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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 2016 τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 
ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις 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 2016 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, 10 Mαρτίου 2017 

ΙΩΑΝΝΗΣ Ε.ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ορκωτός Ελεγκτής  Λογιστής 

Αρ Μ ΣΟΕΛ 16581 

 

Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. 

μέλος της Crowe Horwath International 

Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα 
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                              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 2016 

 

Κύριοι Μέτοχοι,  

 

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

2016. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920 όπως ισχύει και του νόμου 4308/2014 (Φ.Ε.Κ. 251/24.11.2014).  

 

Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «ΡΕΪΜΕΤΡΙΞ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» (στο εξής η 

«Εταιρεία») για τη χρήση 2016 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 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βαθιάς ύφεσης της ελληνικής Οικονομίας και έπειτα από πορεία χρόνων 
που χαρακτηρίστηκαν από πρωτόγνωρες οικονομικές προκλήσεις η Εταιρεία Raymetrics Α.Ε., 

παραμένοντας προσηλωμένη στη στρατηγική προσανατολισμού της μόνο στις αγορές του 
εξωτερικού και στον αυστηρό έλεγχο του κόστους, κατέγραψε για μια ακόμη χρονιά λειτουργική 
κερδοφορία, διασφαλίζοντας παράλληλα επαρκή ρευστότητα για την επίτευξη των στρατηγικών 
στόχων της. 

 

Το 2016 υπήρξε χρονιά ανανέωσης για την Εταιρεία, η οποία εμπλουτίστηκε με νέο προσωπικό. Η 

απαραίτητη εκπαίδευση και ενσωμάτωση του προσωπικού πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία 

καθώς δεν υπήρξαν καθυστερήσεις στην παραγωγική δραστηριότητα της εταιρίας και όλες οι 

προγραμματισμένες πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν στους χρόνους τους. 

  

Κατά την διάρκεια της χρήσεως πραγματοποιήθηκαν πολλές σημαντικές πωλήσεις σε χώρες της 

Ασίας (Ινδία, Κίνα, Ινδονησία, Μακάο). Η αγορά της Ασίας, θα αποτελέσει στρατηγικό στόχο για 

αύξηση των πωλήσεων και τα μελλοντικά έτη. 

  

Κύριο γεγονός όμως της χρονιάς υπήρξε η έναρξη παράδοσης του πρώτου από τα συνολικά 11, 

με προοπτική απόκτησης και περισσοτέρων, 3D Scanning συστημάτων στη Μετεωρολογική 

υπηρεσία της Ινδονησίας (BMKG). Η συνολική αξία του συμβολάιου θα είναι αξίας ~3 εκ. Ευρώ. 

Το έργο αυτό έχει σκοπό την δημιουργία ενός δικτύου παρακολούθησης της ηφαιστειακής τέφρας 

στην περιοχή, η οποία εμφανίζει ιδιαίτερα έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το έργο αυτό 

αποτελεί έργο σταθμό και σημείο αναφοράς για την περιοχή και λειτουργεί ως συνέχεια του έργου 

με την Μετεωρολογική Υπηρεσία της Μ. Βρετανίας (UKMet Office) για την προμήθεια ενός 

αντίστοιχου δικτύου 11 συστημάτων Lidar ανίχνευσης ηφαιστειακής στάχτης και αιωρούμενων 

σωματιδίων. 

 

Τα δύο αυτά δίκτυα Lidar σε δύο βασικές γεωγραφικές περιοχές, θα αποτελέσουν το έναυσμα για 

να ακολουθήσουν και άλλες χώρες με αντίστοιχα δίκτυα, ιδιαίτερα στις περιοχές της 

Νοτιοανατολικής Ασίας όπου καταγράφεται ισχυρή ηφαιστειακή δραστηριότητα.  

  

Ένα εξίσου πολύ σημαντικό γεγονός για την ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρίας είναι η είσοδός 

της στον τομέα της αεροπλοΐας (aviation). Αν και ο χώρος της αεροπλοΐας είναι αρκετά 

«δύσκολος» καθώς χρειάζεται η συλλογή διαφόρων πιστοποιητικών ασφαλείας και όχι μόνο. Η 

εταιρεία συμμετέχει κάθε χρόνο στο παγκόσμιο συνέδριο που αφορά τη διαχείριση της εναέριας 

κυκλοφορίας (World ATM Congress), με σκοπό να ενημερώσει τις εταιρείες και τους οργανισμούς 

διαχείρισης των πτήσεων, για τα οφέλη και τις καινοτομίες που έχουν τα συστήματά μας. 
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Τέλος η Εταιρία εντατικοποίησε την παρουσία της σε εκθέσεις μετεωρολογικού ενδιαφέροντος, 

όπως για παράδειγμα η International Meteorological Expo και η InterMET Asia, καθώς επίσης και 

τις επαφές της με Μετεωρολογικές Υπηρεσίες ανά τον κόσμο είτε απευθείας είτε μέσω των 

αντιπροσώπων της. Σκοπός της συμμετοχής αυτής είναι η επαφή με τους αντιπροσώπους των 

υπηρεσιών αυτών και η παρουσίασή των προϊότων μας και των δυνατοτήτων τους για την 

βελτίωση της παροχής των υπηρεσιών τους. 

 

Η εταιρεία παράλληλα διαθέτει υψηλό επιστημονικό δυναμικό και συνεργασίες, γεγονός το οποίο 

χρησιμοποιεί για την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων. Για το σκοπό αυτό εντατικοποίησε και 

συνεχίζει τη συμμετοχή της σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα όπως το ACTRIS II (Aerosols, 

Clouds and Trace gases Research Infrastructure Network).  

 

Επιπρόσθετα η εταιρεία αναζητά ερευνητικές επενδυτικές ευκαιρίες όπως τα ελληνικά 

προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς επίσης και τα ευρωπαικά προγράμματα HORIZON 2020. Στα 

προγράμματα αυτά έχουν ήδη κατατεθεί αξιόλογες προτάσεις και εκκρεμεί η τελική αξιολόγησή 

τους.  

 

Επίσης προετοιμάζεται η συμμετοχή της εταιρείας και στις όπως και διακρατικές διμερείς 

συνεργασίες Ελλάδα-Γερμανία και Ελλάδα-Ισραήλ. 

  
Πιο συγκεκριμένα κατά την τρέχουσα χρήση οι πωλήσεις της εταιρείας έφτασαν το ποσό 
των 2.055.393,05 ευρώ έναντι 2.415.222,68 ευρώ της προηγούμενης χρήσης ενώ τα κέρδη προ 
φόρων το ποσό των € 162.256,47. 

  

Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης προ φόρων και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 

ανήλθαν στο ποσό των € 171.923,34 ενώ τα αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στο ποσό των 

€ 207.798,06 για το 2016. 

  
Η οικονομική θέση της Εταιρείας στις 31/12/2016 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 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβολή % 

Σύνολο Ενεργητικού 2.136.189,97 2.675.042,29 -538.852,32 -20,14% 

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 226.037,71 266.420,20 -40.382,49 -15,16% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.910.152,26 2.408.622,09 -498.469,83 -20,70% 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 248.673,81 787.046,10 -538.372,29 -68,40% 

Ίδια Κεφάλαια 1.775.718,83 1.877.117,26 -101.398,43 -5,40% 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  

 

Η Μείωση του συνόλου του ενεργητικού οφείλεται κατά κύριο λόγο στην μεγάλη μείωση των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, θα πρέπει το 2017 να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή στο χρόνο 

τακτοποίησης των υποχρεώσεων σε σχέση με την είσπραξη των απαιτήσεων της εταιρείας. Τα 

Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν κατά κύριο λόγο από την διανομή μερίσματος και αμοιβών ΔΣ 

διπλάσιων σε σχέση με τα κέρδη της εταιρίας το 2016. 
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ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Εταιρικά Μεγέθη 31/12/2016 31/12/2015 Μεταβολή % 

Κύκλος εργασιών 1.933.423,03 2.415.222,68 -481.799,65 -19,95% 

Άλλα έσοδα 121.970,02 10.951,94 111.018,08 1013,68% 

Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 207.798,06 325.857,74 -118.059,68 -36,23% 

Λειτουργικό αποτέλεσμα 171.923,34 271.956,82 -100.033,48 -36,78% 

Κέρδη προ φόρων  162.256,47 255.628,36 -93.371,89 -36,53% 

Κέρδη μετά φόρων 102.250,80 161.883,65 -59.632,85 -36,84% 

 

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

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

31/12/2016, σας παραθέτουμε τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς 

αριθμοδείκτες: 

  2016 2015 

Α) Δείκτες χρηματοοικονομικής μόχλευσες και περιουσιακής 
διάρθρωσης 

    

      

Δείκτης χρέους προς Ίδια Κεφάλαια:     

      

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
6,30% 0,58% 

Ίδια Κεφάλαια 

      

Β) Δείκτες Παγιοποίησης Περιουσίας     

      

Δείκτης Κυκλοφορούντος ενεργητικού προς σύνολο ενεργητικού:     

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
89,42% 90,29% 

Σύνολο ενεργητικού 

      

Γ) Δείκτες Ρευστότητας     

      

Δείκτης Κεφαλαιακής Ρευστότητας:     

      

Κυκλοφορούν Ενεργητικό  _ 
768,14% 289,64% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

      

Δ) Δείκτες απόδοσης ή Αποτελέσματος     

      

1.Καθαρό ποσοστό κέρδους σε σχέση με τις πωλήσεις     

      

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων 
10,75% 13,49% 

Κύκλος εργασιών 

      

2. Απόδοση εκμετάλλευσης     
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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 πορεία των εργασιών της εταιρίας προβλέπεται να είναι εξαιρετικά βελτιωμένη μέσα στην 

επόμενη διετία. 

 

Το 2017 αναμένεται να συνεχιστεί αδιάκοπα η εκτέλεση του ανεκτέλεστου υπολοίπου της 

Εταιρείας που φθάνει το 1 εκ. Ευρώ. Η Εταιρεία ξεκινά το 2017 με θετικές προοπτικές για μία 

ακόμη χρονιά με ιδιαίτερα ικανοποιητικές επιδόσεις στηριζόμενη κυρίως σε έργα που έχει 

αναλάβει στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ασίας αλλά και σε νέα έργα που περιμένει σε αγορές 

κυρίως της Ινδίας, Ιαπωνίας και Μέσης Ανατολής.       

 

Ειδική μνεία και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να γίνει για το πρώτο μεγάλο έργο που έχει 

αναλάβει ήδη η Εταιρεία στην Ινδονησία, για λογαριασμό της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της 

Ινδονησίας (BMKG), για την κατασκευή 11 συστημάτων τηλεπισκόπισης Lidar για την ανίχνευση 

ηφαιστειακής στάχτης έργο που καθιστά την Εταιρεία παγκόσμιο παίχτη και πρωτοπόρο στην 

ευρύτερη περιοχή. Τo πρώτo σύστημα λειτουργεί ήδη με επιτυχία, πέρασε τους ελέγχους και τα 

τεστ από τον χρήστη και στο επόμενο διάστημα αναμένεται η συνέχιση του έργου. 

 

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

Ινδονησίας και σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Η υπηρεσία διαθέτει διαφορετικά τμήματα τα οποία 

ύστερα από την επιτυχή εξέλιξη του έργου με την παρακολούθηση της ηφαιστειακής τέφρας και 

των αιωρούμενων σωματιδίων, έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους για την προμήθεια νέων 

συστημάτων για την αεροπλοϊα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδονησίας είναι υπεύθυνη και 

για την παροχή υπηρεσιών στα αεροδρόμια της χώρας. Απώτερος στόχος της εταιρείας μας είναι ο 

εξοπλισμός των αεροδρομίων στη χώρα με τα 3D Scanning συστήματά μας για τη βελτίωση της 

διαχείρισης των πτήσεων. 

 

Ένας σημαντικός πυλώνας για την ανάπτυξη των πωλήσεων της Εταιρίας όπως προαναφέρθηκε 

είναι αυτός της αεροπλοΐας (aviation). Η επιτυχής εγκατάσταση των συστημάτων μας και η 

επιτυχή καταγραφή των δεδομένων στα δύο διεθνή αεροδρόμια της Σιγκαπούρης και του 

Αζερμπαϊτζάν έχουν ήδη δημιουργήσει ένα επιτυχές προηγούμενο το οποίο είναι απαραίτητο για 

την ύπαρξη μίας επιτυχούς αναφοράς από διεθνής οργανισμούς. Με τις δύο αυτές 

προαναφερόμενες πωλήσεις (καθώς και με άλλες δράσεις) αναμένεται να «ανοίξει» η αγορά της 

αεροπλοΐας για την εταιρία μας. Μία αγορά που λόγω μεγέθους ευελπιστούμε να γίνει κυρίαρχο 

κομμάτι των δραστηριοτήτων μας. 

 

Η Εταιρεία για την επόμενη διετία, σχεδιάζει να συμμετάσχει σε τουλάχιστον 10 από τις 

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων 
8,39% 10,58% 

Κύκλος εργασιών 

      

3. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων:     

      

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων 
9,14% 13,62% 

Ίδια Κεφάλαια 
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μεγαλύτερες εκθέσεις του Κόσμου σε Αμερική, ΗΑΕ, Ολλανία, Ισπανία, Κούβα, Κίνα, Ρωσία, 

Ισπανία, Σιγκαπούρη κ.α. Σκοπός αυτής της δράσης είναι να εντατικοποιηθεί η παρουσίαση των 

υφιστάμενων και νέων προϊόντων της Εταιρείας και να έρθουμε πιο κοντά σε καινούργιες αγορές 

(πχ. Aviation). Oι προοπτικές διαφαίνονται εξαιρετικές καθώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την 

κατασκευή δικτύων συστημάτων Lidar σε χώρες όπως η Ινδία, και η Ιαπωνία. 

 

Σε ότι αφορά την Ινδία η εταιρεία ήδη έχει προσφέρει σε διαγωνισμό που έχει προκηρύξει η 

διαστημική υπηρεσία της Ινδίας (VSSC), για την παρακολούθηση των μεταβολών της 

ατμόσφαιρας σε ύψος 90Km. H αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 2,5 εκ ευρώ. 

Επιπρόσθετα, η Μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας έχει συμφωνήσει να εγκαταστήσει ένα δίκτυο 

vertical Lidars, σε διάφορες περιοχές της χώρας για την πραγματοποίηση μετεωρογικών 

παραμέτρων. Η αξία του έργου αυτού ανέρχεται στα 4 εκ ευρώ. Υπάρχει επίσης προοπτική 

προσθήκης περισσοτέρων συστημάτων στο δίκτυο αυτό, μετά το πέρας της πλήρους ανάπτυξής 

του.  

 

Επίσης αναμένονται στο αμέσως επόμενο διάστημα διαγωνισμοί οι οποίοι αφορούν διάφορα 

ερευνητικά Ινστιτούτα της Ινδίας καθώς και ορισμένες υπηρεσίες του στρατού με στόχο την 

εγκατάσταση ειδικά τροποποιημένων Lidar σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της Ινδίας και 

διαφόρων άλλων υπηρεσιών. Τέλος, αναμένονται σύντομα 2 μεγάλα έργα στη Ρουμανία, το ένα 

για τοπικό Πανεπιστήμιο αξίας 0,5 εκ ευρώ και το άλλο αξίας 0,8 εκ ευρώ για τη δημιουργία ενός 

Lidar Reference station όπου θα πιστοποιούνται τα συστήματα Lidar. 

 

Παράλληλα, η εταιρεία πραγματοποιεί αναβαθμίσεις των παλαιότερων συστημάτων όπως αυτό της 

Ευρωπαϊκής διαστημικής υπηρεσίας (ESA), το οποίο είναι εγκατεστημένο σε μικρό φορτηγό καθώς 

επίσης και στο NPL της Ινδίας. 

 

Η εταιρεία έχει 2 μεγάλα project τα οποία έχουν ορίζοντα διετίας και αναμένεται να αποτελέσουν 

έργα παγκόσμιας αναγνώρισης. Το πρώτο είναι αυτό της Ιαπωνίας όπου το ενδιαφέρον έχει 

προκύψει τόσο από την Μετεωρολογική υπηρεσία, όσο και από την Τοπική Πανεπιστημιακή 

κοινότητα αλλά και από το Volcanic Ash Advisory Center (VAAC-JAPAN). Το project της Ιαπωνίας 

αφορά την ανάπτυξη 3 ξεχωριστών δικτύων για τις 3 διαφορετικές προαναφερόμενες υπηρεσίες. 

Ο αριθμός των συστημάτων που αναμένεται να πωληθούν είναι περίπου 40, με ανοικτό το 

ενδεχόμενο προσθήκης νέων, κατόπιν της ολοκλήρωσης της παράδοσης. 

 

Το μεγάλο επόμενο project της εταιρείας είναι αυτό του Κουβέιτ, για την αντίστοιχη 

Μετεωρολογική υπηρεσία. Έχουν ήδη γίνει οι συναντήσεις με τον διευθυντή της τοπικής 

υπηρεσίας και έχει συμφωνηθεί η προμήθεια ενός δικτύου περίπου 10 Lidar, για την 

παρακολούθηση της σκόνης που φθάνει στη χώρα από τις γύρω περιοχές. Η αξία του έργου 

ανέρχεται στα 2εκ ευρώ. 

 

Τέλος το 2017 θα είναι η χρονιά που η εταιρία θα εντατικοποιήσει μέσω στοχευμένων 

δράσεων R&D τις προσπάθειες ανάπτυξης νέων προϊόντων που θα καλύψουν ανάγκες αγορών 

(target groups), όπως τα διυλιστήρια και πετροχημικές εταιρείες με προϊόντα που αφορούν τον 

εντοπισμό αερίων όπως το CH4, H2S και Benzene.  

 

Εξέχουσας σημασίας επίσης είναι και τα προϊόντα που σχεδιάζει η εταιρεία και αφορούν σε 

στρατιωτικές εφαρμογές, όπου στόχος είναι η ανάπτυξη συστημάτων Lidar που μπορούν να 

ανιχνεύσουν εξ αποστάσεως τοξικά αέρια επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία και χαρακτηριστικά 

παραπροϊόντα των εμπόλεμων περιοχών. 
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ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

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 

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.    
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Η θετική διαφορά μεταξύ Κυκλοφορούντος Ενεργητικού και Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων που 

εμφανίζει κατά την 31/12/2016 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 €' 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί, Εργασιακές Παροχές Υπαλλήλων και λοιπές 

Αμοιβές Μελών ΔΣ 
220.936,12 158.869,29 

Μισθοί Μελών ΔΣ εγκεκριμένοι από Γενική Συνέλευση 60.000,00 48.021,86 

 

280.936,12 206.891,15 

 

Κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015 υφίστανται οι ακόλουθες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

έναντι των συνδεμένων μερών: 

 

Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Μέλη ΔΣ και Διευθυντικά Στελέχη 11.112,29 0,00 

 

11.112,29 0,00 

   Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Μέλη ΔΣ και Διευθυντικά Στελέχη 0,00 6.643,11 

 

0,00 6.643,11 

 

 

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 

Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Κατωτέρω απεικονίζεται 

η συμφωνία μετάβασης από τα Ελληνικά Πρότυπα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. 

 

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 2016 να απαλλάξει το 
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Διοικητικό Συμβούλιο και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη και να ορίσει ελεγκτική εταιρεία για τη 

χρήση που λήγει 31/12/2016. 

 

 

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

Συμβουλίου. 

 

 

Μεταμόρφωση, 03 Μαρτίου 2017 

 

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Ο Πρόεδρος  

 

 

 

Νικόλαος Κόντος 

  



 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 50 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών 

των οικονομικών καταστάσεων 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016 

 

 

σύμφωνα με τα  

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

 

 

 

 



Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2016  

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 50 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
οικονομικών καταστάσεων 

 

 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 

31/12/2016 31/12/2015 

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5        212.393,14         253.041,96  

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4 
                  

0,04                    0,04  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 
           

9.044,53             8.778,19  

Λοιπά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία 7 
           

4.600,00             4.600,00  

  

      
226.037,71        266.420,19  

Αποθέματα 8        144.277,59         302.043,12  
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9        631.745,75         647.323,39  
Λοιπές απαιτήσεις 10        322.139,61         345.767,10  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11        811.989,31      1.181.526,91  

  

   
1.910.152,26     2.476.660,52  

Σύνολο Ενεργητικού 
 

   
2.136.189,97     2.743.080,71  

    Μετοχικό κεφάλαιο 12        366.669,00         366.669,00  
Υπέρ το άρτιο 13        853.341,60         853.341,60  
Λοιπά αποθεματικά 13          43.968,43           43.666,00  
Αποτελέσματα εις νέον 

 
       511.739,80         613.440,66  

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 

Μητρικής 
 

   

1.775.718,83     1.877.117,26  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
 

   
1.775.718,83     1.877.117,26  

    Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 14          11.797,33           10.878,93  
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 14        100.000,00                        -    

  

      

111.797,33          10.878,93  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15        151.051,88         736.847,42  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 16          69.842,61         108.447,68  

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 17 
           

2.323,37                159,47  
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17          25.455,95             9.629,95  

  

      
248.673,81        855.084,52  

Σύνολο Υποχρεώσεων 

 

      
360.471,14        865.963,45  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 
 

   
2.136.189,97     2.743.080,71  
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

  
1/1 - 31/12/2016 1/1 - 31/12/2015 

Πωλήσεις 18 1.933.423,03 2.415.222,68 

Κόστος πωληθέντων 19 (1.168.378,76) (1.761.258,85) 

Μικτό κέρδος / (ζημίες) 
 

765.044,27 653.963,83 

    
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 20 121.970,02 10.951,94 

Έξοδα διάθεσης 19 (171.190,66) (199.766,97) 

Έξοδα διοίκησης 19 (281.860,16) (182.228,58) 

Εξοδα λειτουργίας ερευνών-ανάπτυξης 19 (192.256,97) (4.556,76) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 19 (69.783,16) (6.406,64) 

Λειτουργικά κέρδη / (ζημίες)  
 

171.923,34 271.956,82 

    
Χρηματοοικονομικά έσοδα 21 136,20 224,64 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 21 (9.803,07) (16.553,10) 

    
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων 

 
162.256,47 255.628,36 

    
Φόρος εισοδήματος 22 (60.005,67) (93.744,71) 

    
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (Α) 

 
102.250,80 161.883,65 

    
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) + 
(Β) 102.250,80 161.883,65 

Κέρδη ανα μετοχή 
   

Βασικά (ευρώ ανα μετοχή) 23 0,8366 1,3876 

    
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων & συνολικών αποσβέσεων 

 
207.798,06 325.857,74 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

2016 

 

Ποσά σε € 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Διαφορά 
Υπέρ το 
Άρτιο 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 
νέον 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2016 
           

366.669,00  
     

853.341,60     43.666,00  
                

613.440,66    
       

1.877.117,26  

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου 
                            

-    
                     

-                     -    
                   

102.250,80  
          

102.250,80  
Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από 
φόρους 

  
                 -    

 
                          -    

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

                            

-    

                     

-                     -    

                   

102.250,80  

          

102.250,80  

Κέρδη που κρατήθηκαν για Τακτικό αποθεματικό 
  

          302,43  
                        

(302,43)                           -    

Μερίσματα και Αμ. ΔΣ που καταβλήθηκαν 
   

                 

(200.000,00) 

        

(200.000,00) 
Ποσά  καταχωρημένα απ΄ευθείας στα ιδια 

κεφάλαια 
  

                 -    

                     

(3.649,23) 

            

(3.649,23) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 
                            

-    
                     

-    
  

                          
-    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2016 
           

366.669,00  
     

853.341,60     43.968,43  
                  

511.739,80  
       

1.775.718,83  

 

Τα ποσά που καταχωρήθηκαν απευθείας στα αποτελέσματα εις νέον είναι τα εξής : 

Διαγραφή Ποσού που λανθασμένα θεωρήθηκε παρακρατούμενος φόρος από πωλήσεις στο δημόσιο -93,97 

Διαγραφή θετικής πρόβλεψης λοιπών απαιτήσεων χρεωστών 2015 -4.698,55 

Προσθήκη αρνητικού ποσού λοιπών βραχυπρόθεσμών υποχρεώσεων 2015 1.143,31 

Τακτοποίηση Δεκαδικών  -0,02 

Σύνολο -3.649,23 
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2015 

 

 

 

Ποσά σε € 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Διαφορά 

Υπέρ το Άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 

Αποτελέσματα εις 

νέον 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2015 333.336,00 186.681,60 21.693,62 630.142,54 1.171.853,76 

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου - - - 161.883,65 161.883,65 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα / (ζημίες) μετά από 
φόρους 

  
- 

 
- 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - - 161.883,65 161.883,65 

Κέρδη που κρατήθηκαν για Τακτικό αποθεματικό 

  

21.972,38 (21.972,38) - 

Μερίσματα και Αμ. ΔΣ που καταβλήθηκαν 
   

(147.000,00) (147.000,00) 

Ποσά  καταχωρημένα απ΄ευθείας στα ιδια κεφάλαια 
  

- (9.613,15) (9.613,15) 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 33.333,00 666.660,00 
  

699.993,00 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 366.669,00 853.341,60 43.666,00 613.440,66 1.877.117,26 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

 
1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 

Λειτουργικές δραστηριότητες 
  

Κέρδη/(Ζημίες)  χρήσεως προ φόρου εισοδήματος 162.256,47 255.628,36 

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 
  

Αποσβέσεις ασώματων και ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 35.874,72 53.900,92 

Προβλέψεις 918,40 3.738,93 

(Τόκοι και συναφή έσοδα) (136,20) (224,64) 

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 9.803,07 16.553,10 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 

κίνησης 208.716,46 329.596,67 

(Αύξηση)/Μείωση σε: 
  

Αποθέματα 157.765,53 (128.623,44) 

Εμπορικές απαιτήσεις 15.577,64 (257.934,33) 

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 89.352,76 (38.113,32) 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (266,34) 0,00 

Αύξηση/(Μείωση) σε: 
  

Προμηθευτές (307.705,54) 469.795,02 

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (346.958,79) (78.005,44) 

Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (183.518,28) 296.715,16 

Πληρωμές φόρων (27.790,56) (268.443,45) 

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 
(211.308,84) 28.271,71 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: 
  

(Αγορές ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων) (48.561,89) (240.503,32) 

Εισπράξεις τόκων και συναφών εσόδων 136,20 224,64 

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (48.425,69) (240.278,68) 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες : 
  

Είσπραξη από αύξηση Μ.Κ 0,00 699.993,00 

Eισπράξεις από μακροπρ. Δανειακές υποχρεώσεις 100.000,00 0,00 

Πληρωμές Μερισμάτων (200.000,00) (147.000,00) 

(Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ. εξόδων) (9.803,07) (16.553,10) 

Ταμειακές εισροές για χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες 
(109.803,07) 536.439,90 

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

Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων (369.537,60) 324.432,93 

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 1.181.526,91 857.093,98 

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 811.989,31 1.181.526,91 
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Οι προσαρμογές στα κέρδη αναλύονται ως εξής: 

 

 

Ποσά σε € ' 
1/1-

31/12/2016 
1/1-

31/12/2015 

Προσαρμογές στα Κέρδη για:     

Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων Στοιχείων 35.874,72 53.900,92 

Προβλέψεις Συνταξιοδοτικών Παροχών στο 
Προσωπικό 

918,40 3.738,93 

Έσοδα Τόκων -136,20 -224,64 

Έξοδα Τόκων 9.803,07 16.553,10 

Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη 46.459,99 73.968,31 
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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. Έδρα της εταιρείας, είναι ο Δήμος 

Μεταμόρφωσης Νομού Αττικής, επί της οδού Σπάρτης αρ 32, ΤΚ 14452, 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 

2016 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 05η Φεβρουαρίου 2016 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 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2015. 
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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 Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2015 ή 

μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και 

διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

2.6.1. Πρότυπα και Διερμηνείες Υποχρεωτικά για την Τρέχουσα Οικονομική Χρήση 2016 

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους-Εισφορές από Εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους που συνδέονται με 

την υπηρεσία θα πρέπει να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει μια πρακτική 

λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας.  

Τροποποιήσεις σε Πρότυπα που αποτελούν ένα τμήμα του προγράμματος ετήσιων 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ (Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων) 

Το ΣΔΛΠ στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων, εξέδωσε τον Δεκέμβριο του 2013 

τις κατωτέρω τροποποιήσεις σε υφιστάμενα πρότυπα. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν 

σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2010-2012 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2010-2012, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Φεβρουαρίου 2015. Η 

εταιρεία (Ο Όμιλος) εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις.  

Δ.Π.Χ.Α 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» 

Τροποποιούνται οι ορισμοί των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης» και των «συνθηκών αγοράς» και 

προστίθενται ορισμοί για τους «όρους απόδοσης» και τους «όρους προϋπηρεσίας» που 

προηγουμένως ήταν μέρος του ορισμού των «προϋποθέσεων κατοχύρωσης».  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως περιουσιακό 

στοιχείο ή υποχρέωση θα επιμετρείται στην εύλογη αξία του  σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού.  

Δ.Π.Χ.Α. 8 «Λειτουργικοί Τομείς» 

Η τροποποίηση απαιτεί η οντότητα να γνωστοποιεί τις αποφάσεις της Διοίκησης στην εφαρμογή 

των κριτηρίων συγκέντρωσης στους λειτουργικούς τομείς. Διευκρινίζει επίσης  ότι η οντότητα 

παρέχει μόνο συμφωνίες του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων των προς παρουσίαση τομέων 

με τα περιουσιακά στοιχεία της οντότητας εάν τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα παρουσιάζονται 

στον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε τακτική βάση. 

Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώματα Πάγια» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα στοιχείο των ενσώματων παγίων 
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αναπροσαρμόζεται η ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με 

την αναπροσαρμογή της καθαρής λογιστικής αξίας.  

Δ.Λ.Π. 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεμένων Μερών» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες «βασικού διοικητικού 

στελέχους» στην αναφέρουσα οντότητα  ή στη μητρική της αναφέρουσας οικονομικής οντότητας, 

είναι ένα συνδεδεμένο μέρος της οικονομικής οντότητας.  

Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι, όταν ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναπροσαρμόζεται, η 

ακαθάριστη λογιστική αξία του προσαρμόζεται κατά τρόπο που να συνάδει με την αναπροσαρμογή 

της καθαρής λογιστικής αξίας.  

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2011-2013 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2011-2013, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 

2013,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2015. Η 

εταιρεία (Ο Όμιλος) εφάρμοσε τις ετήσιες βελτιώσεις για πρώτη φορά στις παρούσες οικονομικές 

καταστάσεις.  

Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα, στις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με 

τα Δ.Π.Χ.Α., έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της εφαρμογής  ενός υπάρχοντος  και  σε ισχύ  

ΔΠΧΑ ή να εφαρμόσει νωρίτερα ένα νέο ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ το οποίο δεν είναι ακόμη 

υποχρεωτικό, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο  ή αναθεωρημένο ΔΠΧΑ επιτρέπει την νωρίτερη 

εφαρμογή. Μια οικονομική οντότητα απαιτείται να εφαρμόσει την ίδια έκδοση του ΔΠΧΑ σε όλες 

τις περιόδους που καλύπτονται από τις πρώτες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα  ΔΠΧΑ.  

Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το ΔΠΧΑ 3 εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής του, τη λογιστική 

αντιμετώπιση της ίδρυσης μιας από κοινού συμφωνίας στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της 

από κοινού συμφωνίας.  

Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιμέτρηση της Εύλογης Αξίας» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης του χαρτοφυλακίου, 

που ορίζεται στην παράγραφο 52 του ΔΠΧΑ 13 περιλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που 

λογιστικοποιήθηκαν  και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Επιμέτρηση», ή το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», ανεξάρτητα από το αν 

πληρούν τον ορισμό των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων όπως 

ορίζονται στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση».  

Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα» 

Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι εάν μια συγκεκριμένη συναλλαγή πληροί τον ορισμό της 

συνένωσης επιχειρήσεων, όπως ορίζεται στο ΔΠΧΠ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και των 

επενδύσεων σε ακίνητα, όπως αυτά ορίζονται στο ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα», απαιτείται η 

ξεχωριστή εφαρμογή και των δύο πρότυπων ξεχωριστά. 

  

2.6.2. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν 

έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα από την Εταιρεία 

Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά  είναι 

υποχρεωτικά για  μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) δεν έχει εφαρμόσει 

νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις. 
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ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» 

Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο 

περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το 

πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με βάση το 

επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με  τις υπάρχουσες απαιτήσεις. Η 

Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται)  στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του 

ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9  εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι Λογαριασμοί» 

Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 14 «Ρυθμιζόμενοι Αναβαλλόμενοι 

Λογαριασμοί». 

Σκοπός του ΔΠΧΑ 14 είναι να προσδιορίσει τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για 

τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων λογαριασμών» που προκύπτουν όταν μια 

οικονομική οντότητα παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε 

ειδική ρύθμιση από το κράτος. 

Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να 

συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «ρυθμιζόμενων αναβαλλόμενων 

λογαριασμών» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την πρώτη εφαρμογή 

των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα και οι κινήσεις 

αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής θέσης, 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις 

απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» 

Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» το οποίο 

είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2017 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην αναγνώριση του εσόδου. 

Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες  ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ 15, 

ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31. 

Το νέο πρότυπο καθορίζει το πώς και το πότε μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίζει έσοδο και 

απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να παρέχουν στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

πιο κατατοπιστικές σχετικές γνωστοποιήσεις. Το πρότυπο παρέχει ένα ενιαίο μοντέλο πέντε 

βημάτων, που πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις συμβάσεις με τους πελάτες για την αναγνώριση 

του εσόδου. Το ΔΠΧΑ 15 δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10  (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 

(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή 

Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της 

Κοινοπραξίας του 

Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης ή οποία εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 

2014, είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια 

επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα  μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται 

όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και 

αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία  στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε 
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και δεν έχει 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή των 

εξαιρέσεων ενοποίησης 

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα  ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 

28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για 

τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014 

Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου 

2014,  έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2016 και 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2015. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις 

δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και 

του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και 

Διακοπείσες Δραστηριότητες» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή 

διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν  πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία 

συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων 

του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει 

την ημερομηνία ταξινόμησής. 

ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η σύμβαση εξυπηρέτησης που περιλαμβάνει αμοιβή, μπορεί να 

αποτελέσει συνεχιζόμενη συμμετοχή σε ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που έχει 

αποαναγνωριστεί. Αυτό επηρεάζει τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το πρότυπο. Επίσης, η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι γνωστοποιήσεις του ΔΠΧΑ 7 σχετικά με τον συμψηφισμό των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν απαιτούνται στις συνοπτικές 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργούς αγοράς υψηλής ποιότητας 

εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η υποχρέωση και όχι 

με βάση τη  χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός αγορά υψηλής 

ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα , χρησιμοποιούνται τα επιτόκια των κρατικών 

ομολόγων.  

ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά» 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών 

καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται με 

παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου 

συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης). 

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει 

να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι 

ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές 

πληροφορίες με αυτόν τον  τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής. 

ΔΛΠ  1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση  των  Οικονομικών  Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία 

Γνωστοποίησης 

Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014,αποσαφηνίζουν 
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ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η 

συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών  μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των 

γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 

χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που  και με ποια σειρά 

παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις Επιτρεπτές Μεθόδους 

Απόσβεσης 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για 

τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και ότι τα έσοδα δεν θεωρούνται 

κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται σε 

ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 

Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Διαρκή Φυτά 

Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα διαρκή φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16  έτσι ώστε να 

αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι 

τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2016, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2015. 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής 

Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει 

σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των 

επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές 

καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2015. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα  υπό  Κοινό  έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της 

Απόκτησης Μεριδίου σε μια από κοινού Δραστηριότητα 

Η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν 

αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί «επιχείρηση». Η 

τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις  24 Νοεμβρίου 2015. 

 

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. 

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. 
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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.  

Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιριπτέες 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. 
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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.  

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.  
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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 31/12/2016 δεν είχε στην κατοχή της «διακρατούμενες στη λήξη 

επενδύσεις» (2016: € 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. 

 

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 31/12/2016 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.  
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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. 

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 31/12/2016 δεν είχε στην κατοχή της «διαθέσιμα προς πώληση 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία» αξίας 0 €. 

 

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 
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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 εταιρίας 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.  

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. 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2016  

 
 
 

 

 30 

 

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, 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 
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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 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 
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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.  

 

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.  
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Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

Πωλήσεις Αγαθών 

Τα έσοδα καταχωρούνται όταν οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και ωφέλειες που απορρέουν από την 

κυριότητα των 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 

Λογιστική αξία την 01/01/2015 1.960,04 1.960,04 

Αποσβέσεις χρήσης 2015 -1.960,00 -1.960,00 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2015 107.185,61 134.455,59 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις -107.185,57 -134.455,55 

Λογιστική αξία την 31/12/2015 0,04 0,04 

Αποσβέσεις χρήσης 2016 0,00 0,00 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 107.185,61 134.455,59 

μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις -107.185,57 -134.455,55 

Λογιστική αξία την 31/12/2016 0,04 0,04 

 

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

ασώματων παγίων της εταιρείας δεν υπάρχουν οποιουδήποτε είδους δεσμεύσεις για εξασφάλιση 

υποχρεώσεων. 
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5 Ενσώματα Πάγια Στοιχεία 

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

ως εξής: 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης.  

Δεν υφίστανται ενέχυρα επί των παγίων για εξασφάλιση υποχρεώσεων της εταιρείας. 

Το πάγιο μηχάνημα STEAMLINE AUTONOMOUS PULSED LIDAR αξίας κτήσης 208.286,28 € 

βρίσκεται στην Ιταλία για μετρήσεις από τις οποίες δεν θα υπάρξει οικονομικό όφελος για την 

εταιρία πέρα από αυτό που εισπράχτηκε το 2014 γι αυτό το λόγο υποχρέωση για την ασφάλιση 

του μέχρι την επιστροφή ή την πλήρη απόσβεση του έχει το Ινστιτούτο στο οποίο έχει 

παραχωρηθεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € ' Μηχανήματα 
Μεταφορικά 

μέσα  

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Λογιστική Αξία την 01/01/2015 55.487,41 9.530,00 966,38 65.983,79 

Προσθήκες 228.739,79 0,00  10.259,31 238.999,10 

Αποσβέσεις Χρήσης -43.821,72 -1.059,00 -7.060,20 -51.940,92 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2015 422.939,84 10.589,00 34.270,55 467.799,39 

μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -182.534,36 -2.118,00 -30.105,06 -214.757,42 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 
31/12/2015 

240.405,48 8.471,00 4.165,49 253.041,97 

Προσθήκες 2.279,43 39.236,25 7.046,20 48.561,88 

Διαγραφές Λόγο Καταστροφής -98.096,90 0,00 -2.636,34 -100.733,24 

Αποσβέσεις Χρήσης -25.741,88 -3.685,25 -6.447,59 -35.874,72 

Διαγραφή αποσβέσεων λόγο καταστροφής 46.307,39 0,00 1.089,86 47.397,25 

Κόστος Κτήσης την 31/12/2016 327.122,37 49.825,25 38.680,42 415.628,04 

μείον: Συσσωρευμένες Αποσβέσεις -161.968,85 -5.803,25 -35.462,79 -203.234,89 

Καθαρή Λογιστική Αξία την 
31/12/2016 

165.153,52 44.022,00 3.217,62 212.393,14 
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6 Αναβαλλόμενη Φορολογία 

Ο πίνακας συμφωνίας της αναβαλλόμενης φορολογίας εμφανίζεται παρακάτω: 

 

7 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν εγγυήσεις ενοικίων για την έδρα της εταιρείας στην Σπάρτης 32 στην 

Μεταμόρφωση 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

  Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 

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

Μη χρησιμοποιηθείσα πρόβλεψη 0,00 -7.132,78 0,00 -7.132,78 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 

2.871,03 0,00 2.604,69 0,00 

Απομείωση απαίτησης 63.308,79 -48.712,65 63.308,79 -48.712,65 

Διαφορά φορολογικού συντελεστή στις χρήσεις 1.246,50 -2.536,36 1.246,50 -2.536,36 

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

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 

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

Σύνολο 67.426,32 -58.381,79 67.159,98 -58.381,79 

          

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/ 
(υποχρέωση) 

9.044,53   8.778,19 0,00 

          

Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων  
(σημ. 22) 

266,34   1.084,28   

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Εγγυήσεις Ενοικίων 4.600,00 4.600,00 

Σύνολο 4.600,00 4.600,00 
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8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Η εταιρεία δεν έχει ενεχυριασμένα αποθέματα. 

9 Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα παρακάτω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

 

ΠΕΛΑΤΗΣ 31/12/2016 
 C.00028 - EUROPEAN SPACE AGENCY 100.000,00 
 C.00033 - TEMPRO SCIENTIFIC LIMITED 88.767,10 
 C.00040 - MET OFFICE 86.195,00 
 C.00047 - UNIVERSITE MONTPELLIER 2 2.725,00 
 C.00052 - PHYSICAL RESEARCH LABORATORY 60.248,40 
 C.00053 - ST ELECTRONICS LTD 10.869,05 
 C.00060 - PT JJ EXECUTIVE INTERNATIONAL 83.590,20 
 C.00061 - MACAO METEOROLOGICAL AND GEOPHISICAL BUREAU 199.351,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 631.745,75 
 

   Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Πελάτες εσωτερικού  0 0 

Πελάτες εξωτερικού  631.745,75 647.323,39 

Πελάτες  ΝΠΔΔ  και Ελληνικές Δημόσιες Επιχειρήσεις 0 0 

Σύνολο 631.745,75 647.323,39 

 

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.  

 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Εμπορεύματα  5.279,14 0,00 

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

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

138.998,45 302.043,12 

Αναλώσιμα 0,00 0,00 

Είδη συσκευασίας 0,00 0,00 

Συνολική ρευστοποιήσιμη αξία 144.277,59 302.043,12 

Μείον: Πρόβλεψη υποτίμησης 0 0 

Συνολική καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία 144.277,59 302.043,12 
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10 Λοιπές Τρέχουσες Απαιτήσεις 

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

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιποί χρεώστες 107.120,17 45.385,42 

Δεσμευμένοι λογαριασμοί εγγυήσεων 76.222,51 98.007,88 

Λογαριασμοί προς απόδοση και προκαταβολές 2.536,32 86,96 

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος φορολογητέων κερδών 
προηγούμενου Έτους 

92.443,62 162.867,42 

Φόρος προστιθέμενης αξίας προηγ. Ετών 0,00 0,00 

ΦΠΑ τρέχουσας χρήσης 43.816,99 34.720,87 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 322.139,61 341.068,55 

Πλέον: Θετικές Προβλέψεις 0,00 4.698,55 

Σύνολο καθαρών απαιτήσεων 322.139,61 345.767,10 

 

11 Χρηματικά Διαθέσιμα 

Τα χρηματικά διαθέσιμα ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Ταμείο 5.551,73 16.853,73 

Καταθέσεις όψεως 806.437,58 1.164.673,18 

Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων & ισοδύναμων 811.989,31 1.181.526,91 

 

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 122.223 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 € ' 31/12/2016 31/12/2015 

  
Αριθμός 

Μετοχών 

Ονομαστική 

Αξία 

Αριθμός 

Μετοχών 

Ονομαστική 

Αξία 

Αριθμός Μετοχών που έχουν εγκριθεί         

Κοινές ονομαστικές 122.223 3,00 122.223 3,00 

    
   

Πλήρως Εξοφλημένες Μετοχές   
   

Κοινές ονομαστικές 122.223 3,00 122.223 3,00 
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13 Αποθεματικά 

Η μεταβολή των λοιπών αποθεματικών παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

 

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 & Λοιπές 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις. 

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 βάσει 

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 € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Πρόβλεψη για αποχώρηση προσωπικού από την εταιρεία 11.797,33 10.878,93 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100.000,00 0,00 

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό 111.797,33 10.878,93 

 

Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον ισολογισμό: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Έναρξη υποχρέωσης καθορισμένων παροχών  10.878,93 7.140,00 

Σύνολο δαπάνης που αναγνωρίστηκε 918,40 3.738,93 

Υποχρέωση καταχωρημένη στον ισολογισμό 11.797,33 10.878,93 

 

Ποσά σε € ' 
Τακτικό 

αποθεματικό 
Υπέρ το άρτιο 

Λοιπά 

αποθεματικά 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 01/01/2015 21.693,61 186.681,60 0,00 208.375,21 

Σχηματισμός αποθεματικών σύμφωνα με 
απόφαση ΓΣ 

21.972,39 666.660,00 0,00 688.632,39 

Υπόλοιπο την 31/12/2015 43.666,00 853.341,60 0,00 897.007,60 

Σχηματισμός αποθεματικών σύμφωνα με 
απόφαση ΓΣ 

302,43 0,00 0,00 302,43 

Υπόλοιπο την 31/12/2016 43.968,43 853.341,60 0,00 897.310,03 
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Μεταβολές στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 918,40 3.738,93 

Σύνολο 918,40 3.738,93 

 

Τις Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αποτελεί άτοκο δάνειο από την LIBRA CAPITAL LIMITED 

έπειτα από την βράβευση της εταιρίας μας στo HELLENIC ENTREPRENEURSHIP AWARD. Το 

συνολικό ποσό του δανείου είναι 367.500 και η καταβολή του θα γίνει σε 8 δόσης με τις πρώτες 3 

δόσεις ( 100.000 € ) να έχουν εισπραχθεί εντός του 2016 και οι υπόλοιπες θα εκταμιευθούν ως 

εξής : 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΑ 

27/10/16 1 δόση 40.000,00 

31/10/16 2 δόση 40.000,00 

30/11/16 3 δόση 20.000,00 

31/01/17 4 δόση 40.000,00 

28/02/17 5 δόση 50.000,00 

31/03/17 6 δόση 70.000,00 

30/04/17 7 δόση 50.000,00 

31/05/17 8 δόση 57.500,00 

 

  367.500,00 

Το δάνειο είναι άτοκο και η αποπληρωμή του θα ξεκινήσει το 2018 σε 8 εξαμηνιαίες δόσεις ως 

εξής : 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΟΣΑ 

30/01/18 1 δόση 30.000,00 

30/07/18 2 δόση 30.000,00 

30/01/19 3 δόση 61.875,00 

30/07/19 4 δόση 61.875,00 

30/01/20 5 δόση 45.937,50 

30/07/20 6 δόση 45.937,50 

30/01/21 7 δόση 45.937,50 

30/07/21 8 δόση 45.937,50 

 

  367.500,00 

  

15 Προμηθευτές και λοιπές Εμπορικές Υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Προμηθευτές  εσωτερικού 28.803,76 117.147,18 

Προμηθευτές  εξωτερικού 122.248,12 352.661,24 

Προκαταβολές πελατών 0,00 267.039,00 

Σύνολο υποχρεώσεων 151.051,88 736.847,42 
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 31/12/2016 

 Εσωτερικου   

 S.00009 - RITTAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 85,86 
 S.00018 - ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ Γ&Β ΕΠΕ 389,40 
 S.00101 - FESTO ΕΠΕ 2,40 
 S.00604 - DHL EXPRESS(ΕΛΛΑΣ)ΑΕ 2.296,67 
 S.00828 - ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Σ-ΜΠΟΥΤΒΑΣ Κ Ο.Ε 2.540,00 
 S.00860 - LASERTECH Α.Ε.Β.Ε. 230,95 
 S.00863 - COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 414,14 
 S.00877 - ICAP GROUP AE 768,80 
 S.00878 - ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΑΞΙΔΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΑΕ 2.842,00 
 S.01069 - TCC HELLAS Α.Ε. 395,19 
 S.01070 - PREMIER CONSULTING 6.610,00 
 S.01095 - ΟΤΕ Α.Ε. 61,99 
 S.01155 - ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. 890,17 
 S.01245 - ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ 11,35 
 S.01375 - ΜΠΟΥΚΗΣ Γ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ 3.720,00 
 S.01401 - ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 4.680,00 
 

S.01445 - OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε 993,00 

 S.01463 - ΨΑΡΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ 18,60 
 S.01473 - TRIPSTA AE 756,04 
 S.01481 - DIKEOS - ΚΑΓΙΑΛΙΚΟΥ ΟΕ 409,20 
 S.01485 - ΛΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 680,00 
 S.01557 - ΚΑΜΑΡΙΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 8,00 
 Εξωτερικού   

 S.00998 - ANNALIT FRANCE 593,47 
 S.01001 - QUANTEL FRANCE 26.981,32 
 S.01014 - THORLABS GMBH 1.034,32 
 S.01047 - FARNEL ELECTRONICS LTD 183,96 
 S.01097 - UKIP MEDIA & EVENTS LIMITED 3.525,00 
 S.01231 - POLLUTION EQUIPMENT & CONTROLS 23.373,15 
 S.01298 - GOOGLE IRELAND LIMITED 63,33 
 S.01305 - MEDIA GENERATION VENTURES LIMITED 4.191,30 
 S.01418 - ASSOCIATTION OF HMEI 931,27 
 S.01438 - WORLD AIR TRAFFIC MANAGEMENT INC 4.696,00 
 S.01489 - LASER ZENTRUM HANNOVER e V 9.450,00 
 S.01491 - CILAS 26.400,00 
 S.01541 - OPTOPRIM GERMANY GmbH 19.295,00 
 S.01562 - SC VIA EUROPA SRL 1.530,00 
 ΣΥΝΟΛΟ 151.051,88 

 

16 Φόροι Πληρωτέοι 

Οι φόροι πληρωτέοι αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Παρακρατούμενοι φόροι 9.570,60 13.618,69 

Εκκαθάριση φόρου εισοδήματος 60.272,01 94.828,99 

Σύνολο 69.842,61 108.447,68 
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17 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς 8.610,66 8.486,64 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 2.323,37 159,47 

Λοιποί πιστωτές 16.845,29 1.143,31 

Σύνολο υποχρεώσεων 27.779,32 9.789,42 

 

Η υποχρέωση προς τα ασφαλιστικά ταμεία, αφορά οφειλή € 8.610,66 προς το ΙΚΑ για το μήνα 

Δεκέμβριο και Δώρο Χριστουγέννων. Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν 

υπόλοιπα πιστωτικών καρτών 31/12/2016. Τέλος το ποσό των 16.845,29 αναλύεται ως εξής: 

 

18 Κύκλος Εργασιών 

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων 142.679,13 78.413,80 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων 1.501.789,00 2.195.042,88 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 36.362,90 141.766,00 

Έσοδα από επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα 252.592,00 0,00 

Σύνολο 1.933.423,03 2.415.222,68 

 

Οι Πωλήσεις ανά Γεωγραφικό Τομέα αναλύονται ως εξής: 

 

Ποσά σε € ' 
1/1-  

31/12/2016 
1/1-  

31/12/2015 

Πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα     

Ελλάδα 7.481,32 64.523,80 

Ευρωπαϊκή Ένωση  969.589,67 1.301.083,49 

Τρίτες χώρες 956.352,04 1.049.615,39 

Σύνολο 1.933.423,03 2.415.222,68 

 

 

 

 

  

31/12/2016 

ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΔΣ 11.112,29 

ENOVA HOLDINGS LIMITED ΜΕΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 5.733,00 

  

16.845,29 
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19 Ανάλυση Δαπανών 

Οι δαπάνες αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης για το 2016 αφορούν την αναπόσβεστη αξία των πάγια και τις 

πρώτες ύλες που καταστράφηκαν έπειτα από την φωτιά που έλαβε χώρα στα γραφεία μας την 

08/02/2016. 

 

 

20 Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 

Τα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιπά Έσοδα 121.970,02 10.951,94 

Σύνολο 121.970,02 10.951,94 

1/1-  31/12/2015 

     
 Ποσά σε Ευρώ 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
ερευνών & 

ανάπτυξης 

Σύνολο 

Αναλώσεις πρώτων υλών και 
υλικών 

1.322.596,40 0,00 0,00 0,00 1.322.596,40 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 57.188,23 66.671,90 38.681,85 66,25 162.608,23 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 235.697,77 71.727,64 16.638,22 493,14 324.556,77 

Παροχές τρίτων 22.151,41 20.022,71 2.107,79 2.281,06 46.562,97 

Φόροι - τέλη 2.305,15 4.625,53 111,54 185,90 7.228,12 

Διάφορα έξοδα 73.968,07 14.396,75 140.462,52 1.530,41 230.357,75 

Αποσβέσεις 47.351,82 4.784,05 1.765,05 0,00 53.900,92 

Σύνολο: 1.761.258,85 182.228,58 199.766,97 4.556,76 2.147.811,16 

1/1-  31/12/2016 

     
 Ποσά σε Ευρώ 

Κόστος 
πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
ερευνών & 
ανάπτυξης 

Σύνολο 

Αναλώσεις πρώτων υλών και 
υλικών 

901.938,14 0,00 0,00 37.117,50 939.055,64 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85.908,15 82.226,09 35.589,12 194,13 203.917,49 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 70.798,70 98.330,98 36.951,56 150.925,86 357.007,10 

Παροχές τρίτων 30.664,72 48.176,33 1.486,23 2.326,42 82.653,70 

Φόροι - τέλη 2.353,35 2.998,51 113,87 189,79 5.655,52 

Διάφορα έξοδα 47.750,02 44.831,10 95.437,98 1.503,27 189.522,37 

Αποσβέσεις 28.965,68 5.297,15 1.611,90 0,00 35.874,73 

Σύνολο: 1.168.378,76 281.860,16 171.190,66 192.256,97 1.813.686,55 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡ.ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 13.591,03 

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΑΓΙΩΝ 53.335,99 

 

66.927,02 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 399,89 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 2.456,25 

 

2.856,14 

  ΣΥΝΟΛΟ 69.783,16 
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Τα λοιπά Έσοδα αναλύονται ως εξής : 

 

ΕΣΟΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 119.370,15 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΣΟΔΑ 2.599,87 

ΣΥΝΟΛΟ 121.970,02 

21 Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα περιλαμβάνουν: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 4.931,01 5.830,12 

Διάφορα έξοδα τραπεζών 4.871,84 5.753,50 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων τραπεζικών Χρηματοδοτήσεων  0,22 7,56 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 0,00 4.961,92 

Σύνολο 9.803,07 16.553,10 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα  περιλαμβάνουν: 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Τόκοι καταθέσεων 136,20 224,64 

Κέρδη από πώληση χρεογράφων κλπ 0,00 0,00 

Σύνολο 136,20 224,64 

 

22 Φορολογία Εισοδήματος 

 

Φόρος που Αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα της Χρήσης 

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

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Τρέχον Φόρος 
  

Φόρος Περιόδου -60.272,01 -94.828,99 

Τέλος Επιτηδεύματος 0 0 

Σύνολο Τρέχων Φόρου -60.272,01 -94.828,99 

Αναβαλλόμενος Φόρος 
  

Αναβαλλόμενος Φόρος από Προσωρινές 

Διαφορές 
266,34 1.084,28 

Σύνολο Αναβαλλόμενου Φόρου 2.66,34 1.084,28 

Σύνολο Φόρων -60.005,67 -93.744,71 

  
  

Εφαρμοστέος Φορολογικός Συντελεστής 29% 29% 

  
  

Κέρδη προ Φόρων 
162.256,47 

 
255.628,36 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2016  

 
 
 

 

 44 

 

Φόρος Εισοδήματος βάσει Εφαρμοστέου 
Φορολογικού Συντελεστή (1) 

-47.054,38 -74.132,22 

Ποσά Φόρου που αναλογούν σε 
  

Συμπληρωματικός Φόρος στο Αισόδημα από 
Ακίνητα 

0 0 

Σχηματισμό Αφορολόγητων Αποθεματικών 0 0 

Αναπροσαρμογή Ν. 2065/92 0 0 

Υπολογισμό Αναβαλλόμενης Φορολογίας με 
μικρότερο Συντελεστή 

0 0 

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για 
Έκπτωση 

-12.951,29 -19.612,49 

Έσοδα που δεν Φορολογούνται 0 0 

Φορολογική Ζημιά που δεν 

αναγνωρίζεται 
0 0 

Διαφορές Φορολογικού Ελέγχου 0 0 

Σύνολο (2) -12.951,29 -19.612,49 

  
  

Σύνολο (1+2) -60.005,67 -93.744,71 

23 Κέρδη ανά Μετοχή 

 

Τα κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Κέρδη (ζημιά) μετά από φόρους 102.250,80 161.883,65 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 122.223 116.668 

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (λεπτά /μετοχή) 0,8366 1,3876 

Ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών έχει προκύψει ως εξής: 

 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών   

  31/12/2016 31/12/2015 

Υπόλοιπο μετοχών την 1/1 122.223 111.112 

Υπόλοιπο μετοχών 31/12 122.223 122.223 

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών 122.223 116.668 

  

24 Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

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

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί, ημερομίσθια & επιδόματα 150.821,00 125.606,46 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 37.644,39 31.412,73 

Σύνολο 188.465,39 157.019,19 
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Ο αριθμός προσωπικού για τις παρουσιαζόμενες περιόδους είναι ο εξής: 

 

  31/12/2016 31/12/2015 

Μισθωτοί 8 9 

Ελεύθεροι Επαγγελματίες 2 2 

Σύνολο 10 11 

 

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 € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων 360.471,14 865.963,45 

      

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
εταιρείας 

1.775.718,83 1.877.117,26 

      

Σύνολο Καθαρών υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια 20,30% 46,13% 

 

Το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει σε τακτά διαστήματα στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας  

και 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. 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2016  

 
 
 

 

 46 

 

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

περιλαμβάνονται στην κατάσταση οικονομική θέσης είναι οι εξής: 

 

31/12/2016   

Ποσά σε € ' USD 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.239,33 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 0,00 

Σύνολο 6.239,33 

    

31/12/2015   

Ποσά σε € ' USD 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.779,56 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 0,00 

Σύνολο 4.779,56 

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 διαβάθμισης. Η μέγιστη 

έκθεση της εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο είναι η εξής: 

 

Ποσά σε € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.600,00 4.600,00 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 631.745,75 647.323,39 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 811.989,31 1.181.526,91 

Σύνολο 1.448.335,06 1.833.450,30 

 

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. 
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Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 
31/12/2015 

        

Ποσά σε € ' εώς 1 έτος 
1 έτος έως 5 

έτη 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 745.334,06 0 0 745.334,06 

Δανειακές υποχρεώσεις 159,47 0 0 159,47 

  745.493,53 0 0 745.493,53 

          

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις την 
31/12/2016 

        

Ποσά σε € ' εώς 1 έτος 
1 έτος έως 5 

έτη 
Άνω των 5 

ετών 
Σύνολο 

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 176.507,83 0,00 0,00 176.507,83 

Δανειακές υποχρεώσεις 2.323,37 100.000,00 0,00 102.323,37 

  178.831,20 100.000,00 0,00 278.831,20 

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 € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Μισθοί, εργασιακές παροχές και λοιπές αμοιβές μελών 

Δ.Σ. 
220.936,12 158.869,29 

Αμοιβές μελών Δ.Σ. εγκεκριμένες από Γεν. Συνελεύσεις 60.000,00 48.021,86 

Σύνολο  280.936,12 206.891,15 

 

Κατά την 31/12/2016 και την 31/12/2015 υφίστανται οι ακόλουθες απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

έναντι των συνδεμένων μερών: 

 

Απαιτήσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 0,00 6.643,11 

Σύνολο 0,00 6.643,11 

Υποχρεώσεις 31/12/2016 31/12/2015 

Μέλη ΔΣ και διευθυντικά στελέχη 11.112,29 0,00 

Σύνολο 11.112,29 0,00 

 

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. 
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29 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 

Επίδικες Υποθέσεις  

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

Παρ όλα αυτά υπάρχουν οι εξής υποθέσεις σε εκκρεμότητα:  

ΕΠΙΔΙΚΗ 

 Μη αναγνώριση τιμολογίων και μη απορρόφηση κονδυλίων από την ΓΓΕΤ για επιδότηση 

που έλαβε η εταιρία το 2007.  Υπάρχει Εγγυητική Επιταγή για την καλή εκτέλεση ποσού 

26.880,00 €. Η συνολική απαίτηση της ΓΓΕΤ είναι περίπου 67.000 €. Πεποίθηση και θέση 

της εταιρείας είναι ότι θα δικαιωθεί στην υπόθεση αυτή. 

 

 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 τις χρήσεις 2013  έως 2016 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 

παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός για την χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη και το 

σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των 

οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2016. 

 

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 € ' 31/12/2016 31/12/2015 

Καλής εκτέλεσης 36.222,51 57.335,00 

Ενέχυρο καρτών εξωτερικού 40.000,00 40.000,00 

  76.222,51 97.335,00 

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 5.500,00 Ευρώ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση 2016  

 
 
 

 

 49 

 

31 Γεγονότα μετά την Ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας του ισολογισμού που ενδέχεται να 

έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

 

 

 

Μεταμόρφωση 03 Μαρτίου 2017 

 

 

 

 

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

Δ.Σ 

Ο Λογιστής 

Νικόλαος Κόντος  

ΑΔΤ ΑΙ691044 

 Γεώργιος Γεωργούσης 

    ΑΔΤ AM171187 

Χρήστος Κωστολιάς 

ΑΔΤ ΑΚ030822 

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ.  

Α’ ΤΑΞΗΣ  0106485 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1/1 ΕΩΣ 31/12/2016 

 

Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ελεγκτική εταιρεία

Συνεγαζόμενοι Ορκωτοί 

Ελεγκτές ανώνυμη 

εταιρεία

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος ΑΜ ΣΟΕΛ 16581

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 53208 Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύμφωνη γνώμη

Αρμόδια Αρχή

Γενική Γραμματεία 

Εμπορίου, Διεύθυνση 

Α.Ε. και Πίστεως

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου : Πρόεδρος του ΔΣ Νικόλαος Κόντος

Αντιπρόεδρος ΔΣ Πέτρος Κατσούλας

Ημ/νία έγκρισης οικονομικών καταστάσεων 3 Μαρτίου 2017 Δ/νων Σύμβουλος Γεώργιος Γεωργούσης

Διεύθυνση Διαδικτύου Εταιρείας www.raymetrics.com Μέλος Παντελής Παπαγεωργιου

Μέλος Ευστράτιος Χατζηστεφανής

Μέλος Πέτρος Παπαθανασίου

Μέλος Ευστάθιος Βεντούρης

Ποσά σε € ' Ποσά σε € '

31/12/2016 31/12/2015 1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Πάγια στοιχεία ενεργητικού 226.037,71 266.420,19 Κέρδη/(Ζημίες)  χρήσεως προ φόρου εισοδήματος 162.256,47 255.628,36 

Αποθέματα 144.277,59 302.043,12 Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Απαιτήσεις από πελάτες 631.745,75 647.323,39 Αποσβέσεις ασώματων και ενσωμάτων ακινητοποιήσεων 35.874,72 53.900,92 

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 1.134.128,92 1.527.294,01 Προβλέψεις 918,40 3.738,93 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.136.189,97 2.743.080,71 (Τόκοι και συναφή έσοδα) (136,20) (224,64)

Τόκοι και λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 9.803,07 16.553,10 

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 208.716,46 329.596,67

(Αύξηση)/Μείωση σε:

Αποθέματα 157.765,53                            (128.623,44)                             

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Εμπορικές απαιτήσεις 15.577,64 (257.934,33)

Μετοχικό Κεφάλαιο 366.669,00 366.669,00 Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 89.352,76 (38.113,32)

Λοιπά στοιχεία  Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας 1.409.049,83 1.510.448,20 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις (266,34) 0,00 

Σύνολο Καθαρής Θέσης μετόχων Εταιρίας (α) 1.775.718,83 1.877.117,26 Αύξηση/(Μείωση) σε:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 111.797,33 10.878,93 Προμηθευτές (307.705,54) 469.795,02 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 2.323,37 159,47 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (346.958,79) (78.005,44)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 246.350,44 854.925,05 Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (183.518,28) 296.715,16

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 360.471,14 865.963,45 Πληρωμές φόρων (27.790,56) (268.443,45)

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες (211.308,84) 28.271,71 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 2.136.189,97 2.743.080,71 Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

(Αγορές ασώματων και ενσώματων ακινητοποιήσεων) (48.561,89) (240.503,32)

Εισπράξεις τόκων και συναφών εσόδων 136,20 224,64 

Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες (48.425,69) (240.278,68)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες :

Είσπραξη από αύξηση Μ.Κ 0,00 699.993,00

Eισπράξεις από μακροπρ. Δανειακές υποχρεώσεις 100.000,00 0,00 

Πληρωμές Μερισμάτων (200.000,00) (147.000,00)

Ποσά σε € ' (Πληρωμές τόκων και λοιπών χρηματ. εξόδων) (9.803,07) (16.553,10)

1/1-31/12/2016 1/1-31/12/2015 Ταμειακές εισροές για χρηματοοικονομικές δραστηριότητες (109.803,07)                          536.439,90

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

Κύκλος εργασιών 1.933.423,03 2.415.222,68 Καθαρή αύξηση  χρηματικών διαθεσίμων (369.537,60)                          324.432,93

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 1.181.526,91 857.093,98

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της περιόδου 811.989,31 1.181.526,91

207.798,06 325.857,74 

171.923,34 271.956,82 1) Οι οικονομικές καταστάσεις της  χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

την 03 Μαρτίου 2017.

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 162.256,47 255.628,36 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 (60.005,67) (93.744,71) 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 2016. Για τις  χρήσεις  2013 έως και 2016 θα υπαχθεί 

102.250,80 161.883,65 στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994.

 Ο έλεγχος  για την χρήση 2016 βρίσκεται σε εξέλιξη.

5) Ο αριθμός του απασχολουμένου προσωπικού της εταιρείας την 31/12/2016 ανέρχεται σε 8 άτομα και την 31/12/2015 σε 9 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

31/12/2016 31/12/2015 δ) Υποχρεώσεις 0,00

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

μελών της διοίκησης
280.936,12

(1/1/2016 & 1/1/2015 αντίστοιχα) 1.877.117,26 1.171.853,75 στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00

ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης. 11.112,29

Κέρδη / (ζημιές) περιόδου μετά από φόρους 102.250,80 161.883,65 

1.979.368,06 1.333.737,40 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 699.993,00 

Διανομή μερισμάτων κλπ (200.000,00) (147.000,00) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ποσά  καταχωρημένα απ΄ευθείας στα ιδια κεφάλαια (3.649,23) (9.613,14) Νικόλαος Κόντος

Σύνολο μεταβολών (203.649,23) 543.379,86 ΑΔΤ ΑΙ691044

Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου

(31/12/2016 & 31/12/2015 αντίστοιχα) 1.775.718,83 1.877.117,26 

Σπάρτης 32   - Μεταμόρφωση Αττικής

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

RAYMETRICS A.E.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ THN 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΕΩΣ THN 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

(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 A.E.

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 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

    ΑΔΤ ΑΜ17187

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσμάτων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Συνολικά αποτελέσματα περιόδου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΑΔΤ ΑΚ030822                                                                                                                          

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ. Α' ΤΑΞΗΣ  0106485

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεταμόρφωση  Αττικής, 03 Μαρτίου 2017

Ο Δ/νων Σύμβουλος του Δ.Σ Ο Λογιστής

 Γεώργιος Γεωργούσης Χρήστος Κωστολιάς


