται 

από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό 

φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

χρήσεως 2013. 

Ενδεχόμενες απαιτήσεις 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις οι οποίες δεν εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις ή θα έπρεπε να 

αποκαλυφθούν με άλλο τρόπο. 

Εγγυήσεις 

Υφίστανται εγγυήσεις οι οποίες αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε € ' 31/12/2013 31/12/2012 

Καλής εκτέλεσης 106.612,18 64.383,81 

  106.612,18 64.383,81 

30 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

Οι συνολικές αμοιβές που χρέωσε το νόμιμο ελεγκτικό γραφείο για τον υποχρεωτικό έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων ανέρχονται στο ποσό των 4.500 Ευρώ. 

31 Συμφωνία μετάβασης από ΕΓΛΣ σε ΔΠΧΑ  

Η κατάσταση συμφωνίας των Ιδίων Κεφαλαίων μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΛΣ απεικονίζεται ακολούθως:  
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Ποσά σε € ' 31/12/2012 31/12/2011 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων βάσει ΕΓΛΣ 527.044,70 496.379,76 

Προσαρμογές λόγω μετάβασης στα ΔΠΧΑ     

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού (Αν. Φορ.) 1.120,00 746,62 

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού  (5.600,00)  (3.733,00) 

Απομείωση απαιτήσεων (9.417,76)  (7.740,36) 

Απομείωση απαιτήσεων (Αν. Φορ.)  (20.617,81)  (20.953,29) 

  (34.515,57) (31.680,03) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων βάσει ΔΠΧΑ 492.529,13 464.699,73 

 

Η κατάσταση συμφωνίας των Αποτελεσμάτων Χρήσης μεταξύ των ΔΠΧΑ και ΕΓΛΣ απεικονίζεται ακολούθως:  

 

Ποσά σε € ' 31/12/2012 

Αποτελέσματα χρήσης βάσει ΕΓΛΣ 30.664,94 

Προσαρμογές λόγω μετάβασης στα ΔΠΧΑ   

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού (Αν. Φορ.)  (537,67) 

Πρόβλεψη αποζημείωσης προσωπικού  (1.867,00) 

Απομείωση απαιτήσεων (1.677,40) 

Απομείωση απαιτήσεων (Αν. Φορ.)  1.246,53 

  -2.835,54 

Αποτελέσματα χρήσης βάσει ΔΠΧΑ 27.829,40 

32 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Την 31/1/2014 η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το 

ποσό των τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ (33.336€), με την έκδοση έντεκα χιλιάδων 

εκατόν δώδεκα (11.112) κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας τριών ευρώ 

(3€) εκάστη και με τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο 19,80 ευρώ. Μετά την ανωτέρω αποφασισθείσα αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται σε τριακόσιες τριάντα τρεις 

χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι (333.336) ευρώ  διαιρούμενο σε εκατόν έντεκα χιλιάδες εκατόν δώδεκα 

(111.112) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας τριών (3,00) ευρώ εκάστης. Η διαφορά μεταξύ της τιμής 

διάθεσης και της ονομαστικής αξίας κάθε νέας μετοχής, η οποία σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της αύξησης 

θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των εκατόν ογδόντα έξι χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα 

λεπτών (186.681,60), θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού 

«Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 

Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται 

να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

Παιανία, 23 Απριλίου 2014 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ Ο Λογιστής 

Νικόλαος Κόντος  

ΑΔΤ ΑΙ691044 

 Γεώργιος Γεωργούσης 

    ΑΔΤ Ι694794 

Γεώργιος Μπούκης 

ΑΔΤ AB 667930ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ. 

Α ΤΑΞΗΣ  17255 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2013 

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ελεγκτική εταιρεία MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε.

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Κωνσταντίνος Μακρής (Α.Μ. ΕΛΤΕ: 1483)

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 53208/04/Β/02/176 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύμφωνη γνώμη

Αρμόδια Αρχή ΓΕΜΗ Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος Νικόλαος Κόντος

Ημ/νία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 23 Απριλίου 2014 Αντιπρόεδρος                      Μιλτιάδης Μιχαλούτσος

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας www.raymetrics.gr Δ/νων Σύμβουλος Γεώργιος Γεωργούσης

Ποσά σε € ' Ποσά σε € '

31/12/2013 31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 90.543,70 92.260,88 Κέρδη/(Ζημίες)  χρήσεως προ φόρου εισοδήματος 95.634,23 51.679,37 

Αποθέματα 408.728,51 333.712,60 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Απαιτήσεις από πελάτες 184.537,94 12.985,71 Αποσβέσεις ασώματων και ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 18.917,36 33.629,62 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 531.246,02 417.854,41 Προβλέψεις 933,00 1.867,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.215.056,17 856.813,60 (Τόκοι και συναφή έσοδα) (617,48) (449,37)

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 4.706,04 3.184,81 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 119.573,15 89.911,43

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αποθέματα (75.015,91) (153.289,68)

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εμπορικές απαιτήσεις (125.764,87) 271.511,35 

Μετοχικό Κεφάλαιο 300.000,00 300.000,00 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (122.636,57) (27.569,25)

Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 255.775,71 192.529,13 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 (2.600,00)

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α) 555.775,71 492.529,13 Αύξηση/(Μείωση) σε:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 6.533,00 25.097,81 Προμηθευτές 222.495,17 (7.731,77)

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 (41.967,73)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 652.747,46 339.186,66 Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες 18.650,97 128.264,35 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 659.280,46 364.284,47 Πληρωμές φόρων (21.951,28) (53.494,49)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (3.300,31) 74.769,86 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 1.215.056,16 856.813,60 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

(Αγορές ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων) (1.856,09) (9.276,22)

Εισπράξεις τόκων και συναφών εσόδων 617,48 449,37 

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (1.238,61) (8.826,85)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες :

(Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ. εξόδων) (4.706,04) (3.184,81)

Ταμειακές εισροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (4.706,04) (3.184,81)

Επίδραση μεταβολών ισοτιμιών στα χρηματικά διαθέσιμα 0,00 0,00 

Ποσά σε € ' Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων (9.244,96) 62.758,20 

1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 120.532,03 57.773,83 

Κύκλος εργασιών 760.280,10 911.049,24 Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 111.287,07 120.532,03 

Μικτά κέρδη 283.089,52 345.627,54 

121.302,27 98.164,19 

102.384,91 64.534,57 1) Οι οικονομικές καταστάσεις της  χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

την 23 Απριλίου 2014.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 95.634,23 51.679,37 2)  Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της Εταιρίας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται

 να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 

Μείον φόροι (32.387,65) (23.849,97) 3)  Η Εταιρεία δεν κατείχε στη λήξη της τρέχουσας χρήσης ίδιες μετοχές.

4) Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010 εώς και 2012. Για τη χρήση 2013 έχει υπαχθεί στο φορολογικό 

63.246,58 27.829,40 έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος 

αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη.

5) Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2013 ανέρχεται 3 άτομα και την 31/12/2012 σε 3 άτομα.

6) Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της οικονομικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στην λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα 

μέρη, όπως αυτά ορίζονται από το ΔΛΠ 24, είναι οι εξής:

α) Έσοδα 0,00

β) Έξοδα 0,00

Ποσά σε € ' γ) Απαιτήσεις 0,00

31/12/2013 31/12/2012 δ) Υποχρεώσεις 0,00

Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου
ε) Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών στελεχών και μελών 

της διοίκησης
90.036,23

(1/1/2013 & 1/1/2012 αντίστοιχα) 492.529,13 464.699,73 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της 

διοίκησης.
0,00

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 63.246,58 27.829,40 7) Η χρήση 2013 ήταν η πρώτη στην οποία υιοθετηθηκαν τα ΔΠΧΑ από την εταιρεία

555.775,71 492.529,13 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 

Κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 0,00 0,00 

Επιχορήγηση 0,00 0,00 

Σύνολο μεταβολών 0,00 0,00 

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(31/12/2013 & 31/12/2012 αντίστοιχα) 555.775,71 492.529,13 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

RAYMETRICS AE

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

(Δημοσιευμένα βάσει του άρθρου 135 του Ν.2190,για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μία γενική  ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της RAYMETRICS AE

Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της, πρέπει να εξασφαλίσει πρόσβαση στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, καθώς και στην 

έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Ενδεικτικά μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της, όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου

Γ. Παπαθανασίου 12, Παιανία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Παιανία Αττικής, 23 Απριλίου 2014

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ691044 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΔΤ Ι694794

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΚΗΣ
ΑΔΤ AB 667930

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ. Α ΤΑΞΗΣ  17255


