
 
 

 

 
 

 

 
Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία 

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006276801000 
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Στέφανος 
 

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ  

(ΔΠΧΑ) ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
 

 

 

 
Βεβαιώνεται ότι οι Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία την 

19 Ιουλίου 2019.   

 
Επισημαίνεται ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής 

θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΤΟ ΜΕΛΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

   

   

   

   

ESPEN TRANOY  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΟΥΣΑΚΟΣ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΜΠΛΙΑΓΚΟΥ 

  ΑΔΤ.Τ-546609- 

ΑΡ. ΔΙΑΒ. 28808298 ΑΔΤ.ΑΖ-039659 Αρ. Αδείας 36807 Α΄ Τάξεως 
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α  
 

 Σελίδα 

Έκθεση Διαχείρισης του ΔΣ      2-6 

Έκθεση Eλέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των  

Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων με βάση τα ΔΠΧΑ 7-10 

 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Ομίλου και Εταιρίας 11-12 

 

Ισολογισμός Ομίλου και Εταιρίας 13 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων Ομίλου και  Εταιρίας 14 

 

Κατάσταση Ταμειακών Ροών Ομίλου και Εταιρίας 15-16 

 

Σημειώσεις επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων   17-64
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ  

19
ης

 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ  

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31/12/2018 

 

 
Κύριοι Μέτοχοι , 

 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με τον νόμο και το 

καταστατικό της Εταιρίας τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την 

εταιρική χρήση 2018, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη 

δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική 

τους θέση και την προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία τους στις επόμενες 
χρήσεις . 

 

Ύπαρξη υποκαστημάτων του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 
Η έδρα του Ομίλου και της Εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Διονύσου (Αγ. Στέφανος),  23

ο
 

χλμ. της Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας. Παράλληλα λειτουργούν 4 υποκαταστήματα, οι διευθύνσεις 

των οποίων είναι οι κάτωθι: 
α) Λεωφ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

β) Στρατοπέδου Αβύπ 2, Κρυονέρι  

γ) Θέση Ρουθούνια Σχηματάρι Βοιωτίας και 
δ) Λ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12, Αθήνα  

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία διαθέτουν τα εξής ακίνητα: 

-Θέση Ρουθούνια Σχηματάρι-Βοιωτίας και  
-Κτίριο Δ  ́στο 23

ο
 χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας Αγ.Στέφανος 

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 

Πορεία εργασιών-Εξέλιξη των δραστηριοτήτων. 

 

Στην χρήση 2018 οι πωλήσεις μειώθηκαν συνολικά κατά €6,9εκατ. λόγω απώλειας 
πελατών ή υπηρεσιών σχετικών με την επεξεργασία ηλεκτρονικών συναλλαγών κατά 

€2,7εκατ., και μείωσης του όγκου των λειτουργικών υπηρεσιών κατά €4,9εκατ., κυρίως ως 

αποτέλεσμα μείωσης όγκου συναλλαγών. Αυτό αντισταθμίστηκε από την επεξεργασία 

υψηλότερου αριθμού συναλλαγών τερματικών και χρεωστικών καρτών. 
 
Το 2018 ήταν μια μεταβατική χρονιά καθώς η Εταιρία εξαγοράστηκε από τη  SIA S.p.A. 
στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και αυξήθηκαν τα έξοδα εξαιτίας μη επαναλαμβανόμενων 

συναλλαγών.  

 
Τα λειτουργικά έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας αυξήθηκαν κατά €4,0εκατ., εκ των 

οποίων €1,6εκατ.αφορά απομείωση άυλων περιουσιακών στοιχείων, €1,0εκατ. αυξημένες 

αποσβέσεις καθώς και €1,2εκατ. αυξημένο κόστος μισθοδοσίας, εκ του οποίου €0,7εκατ. 

σχετίζεται με την μικρότερη κεφαλαιοποίηση εργατοωρών υπαλλήλων της Εταιρίας, και 
€0,2 αφορά λοιπά στοιχεία ήσσονος σημασίας. 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία κεφαλαιοποίησαν την υποχρέωση του ομολογιακού δανείου με 
αποτέλεσμα την μείωση τόκων κατά €1,3 εκατ. 
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Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 
 

Στον παρακάτω  πίνακα παρατίθενται τα μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 

31.12.2018 και την 31.12.2017. 

 

(σε χιλ. ευρώ) 
31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ενεργητικό 66.132 71.776 65.716 71.353 

Υποχρεώσεις 20.278 58.600 20.294 58.615 

Κύκλος Εργασιών 52.401 59.267 52.401 59.267 

Κόστος Πωληθέντων 48.611 43.742 48.611 43.742 

Λειτουργικές Δαπάνες 13.855 14.488 13.848 14.482 

Αποτελέσματα  προ φόρων (9.238) 266 (9.232) 273 

Αποτελέσματα μετά φόρων (10.669) 924 (10.663) 554 

 
 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

 
Ακριβή εικόνα των υποθέσεων, των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της 

Εταιρίας, των λειτουργικών και λοιπών εξόδων και της εν γένει πορείας των εργασιών, της 
οικονομικής κατάστασης και χρηματοοικονομικής θέσης τους, καθώς και των βασικών 

οικονομικών μεγεθών και των εφαρμοζόμενων λογιστικών αρχών παρέχουν οι 

συνυποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 
χρήσεως 1.1.2018– 31.12.2018. 

 

 

(α) Οικονομικής διάρθρωσης(ποσά σε χιλ.€) 

 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ίδια κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

45.855 226,1% 

20.278 

13.072   22,3% 

58.600 

45.422   223,8% 

20.294 

12.633   21,5% 

58.615 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Σύνολο Ενεργητικού 

21.696  32,8% 

66.132 

19.915   27,7% 

71.776 

21.280    32.4% 

65.717 

19.491   27,3% 

71.353 

Ίδια κεφάλαια 

Πάγιο Ενεργητικό 

45.855 103,2% 

44.436 

13.072   25,2% 

51.861 

45.422   102,2% 

44.436 

12.633   24,4% 

51.861 

(β) Απόδοσης και Αποδοτικότητας (ποσά σε χιλ.€) 

Καθαρά απ/τα προ φόρων 
Πωλήσεις 

(9.238) -17,6% 
52.401 

    266   0,4% 
59.267 

(9.232)    -17,6% 
52.401 

     273   0,5% 
59.267 

Καθαρά απ/τα προ φόρων 

Ίδια κεφάλαια 

(9.238) -20,1% 

45.855 

    266  2,0% 

13.072 

(9.232)    -20,3% 

45.422 

     273    2,2% 

12.633 

     

(σε χιλ. ευρώ) 
31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

31.12.2018 

 

31.12.2017 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Καθαρή Θέση έναρξης Περιόδου 13.072 12.148 12.633 12.079 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 43.452 - 43.452  

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης (10.669) 924 (10.663) 554 

Καθαρή Θέση Λήξης Περιόδου 45.855 13.072 45.422 12.633 
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Ανθρώπινο δυναμικό 
 

Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά 
επίπεδα και έχουν θεσπίσει διαδικασίες επιμόρφωσης αξιολόγησης και ανταμοιβής του 

προσωπικού. Επιπλέον έχουν  δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας 

με αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης. Οι αμοιβές που προσφέρουν είναι ικανοποιητικές, 

ενώ παρέχουν επίσης πρόσθετη ασφαλιστική νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη 
για όλους τους εργαζόμενους. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και στην Εταιρία κατά την 31/12/2018 και 
31/12/2017 ήταν 971 και 1.078 άτομα, αντίστοιχα και το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε στα 

€31 εκατ. για την χρήση 2018 και €30εκατ.για την χρήση 2017. 

 

Κατεχόμενα χρεόγραφα  

  

Κατά την 31/12/2018 ο Όμιλος και η Εταιρία δεν κατείχαν χρεόγραφα . 

 

Προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρίας για το 2019 

 

Κατά το έτος 2019 αναμένουμε αύξηση των πωλήσεων ειδικά στην περιοχή επεξεργασίας 
συναλλαγών αποδοχής καρτών, και μείωση των λειτουργικών δαπανών καθώς δεν 

υπάρχουν σημαντικά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα, που θα οδηγήσουν σε βελτιωμένα 

αποτελέσματα. 

Ως εταιρία του Ομίλου της SIA επιπρόσθετες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες να 
προσφερθούν στην Ελληνική αγορά καθώς και η Ελληνική Εταιρία θα προσφέρει 

υπηρεσίες στις θυγατρικές του Ομίλου. Επιπλέον, αναμένονται να πραγματοποιηθούν 

συνέργιες στο μέλλον που θα μειώσουν την βάση των εξόδων. 

 

Εταιρική Υπευθυνότητα και Περιβάλλον 

 
Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και 

ιεραρχούμε συστηματικά τα περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές 

μας και τα οποία ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στους μετόχους, τους 

εργαζομένους, τους πελάτες και στο ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, καθώς 
και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο.  

 

Η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και η τήρηση της 
κείμενης νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσμευση του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της 

Εκθέσεως 

 

Στις 16 Μαΐου 2018 επιδόθηκε στην Εταιρία εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου της 

χρήσης 2014, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε στις. 21 
Μαΐου 2019. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε επιπρόσθετος φόρος και πρόστιμα συνολικού 

ποσού €1,9εκατ. τα οποία εξοφλήθηκαν στις 17 Μαΐου 2019 και συμπεριλαμβάνονται ως 

πρόβλεψη στα επισυναπτόμενα αποτελέσματα της χρήσης. 
 

Δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα, πέρα των ανωτέρω, μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου 2018, που να αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρία, που να 

επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων και θα 
έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των οικονομικών 

καταστάσεων. 

 

 

 

 



 

5 
 

 

Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

 

Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους 
παρακολουθείται και αξιολογείται σε συχνή βάση κυρίως μέσω του ιστορικού πιστώσεων 

των πελατών. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού. Η πολιτική του Ομίλου και της Εταιρίας είναι να συνάπτει 

συμβόλαια με μέρη που ικανοποιούν υψηλά κριτήρια, και είναι οικονομικά αξιόπιστα. Άνω 
του 50% των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχεται από έναν σημαντικό 

πελάτη. 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος και η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με 

την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 

χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και 
αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια.   

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρίας βασίζεται σε σταθερά 

επιτόκια ενώ η μη χρησιμοποιηθείσα πιστωτική γραμμή έχει κυμαινόμενο επιτόκιο. Κατά 
συνέπεια ο επιτοκιακός κίνδυνος του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχεται κυρίως από 

μεταβολές των Euribor επιτοκίων.  

 
Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένοι 

στον συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι διενεργούν λιγοστές εμπορικές συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα.  

Το μεγαλύτερο μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου προέρχεται από πωλήσεις και αγορές 
στα νομίσματα Δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών (USD) και Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου 

(GBP).  

 
Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν εκτίθενται σημαντικά σε κίνδυνο τιμών. 

 

 

Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) 

σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η 
Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου και της Εταιρίας εκτιμούν ότι δεν 

υπάρχουν σημαντικές επίδικες διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα 
αποτελέσματα της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενήργησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με 
σκοπό την εξασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου και της Εταιρίας και την μελλοντική 

επέκταση των εργασιών τους και του μεριδίου που κατέχουν στην αγορά. Ενόψει των 

ανωτέρω παρακαλούμε για την επικύρωση και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 
 

Παρακαλούμε για την έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 
ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 
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Διόνυσος,  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος                   To Mέλος 
 

 

 
 

 

 
              ESPEN TRANOY                                ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΟΥΣΑΚΟΣ 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

7 
 

 
  



 

8 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

9 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

10 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

11 
 

 

Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018  

                (όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    

 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σημ. 31/12/2018  31/12/2017  

       

Πωλήσεις  5α 52.400.704  59.267.406  

Κόστος πωληθέντων  5γ (48.610.858)  (43.741.863)  

Μικτό κέρδος   3.789.846  15.525.543  

Άλλα λειτουργικά έσοδα  5β 2.126.271  2.107.156  

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5δ (1.532.368)  (1.707.012)  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5ε (10.585.299)  (12.781.193)  

Λοιπά έξοδα  5στ (1.737.038)  (297.889)  

Λειτουργικά αποτελέσματα   (7.938.588)  2.846.605  

 

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5ζ 12.568  903  

Χρηματοοικονομικά έξοδα   5ζ (1.312.369)  (2.581.279)  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   

 

(9.238.389)  
 

266.229  

   
 

 
 

 

Φόροι εισοδήματος  6 (1.575.112)  569.066  

ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΥΣ   (10.813.501)  835.295  

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ   

 

 

 

 

Ποσά που δεν μεταφέρονται στα 

αποτελέσματα          17 

 

144.501  

 

88.581  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)/ 

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ   (10.669.000)  923.876  
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Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

                                                                                  

 

 

    Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Σημ.  31/12/2018  31/12/2017 

       

Πωλήσεις  5α  52.400.704  59.267.406 

Κόστος πωληθέντων  5γ  (48.610.858)  (43.741.863) 

Μικτό κέρδος    3.789.846  15.525.543 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  5β  2.126.089  2.107.156 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5δ  (1.532.368)  (1.707.012) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5ε  (10.579.069)  (12.774.815) 

Λοιπά έξοδα  5στ  (1.736.917)  (297.387) 

Λειτουργικά αποτελέσματα    (7.932.419)  2.853.485  

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5ζ  12.496  893  
Χρηματοοικονομικά έξοδα   5ζ  (1.312.131)  (2.581.209)  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    (9.232.054)  273.169 

       

Φόροι εισοδήματος  6  (1.575.112)  192.519 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ-

ΚΕΡΔΗ/(ΖΗΜΙΕΣ) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ    (10.807.166)  465.688 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ       

Ποσά που δεν μεταφέρονται στα αποτελέσματα  17  144.501  88.581 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ- (ΖΗΜΙΕΣ) /ΚΕΡΔΗ 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ    (10.662.665)  554.269 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    
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Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    

  

      

 
 
                              

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
 

   Σημ.            31/12/2018     31/12/2017          31/12/2018      31/12/2017 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:        

 Ενσώματα πάγια στοιχεία     7 29.887.109 31.169.405  29.887.109 31.169.405 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 11.750.122 18.598.793  11.750.122 18.598.793 

 Επενδύσεις σε θυγατρικές 4 - -  - - 

 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 6 2.674.687 1.908.149  2.675.193 1.908.655 

 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 124.019               184.585  124.019 184.585 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού  44.435.937 51.860.932  44.436.443 51.861.438 

        

Κυκλοφορούν ενεργητικό:        

 Αποθέματα 11 346.653 913.257  346.653 913.257 

 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 10.357.088 13.242.063  10.357.168 12.900.852 

 Φόροι εισοδήματος προπληρωθέντες 22 444.556 822  445.139 - 

 Χρηματικά Διαθέσιμα 13 10.548.058 5.758.992  10.131.525 5.677.388 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  21.696.355 19.915.134  21.280.485 19.491.497 

        

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  66.132.292 71.776.066  65.716.928 71.352.935 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Ίδια κεφάλαια        

 Μετοχικό κεφάλαιο 14 43.851.715 400.000  43.851.715 400.000 

 Υπέρ το άρτιο 14 174.588.080 174.588.080  174.588.080 174.588.080 

 Αποθεματικά 15 1.983.705 1.983.705  1.906.554 1.906.554 

 Ζημιές εις Νέον  (174.569.268) (163.900.268)  (174.923.887) (164.261.222) 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  45.854.232 13.071.517  45.422.462 12.633.412 

        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:        

 Μακροπρόθεσμα δάνεια 16 - 34.905.616  - 34.905.616 

 
Πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού 17 3.545.362 3.568.549  3.545.362 3.568.549 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 18 4.268.538 7.078.844  4.268.538 7.078.844 

 

Σύνολο μακροπροθέσμων 

υποχρεώσεων  7.813.900 45.553.009  7.813.900 45.553.009 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:        

 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 7.399.763 10.294.154  7.422.039 10.316.414 

 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 20 11.740 40.004  5.870 34.134 

 

Μακρ/σμες υποχρεώσεις πληρ. στην  

επόμ. χρήση 21 2.662.840 2.512.648  2.662.840 2.512.648 

 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 6 2.389.817 304.734  2.389.817 303.318 

 

Σύνολο βραχυπροθέσμων 

υποχρεώσεων  12.464.160 13.151.540  12.480.566 13.166.514 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  66.132.292 71.776.066  65.716.928 71.352.935 
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Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2018-31/12/2018 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Μετοχικό 

Kεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

       

Υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2017 σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ   400.000 174.588.080 1.983.705 (164.824.144) 12.147.641 

Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσεως 01/01-31/12/2017  - - - 835.295 835.295 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - - 88.581 88.581 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα  400.000 174.588.080 1.983.705 (163.900.268) 13.071.517 

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2017  400.000 174.588.080 1.983.705 (163.900.268) 13.071.517 

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 1 

Ιανουαρίου 2018  400.000 174.588.080 1.983.705 (163.900.268) 13.071.517 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  43.451.715 - - - 43.451.715 

Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσεως 01/01-31/12/2018  - - - (10.813.501) (10.813.501) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - - 144.501 144.501 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα  43.851.715 174.588.080 1.983.705 (174.569.268) 45.854.232 

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2017  43.851.715 174.588.080 1.983.705 (174.569.268) 45.854.232 

  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

Μετοχικό 

Kεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

       

Υπόλοιπα κατά την 1η 

Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με 

τα ΔΠΧΑ   400.000 174.588.080 1.906.554 (164.815.491) 12.079.143 

Καθαρά αποτελέσματα 

χρήσεως 01/01-31/12/2017   - - 465.688 

    
465.688 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα   - - 88.581 88.581 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα  400.000 174.588.080 1.906.554 (164.261.222) 12.633.412 

       

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2017  400.000 174.588.080 1.906.554 (164.261.222) 12.633.412 

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 1 

Ιανουαρίου 2018  400.000 174.588.080 1.906.554 (164.261.222) 12.633.412 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  43.451.715 - - 

    
 43.451.715 

Καθαρά αποτελέσματα 
χρήσεως 01/01-31/12/2018  - - - 

    
(10.807.166) (10.807.166) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - - 144.501 144.501 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα  43.851.715 174.588.080 1.906.554 (174.923.887) 45.422.462 

Υπόλοιπο των Ιδίων 

Κεφαλαίων κατά την 31 

Δεκεμβρίου 2018  43.851.715 174.588.080 1.906.554 (174.923.887) 45.422.462 



Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2018– 31/12/2018  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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                    Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Σημ.  
01/01/2018 - 

31/12/2018 

01/01/2017 - 

31/12/2017  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες     
Κέρδη/(Ζημιές)  χρήσεως προ φόρων  (9.238.389) 266.229  
Αναπροσαρμογές για:     
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων 

παγίων στοιχείων 7 3.768.189 9.849.589  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 7.375.138 289.144  
Απομείωση παγίων  1.569.322 -  
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 20 (28.264) (8.898)  
Πρόβλεψη Υποτίμησης Αποθεμάτων  242.551 6.150  
Έξοδα από παροχή δικαιωμάτων επί μετοχών 24 - 1.088.960  
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 12 311.133 524.053  
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  1.065.355 798.156  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5ζ (12.568) (903)  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5ζ 1.312.369 2.581.279  

 
Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων 
στοιχείων  53.720 (103.669)  

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του 
κεφαλαίου κίνησης  6.418.556 15.290.090  

(Αύξηση) / Μείωση σε:     

Αποθέματα  324.053 18.660  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  2.573.842 435.792  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  60.566 3.376  
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   (2.988.098) (2.210.630)  
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (895.873) (613.110)  

Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
πληρωθέντα 5ζ (1.312.369) (2.581.279)  

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες  (748.469) -  
Φόροι εισοδήματος εισπραχθέντες  - 2.987.171  

Καθαρές ταμειακές εισροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες 

 

3.432.208 13.330.070  

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες     
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 7,9 (4.684.419) (5.437.995)  
Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  49.017 348.452  
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 5ζ 12.568 903  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες  (4.622.834) (5.088.640)  

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες     
Πληρωμές από εκδοθέντα δάνεια  (470.616) (3.000.000)  
Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου  9.016.715 -  
Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις  (2.566.407) (2.394.259)  

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες  5.979.692 (5.394.259)  

     

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα  4.789.066 2.847.171  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 
αρχή της χρήσεως 13 5.758.992 2.911.821  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους 

χρήσεως 13 10.548.058 5.758.992  

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    



Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1/1/2018– 31/12/2018  

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
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   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σημ.  
01/01/2018 - 

31/12/2018 

01/01/2017 - 

31/12/2017  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες     
Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων  (9.232.054) 273.169  
Αναπροσαρμογές για:     
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων 
στοιχείων 7 3.768.189 9.849.589  
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 7.375.138 289.144  

Απομείωση παγίων  1.569.322 -  
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 20 (28.264) (8.898)  
Πρόβλεψη Υποτίμησης Αποθεμάτων  242.551 6.150  
Έξοδα από παροχή δικαιωμάτων επί μετοχών 24 - 1.088.960  
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 12 311.133 524.053  
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  1.065.355 798.156  
Χρηματοοικονομικά έσοδα 5ζ (12.496) (893)  
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5ζ 1.312.131 2.581.209  

Ζημίες από διαγραφή συμμετοχών 4 - -  
Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  53.720 (103.669)  

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου 
κίνησης  6.424.725 15.296.970  

(Αύξηση) / Μείωση σε:     
Αποθέματα  324.053 18.660  
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  2.232.551 409.175  
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  60.566 3.376  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   (2.988.082) (2.178.112)  
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (895.873) (613.110)  

Μείον:     
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα 5ζ (1.312.131) (2.581.209)  
Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες  (748.458) -  
Φόροι εισοδήματος εισπραχθέντες  - 2.983.918  

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

 

3.097.351 13.339.668  

     
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     
Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 7,9 (4.684.419) (5.437.995)  

Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  49.017 348.452  
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 5ζ 12.496 893  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες  (4.622.906) (5.088.650)  

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   
Πληρωμές από εκδοθέντα δάνεια  (470.616) (3.000.000)  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  9.016.715 -  

Αύξηση / (Μείωση) υποχρεώσεων από 
χρηματοδοτικές μισθώσεις  (2.566.407) 

       
                      

(2.394.259)  

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες  5.979.692 (5.394.259)  

     
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα  4.454.137 2.856.759  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσεως 13 5.677.388 2.820.629  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους       

χρήεως 13 10.131.525 5.677.388  

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 
 

Η Εταιρία First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας και Συμμετοχών 

προέκυψε από την συγχώνευση των δυο εταιριών FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της 100% θυγατρικής της First Data Hellas Ανώνυμη 

Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας που ολοκληρώθηκε την 31 Δεκεμβρίου 2008 όπως 
αναφέρεται κατωτέρω και αποτελεί την Μητρική Εταιρία του Ομίλου. 

 

Η Εταιρία FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αγόρασε 
στις 26 Σεπτεμβρίου 2005 από την τελική μητρική της, First Data Corporation («FDC»), το 

100% των μετοχών της εταιρίας First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών 

Επεξεργασίας, μιας εταιρίας εγκατεστημένης στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος Ευρώ 213,9 
εκατομμύρια. Η χρηματοδότηση της αγοράς αυτής έγινε μέσω αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου της FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με 

συμμετοχή της FDC κατά Ευρώ 55,0 εκατομμύρια περίπου και μέσω δανείου από 

συνδεδεμένη εταιρία ύψους Ευρώ 158,9 εκατομμύρια περίπου.  
 

Η συγχωνευμένη Εταιρία μετονομάστηκε σε  «FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο 
FIRST DATA HELLAS S.A.(«η Εταιρία» ή «FDH S.A.» με τροποποίηση του άρθρου 1 του 

καταστατικού 4/12/2008 ΦΕΚ 546 21/01/2009. 
 

Σκοπός της Εταιρίας είναι: (α) Η μηχανογράφηση επιχειρήσεων, η μελέτη και η εφαρμογή 
διάφορων συστημάτων μηχανογράφησης, η οργάνωση επιχειρήσεων, η εκπόνηση 

προγραμμάτων, η εισαγωγή, η μίσθωση μηχανημάτων μηχανοργάνωσης ως και η 

επεξεργασία πληροφοριών και λοιπών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων, (β) Η παροχή 
υπηρεσιών συντηρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναλύσεως, εφαρμογών και 

συντάξεως προγραμμάτων, η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, σύμβουλο οργανισμών, 

καθώς και κάθε συναφής εργασία ή υπηρεσία, (γ) Η παροχή υποστήριξης μηχανογραφικών 
κέντρων σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τους λόγω καταστροφής, βλάβης ή άλλης 

αιτίας, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου πληροφορικής, η παροχή υπηρεσιών 

οργανώσεως, αναλύσεως, προγραμματισμού και εκπαιδεύσεως στη χρήση μηχανογραφικών 

εφαρμογών, (δ) Η Παραγωγή –Εκτύπωση-Επισήμανση –Φακελοποίηση παντός τύπου 
Εντύπων συμπεριλαμβανομένων Αξιογράφων-Εισιτηρίων-Καρτών-Ταυτοτήτων, (ε) Η 

εμπορία υλικών και προϊόντων τρίτων (Κάρτες-Δελτία-Έντυπα-Φάκελα), (στ) Η 

συναρμολόγηση και παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικών συστημάτων 
και παρεμφερών ειδών σε βιομηχανική ή βιοτεχνική κλίμακα καθώς και η εισαγωγή- 

εξαγωγή και εμπορία αναλωσίμων ειδών γραφείου και Η/Υ, (ζ) Η επεξεργασία και 

εκτύπωση χάρτου, (η) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Έργων και προώθησης πωλήσεων, 

(θ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τεχνικής λειτουργίας πληροφοριακών και 
ηλεκτρονικών συστημάτων, (ι) Η εκπόνηση μελετών σχεδίασης και υλοποίησης 

τεχνολογιών πληροφορικής, (ια) Η αγορά, απόκτηση και προστασία δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών χρήσης τεχνολογιών κλπ. και  συνεκμετάλλευσης κάθε φύσεως 
συστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ιβ) Η αντιπροσώπευση Οίκων εξωτερικού ή 

εσωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, (ιγ) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και 

πρόταση λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την 
κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς 

πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για τη διεύρυνση των 

εργασιών τους έναντι αμοιβής (ασφαλιστικός σύμβουλος), (ιδ) η απόκτηση και 

εκμετάλλευση συμμετοχών σε ημεδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής 
της, οι οποίες ασχολούνται στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών  
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ- συνέχεια: 

 

πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υπηρεσιών που σχετίζονται με 

συστήματα πληρωμών, εφαρμογές επιχειρήσεων και κάθε είδος υπηρεσιών υποστήριξης και 
υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, και (ιε) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χάρτου 

και η αντιπροσώπευση οίκων εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας χάρτου.   

Η εταιρία First Data Operations Austria GmbH, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Αυστρία, 

είναι ο μοναδικός μέτοχος της FDH S.A.. Η τελική μητρική της FDH S.A. είναι η First Data 
Corporation («FDC») η οποία είναι εγκατεστημένη στις ΗΠΑ και η οποία μέχρι τον 

Οκτώβριο 2007 ήταν εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Στις 24 Σεπτεμβρίου 

2007 η Kohlberg Kravis Roberts & Co. («KKR») εξαγόρασε το 100% της FDC και συνεπώς 
η μετοχή της FDC έπαψε να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης. Από την 

15η Οκτωβρίου του 2015 η FDC εισήχθη ξανά στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 

Η Εταιρία FDH S.A αγόρασε στις 30 Νοεμβρίου 2009 από την τελική μητρική της, FDC 
600 μετοχές (100% των μετοχών που κατείχε η FDC) της εταιρίας D.MAN Ανώνυμη 

Εταιρία Ενημέρωσης Οφειλετών («D.MAN A.E.» ή «D.MAN») έναντι τιμήματος Ευρώ 

45.452 συν την υποχρέωση να καταβάλει Ευρώ 300.000 για επιπλέον 3.000 μετοχές από 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
της D.MAN στις 26 Οκτωβρίου 2009. Η D.MAN είναι εγκατεστημένη και 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είχε ιδρυθεί από την FDC στις 13 Ιουνίου 2006.  

Tην 30η Σεπτεμβρίου 2016 , η Γενική συνέλευση των Μετόχων της D.MAN λαμβάνοντας 
υπόψη ότι: i) η Εταιρία κατόπιν επιχειρηματικής αποφάσεως του Ομίλου First Data και 

ενόψει των οικονομικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών έχει ήδη αναστείλει τις 

εργασίες της από τον Δεκέμβριο 2015 

ii) δεν υπάρχουν προοπτικές επαναδραστηριοποίησής της και 

iii) η διατήρησή της σε λειτουργία συνεπάγεται μόνο άσκοπες δαπάνες   

αποφάσισε ομόφωνα τη λύση αυτής. 

Το πρακτικό της Γενικής  Συνέλευσης των Μετόχων της 30/09/2016  καταχωρήθηκε στο 
ΓΕΜΗ την 20/10/2016. Η ανακοίνωση της καταχώρησης της λύσης της Εταιρίας 

πραγματοποιήθηκε την 1/11/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 646660 και η Εταιρία τέθηκε σε 

διαδικασία εκκαθάρισης. Οι οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2016-20/10/2016 
αποτελούν τις οικονομικές καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης της Εταιρίας. 

 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 η SIA S.p.A η οποία είναι εγκατεστημένη στο Μιλάνο εξαγόρασε 

το 100% των μετοχών της Εταιρίας. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας 
τροποποιήθηκαν την ίδια ημερομηνία σε PROCESSING SERVICES SIA GREECE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και ο διακριτικός τίτλου από First Data Hellas S.A.'' σε "New SIA 

Greece S.A.". 
 

Η Εταιρία και η θυγατρική της αναφέρονται από κοινού στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις ως  «ο Όμιλος». 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

 

(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων:  

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του 
ιστορικού κόστους και την αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

(going concern assumption). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με 

τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

(β) Καταστατικές Οικονομικές Καταστάσεις:  

Η FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ έως την 31 
Δεκεμβρίου 2006, τηρούσε τα λογιστικά της βιβλία και στοιχεία και συνέτασσε τις 

οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εμπορικό Νόμο 2190/1920, το 

Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Από την 1η 
Ιανουαρίου 2007 και εφεξής, η FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, βάσει των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας, αποφάσισε εθελοντικά 

να συντάσσει τις καταστατικές της οικονομικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ΔΠΧΑ που 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 11 

Δεκεμβρίου 2007.  

 

(γ) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων:  
Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν 

συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 
τα συγκριτικά στοιχεία για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 εγκρίθηκαν από 

το Διοικητικό  

Συμβούλιο στην 19
η
 Ιουλίου 2019 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων. 
 

(δ) Βάση ενοποίησης  

Οι συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις 
της Εταιρίας καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου που περιλαμβάνει την 

Εταιρία και τις θυγατρικές εταιρίες στις οποίες η μητρική εταιρία έχει δυνατότητα 

άσκησης ελέγχου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018. 

 
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις 

αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 
Οι θυγατρικές ενοποιούνται ολικά από την ημερομηνία απόκτησής τους η οποία είναι η 

ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο των εταιριών αυτών και 

ενοποιούνται έως την ημερομηνία όπου ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η περίοδος στην 
οποία αναφέρονται οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών είναι ίδια με της 

μητρικής και χρησιμοποιούνται λογιστικές πολιτικές που είναι συνεπείς με εκείνες της 

μητρικής. Όλα τα ενδοομιλικά υπόλοιπα και συναλλαγές, μη πραγματοποιημένα κέρδη 

και ζημιές προερχόμενα από ενδοομιλικές  συναλλαγές και μερίσματα απαλείφονται 
πλήρως. 

 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα θυγατρικών αποδίδονται στη μη ελέγχουσα 
συμμετοχή ακόμη κι αν αυτό δημιουργεί αρνητικό υπόλοιπο. Μία μεταβολή σε ποσοστό  
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια: 
 

(δ) Βάση ενοποίησης – συνέχεια: 

 
συμμετοχής σε θυγατρική, χωρίς απώλεια ελέγχου, αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των 

μετόχων. Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάσει  τον έλεγχο μιας θυγατρικής τότε: 

Αποαναγνωρίζονται: 

Τα περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας) και οι 
υποχρεώσεις της θυγατρικής 

 Η λογιστική αξία της μη ελέγχουσας συμμετοχής  

 Οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές, που έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή 

 Θέση 

Αναγνωρίζονται: 

 H εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε  

 H εύλογη αξία της εναπομένουσας συμμετοχής   

 Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

χρήσεως 

 Το μερίδιο της μητρικής στα στοιχεία που προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί στην 

κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων, στην κατάσταση Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων ή Αποτελέσματα εις νέο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 
Οι θυγατρικές (εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο 

από το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί.  

Οι συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές 

καταστάσεις της μητρικής εταιρίας New SIA Greece S.A και της θυγατρικής εταιρίας 
D.MAN στην οποία η New SIA Greece S.A έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου.  

 

(ε)  Κρίσεις, Εκτιμήσεις και Παραδοχές Διοίκησης: Η σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση του Ομίλου και της 

Εταιρίας προβαίνει σε παραδοχές και εκτιμήσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των 

λογαριασμών Ενεργητικού και Παθητικού, την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων 
και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς 

και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά την υπό εξέταση χρήση. Κατά συνέπεια τα 

πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και σχετική αβεβαιότητα: Οι βασικές εκτιμήσεις και 
αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των οποίων θα 

μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων, τους επόμενους 12 

μήνες έχουν ως εξής: 
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 

12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές 

και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. 

Η τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά 

τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  

 
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρίας προβαίνει 

σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς 

απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία 
της νομικής υπηρεσίας του Ομίλου και της Εταιρίας, τα οποία προκύπτουν βάσει 

επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που 

διαχειρίζεται,  όπως υποδεικνύει το ΔΛΠ 9. 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια: 

 

(ε)  Κρίσεις, Εκτιμήσεις και Παραδοχές Διοίκησης-συνέχεια: 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 

αναγνωρίζεται για τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες και για λοιπές εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά 

κέρδη που θα συμψηφιστούν με αυτές τις φορολογικές ζημίες και εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που 

μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης 

του Ομίλου και της Εταιρίας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε 
συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Επιπλέον 

λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στην Σημείωση 6. 

 
Μισθώσεις: Η μητρική Εταιρία έχει συνάψει εμπορικές μισθώσεις επί ακινήτων και 

μηχανημάτων. Η μητρική Εταιρία έχει προσδιορίσει και λογιστικοποιήσει τις μισθώσεις 

αυτές σαν λειτουργικές ή χρηματοδοτικές λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων εάν 

ουσιαστικά της μεταβιβάζονται όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες που συνοδεύουν την 
κυριότητα.  

 

3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 

προετοιμασία και σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι οι 
ακόλουθες:  

 

(α)      Χρηματοοικονομικά προϊόντα:  

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και  υποχρεώσεις του ισολογισμού 

περιλαμβάνουν διαθέσιμα, απαιτήσεις, συμμετοχές, επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 

και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, βάσει παραδοχών που 
περιγράφονται στο ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν κάνουν χρήση παραγώγων 

χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνου ούτε για 

κερδοσκοπικούς σκοπούς. Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των 

στοιχείων αυτών αναφέρονται στις αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες 
παρουσιάζονται στις Σημειώσεις ζ, θ, ι και ξ. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα 

παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής θέσης βάσει της 

ουσίας και του περιεχομένου των  σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. Τα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα συμψηφίζονται όταν ο Όμιλος και η Εταιρία, σύμφωνα με 

τον νόμο, έχουν νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθενται να τα συμψηφίσουν σε καθαρή 

βάση (μεταξύ τους) ή να ανακτήσουν το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσουν την 
υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 
(β)         Συναλλαγματικές μετατροπές 

 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Τα στοιχεία των Οικονομικών 

Καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος 
του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα του Ομίλου και της Εταιρίας.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 
 

(β)         Συναλλαγματικές μετατροπές-συνέχεια: 

 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την 

χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι 

απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού. Κέρδη και ζημιές από 

συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών 

στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της χρήσεως και κατά 
την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην 

κατάσταση συνολικού εισοδήματος. Tα μη-νομισματικά στοιχεία τα οποία 

επιμετρώνται στα πλαίσια του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται 
χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της αρχικής 

συναλλαγής. 

 

(γ) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:  
 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως 

(ή στο «τεκμαρτό κόστος» όπως προσδιορίστηκε κατά την πρώτη εφαρμογή των 
ΔΠΧΑ βάση του ΔΠΧΑ 1) μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν 

προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από 
την τιμή αγοράς συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη 

επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να 

καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική χρήση. Οι επισκευές και 

συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως όπου πραγματοποιούνται. 
Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 

σχετικών παγίων όταν πληρούν τα σχετικά κριτήρια για κεφαλαιοποίηση. Οι δαπάνες 

που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν την λογιστική αξία των 
ενσώματων παγίων μόνο εάν  

πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο και στην εταιρία μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και 
απεικονίζονται στο κόστος τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται 

μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη 

παραγωγική του λειτουργία.  
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση 

τις ακόλουθες ωφέλιμες ζωές ανά κατηγορία παγίων: 
 

Πάγιο Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 1-33 χρόνια 

Βιομηχανοστάσια 12,5 χρόνια 
Μηχανήματα 1-10 χρόνια 

Μεταφορικά Μέσα 1-6 χρόνια 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1-9 χρόνια 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 
 

(γ) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία-συνέχεια:  
 
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθενται 

ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους. Κέρδη ή 

ζημιές που προκύπτουν από την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά μεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού 
εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και 

καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

 

(δ) Κόστος Δανεισμού: 
 

To κόστος δανεισμού λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά εκτός εάν 
αφορά δάνεια για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων, όπου ο Όμιλος 

και η Εταιρία κεφαλαιοποιούν το κόστος δανεισμού των υπό κατασκευή παγίων. 

  

(ε) Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων:  
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα άυλα 

περιουσιακά στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν 

ενδείξεις ότι η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 
ποσό αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του 

συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου και εάν η λογιστική αξία του υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης, καταχωρείται στα 
αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το 

μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης ενός περιουσιακού 

στοιχείου και της αξίας χρήσεως (value in use). Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης 

θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα 
πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση 

και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 

κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η παρούσα 
αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την 

διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν δεν υπάρχει  

δυνατότητα εκτίμησης του ανακτήσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου για το 
οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο 

ποσό της μικρότερης μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. 
 

Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε 

σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις 
που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. 

Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

 

Η υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία με απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή 
ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον ετησίως, ενώ αντιλογισμός ζημίας 

απομείωσης για την υπεραξία δεν επιτρέπεται.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(στ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς 

λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη 
λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική κατάσταση. Η απόσβεση του 

λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 4 ετών. 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου και της Εταιρίας περιλαμβάνουν επίσης 

συμβάσεις με πελάτες οι οποίες αποτιμήθηκαν σε εύλογες αξίες. 
Οι κυριότερες κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων και η εκτιμώμενη ωφέλιμη 

ζωή τους είναι οι ακόλουθες: 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ωφέλιμη Ζωή 

Σύμβαση με τράπεζα  10-12 

Άλλα συμβόλαια -Υπηρεσίες πληρωμών                9 
Άλλα συμβόλαια – Εμπορικές υπηρεσίες 6 

Άλλα συμβόλαια – Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου 6 

Λογισμικά προγράμματα 4 

 
(ζ) Επενδύσεις – Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: Τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις 

διατάξεις του ΔΠΧΑ 9, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους 
σε μία από τις κάτωθι κατηγορίες: 

 

 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται σε 
εύλογη αξία (είτε στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, είτε στα αποτελέσματα χρήσης) 

και  

 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο 
κόστος 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται στην κατηγορία της 

εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων χρήσης κατά την αρχική τους αναγνώριση και τα 
οποία θα μπορούσαν διαφορετικά να επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. Μία τέτοια 

ταξινόμηση μπορεί να γίνει μόνο εάν απαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια «λογιστική 
αναντιστοιχία» που διαφορετικά θα προέκυπτε. 

 

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες 

χρηματιστηριακές αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές 
τιμές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει 

χρηματιστηριακή αγοραία τιμή, η εύλογη αξία προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα 

αγοραία αξία ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι ουσιαστικά το ίδιο, ή 
υπολογίζεται με βάση την ανάλυση προεξοφλημένων ταμιακών ροών της καθαρής 

θέσης του εκδότη. 

 
Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων: Μια επένδυση 

διαθέσιμη προς πώληση θεωρείται ότι έχει υποστεί απομείωση της αξίας της όταν η 

λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία της και υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις 

ότι η πτώση της αξίας της έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο πού καθιστά μη εφικτή την 
ανάκτηση του επενδυμένου κεφαλαίου στο εγγύς μέλλον.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ζ)      Επενδύσεις – Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία-συνέχεια: 

 
Για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος τους, το ποσό της ζημιάς από απομείωση της αξίας τους, 

υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας τους και της παρούσας αξίας 

των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το πραγματικό 
επιτόκιο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  

 

Η ανακτήσιμη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, τα οποία δεν 
διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, προσδιορίζεται με εφαρμογή 

αναγνωρισμένων τεχνικών αποτίμησης. 

Τα έσοδα που εισπράττονται από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα 
επενδύσεων, καταχωρούνται στους λογαριασμούς «Χρηματοοικονομικά Έσοδα» και 

«Έσοδα από Μερίσματα» αντίστοιχα. 

 

(η) Αποθέματα: Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και 
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη 

τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία εργασιών της επιχείρησης, μειωμένη με το 

υπολογιζόμενο κόστος παραγωγικής ολοκληρώσεως και το υπολογιζόμενο κόστος 
που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

 

Το κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο 
του μέσου σταθμικού κόστους. Τα έτοιμα προϊόντα αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος 

παραγωγής τους. Το κόστος παραγωγής συμπεριλαμβάνει τα άμεσα κόστη των 

υλικών, τα άμεσα κόστη παραγωγής και την κατάλληλη κατανομή των σταθερών και 

μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής που βασίζεται στην κανονική παραγωγική 
δυναμικότητα των εγκαταστάσεων. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει 

χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 

Τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται στα 

αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης τους. 
  

(θ) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις: Οι λογαριασμοί των πελατών και των λοιπών 
απαιτήσεων, λογίζονται αρχικά στην ονομαστική τους αξία (αξία τιμολογίου) η οποία 

αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη εισπρακτέα 

ποσά, βάσει παραδοχών που περιγράφονται στο ΔΠΧΑ 9. 
 

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις διενεργείται όταν υπάρχουν αντικειμενικές 

ενδείξεις ότι έχει υποστεί απομείωση αξίας και δεν είναι πλέον πιθανή η είσπραξη 

ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς 
απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού 

ώστε να αντανακλά τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή 

υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. 

Αποτελεί πολιτική του Ομίλου και της Εταιρίας να μη διαγράφεται καμία απαίτηση 
μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ι) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις 
με διάρκεια έως τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτών, υψηλής 

ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.  

 

(κ) Μετοχικό κεφάλαιο: Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από την ονομαστική αξία των 
κοινών μετοχών της Εταιρίας. Η διαφορά μεταξύ του προϊόντος έκδοσης κοινών 

μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους καταχωρείται ως υπέρ το άρτιο. Άμεσα έξοδα 

για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος έκδοσης. 

 

(λ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Προβλέψεις 
αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν μια παρούσα νομική ή 

τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή μια 

εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης μπορεί να 
εκτιμηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του 

ποσού που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η 
επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις 

υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν 

συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς 
για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που 

σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η 

πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 
ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 
(μ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό: Σύμφωνα με 

τον Ν. 2112/20 τροποποιημένο κατά τις διατάξεις του Ν.4093/2012 Ο Όμιλος και η 

Εταιρία καταβάλλουν στους εργαζομένους εφάπαξ αποζημιώσεις, επί απόλυσης ή 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης, το δε ύψος των καταβαλλόμενων ποσών 
αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον 

τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  

 
Οι εν λόγω εφάπαξ αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία (βάσει του Ν. 

2112/20), εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) 

με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές στους εργαζομένους». Η εν λόγω υποχρέωση που 
καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 

παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη 

χρήση της αναλογιστικής μεθόδου αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων 
υποχρέωσης (projected unit credit method). Η υποχρέωση προσδιορίζεται 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο 

μισθός και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. 
 

Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος 

προσωπικού στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και συνίστανται  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 
 

(μ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό-συνέχεια: 

 
από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις.  

 

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες, που προκύπτουν από προσαρμογές στις 
παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανωτέρω παραμέτρους, με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα, αναγνωρίζονται κατά το σύνολό τους στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. 
  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  

Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν νομικές ή τεκμαιρόμενες 

υποχρεώσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς τους εργαζομένους. 
 

(ν) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράμματα: Το προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρίας 

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 του μηνιαίου μισθού του 

στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς καλύπτεται από τον Όμιλο και την 

Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την 
καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια ο 

Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν καμία νομική ή τεκμαιρόμενη  υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θεωρείται 

πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους».  
Οι εισφορές αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε καθίστανται πληρωτέες. 

 

(ξ) Έντοκα δάνεια: Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο  
αντανακλά την εύλογη αξία των εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα 

έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, τα έντοκα δάνεια αποτιμώνται στο 

αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το 
αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες έκδοσης και η 

διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημιές 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται μέσω της 

διαδικασίας απόσβεσης. 
 

Ειδικότερα η  μεταγενέστερη επιμέτρηση του δανείου αναλύεται στην Σημείωση 16.  

Ποσά του δανείου τα οποία είναι πληρωτέα πέραν του ενός έτους ταξινομούνται ως 
μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις. 

 

(ο) Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη): Ο τρέχων φόρος 

υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η 
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που 

προκύπτει βάσει των κερδών του Ομίλου και της Εταιρίας όπως αναμορφώνονται στις 

φορολογικές τους δηλώσεις, πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από 
τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και προβλέψεις για πρόσθετους 

φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και υπολογίζεται 

σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς 
συντελεστές. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 
 

(ο) Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη) συνέχεια: 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 

υποχρέωσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον  

χρόνο καταλογισμού τους, σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας 
των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις 
φορολογητέες προσωρινές διαφορές με εξαίρεση τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρίες, και όπου ο χρόνος αντιστροφής 

των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι περισσότερο από πιθανό ότι οι 
προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές, τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα 
δικαιώματα αφορολόγητης έκπτωσης επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που 

πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι 

εκπεστέες προσωρινές διαφορές και οι μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες μπορεί να 
αξιοποιηθούν. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε 
κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι 

θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος 

ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
(π) Αναγνώριση Εσόδων: Έσοδα λογίζονται όταν πιθανολογείται ότι τα οικονομικά 

οφέλη που συνδέονται με την συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και το ποσό 

του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  
Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει στον 

αγοραστή όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την 

κυριότητα των αγαθών.  

Η αναγνώριση εσόδου από την παροχή υπηρεσιών γίνεται με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εφόσον το 

αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αυτό προϋποθέτει 

αθροιστικά ή μεμονωμένα ότι: 
 

ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού  

ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί 
ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος 

μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού 
μεταφέρεται στον πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία 

ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού 

από τον πελάτη. Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική 
περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση 

των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (output 

methods), είτε μεθόδους εισροών (input methods). 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(π) Αναγνώριση Εσόδων-συνέχεια: 

 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων 

δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες 

υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο 

αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρία) έχει ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του 
προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, για 

παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το 

δικαίωμα του Ομίλου (ή της Εταιρίας) για την έκδοση τιμολογίου.  
 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρία) λαμβάνει τίμημα 

από τον πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο 
είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 

σύμβασης και τη μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση 

από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο 

καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως 
έξοδα ή έσοδα 

αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην 

καθαρή θέση. 

 

Έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει μιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται 

από την πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 

 
Έσοδα από μερίσματα λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης τους. 

  

Τα έσοδα που εισπράττονται από τόκους και μερίσματα που αφορούν αξιόγραφα 
επενδύσεων, καταχωρούνται στα χρηματοοικονομικά έσοδα. 

 
 

(ρ) Μισθώσεις:  
  Όμιλος και Εταιρία ως μισθωτής: 

Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί ουσιαστικά όλα τα οφέλη και τους κινδύνους 

που απορρέουν από την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ταξινομούνται ως 
λειτουργικές μισθώσεις. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα για λειτουργικές μισθώσεις 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα σε συστηματική βάση κατά τη διάρκεια 

της μίσθωσης.  

 
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν  στον Όμιλο και στην Εταιρία, ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, 

κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου 
παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι 

πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των 

χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης  της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε 
να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ’ ευθείας στα αποτελέσματα. Τα  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-συνέχεια: 
 

(ρ) Μισθώσεις-συνέχεια:  

 
κεφαλαιοποιηθέντα μισθωμένα πάγια αποσβένονται με βάση τη μικρότερη περίοδο από 

την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου ή την διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν είναι 

βέβαιο στην έναρξη της μίσθωσης ότι ο μισθωτής θα αποκτήσει στο τέλος της 

σύμβασης την κυριότητα των παγίων, στην οποία  
περίπτωση χρησιμοποιείται η ωφέλιμη ζωή εάν είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της 

σύμβασης. 

Όμιλος και Εταιρία ως εκμισθωτής:  
Τα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση 

εμφανίζονται στον ισολογισμό του Ομίλου και της Εταιρίας ως απαίτηση ποσού ίσου με 

την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού εσόδου 
αντανακλά μία σταθερή περιοδική απόδοση της καθαρής επένδυσης του εκμισθωτή στη 

χρηματοδοτική μίσθωση.  

 

 

(σ) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί 
κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα τα οποία η 
Εταιρία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2018. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και 
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που 
εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον, το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της 

λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες 

στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν 

έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας.  
 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 

Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα 
ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε 

να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων 

και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία 

οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή 
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα  αναγνωρίζει τα 

έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες 

στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 
Η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας.  

 

ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές 

που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» 

Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον 
λογιστικό χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που 

διακανονίζεται σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-συνέχεια: 

 

(σ) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις-συνέχεια: 

Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία 
παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε 

συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα 

ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από 

παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές 
αρχές. . Η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας. 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές»  
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της 

συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ 

21. Η  Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει, είτε εισπράττει 
προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. . Η Διοίκηση της 

Εταιρίας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του 

Ομίλου/Εταιρίας. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)  

ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες” 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης 
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες 

εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε 
συγγενή ή κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. . Η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου 

εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας. 

 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

και η Εταιρία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  

 

 ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή 

αρνητικής ποινής εξόφλησης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία 

συγκεκριμένη συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης 
αποπληρωμής και καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο 

αναπόσβεστο κόστος η στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί 

στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου προέβη σε 
αξιολόγηση της επίδρασης του προτύπου και εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση στις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-συνέχεια: 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

και η Εταιρία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα-συνέχεια: 
 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του 
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. 

Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 
μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις 

για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την 
πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε 

λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 

χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο Όμιλος επιλέγει να εφαρμόσει την απλοποιημένη 
μέθοδο μετάβασης χωρίς να προβεί σε αναπροσαρμογή των συγκριτικών στοιχείων της 

χρήσης .προ της πρώτης εφαρμογής. Τα δικαιώματα χρήσης των στοιχείων των λειτουργικών 

μισθώσεων θα επιμετρηθούν κατά την ημερομηνία της μετάβασης, σαν να εφαρμόζονταν 
πάντα. Τα λοιπά δικαιώματα χρήσης των στοιχείων του ενεργητικού θα επιμετρηθούν στο 

ποσό της υποχρέωσης μισθώσεως κατά την εφαρμογή του προτύπου, προσαρμοσμένα κατά 

το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων εξόδων. Η επίδραση της εφαρμογής του 
προτύπου που αναμένεται την επόμενη χρήση παρουσιάζεται στην σημείωση 7. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 

καθιερώνει τις αρχές  για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων 

συμβολαίων που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές 
γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει 

σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα 

συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει 

το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο 
συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε 

ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019)  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις 
μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν 

εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Η τροποποίηση αυτή δεν 

αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-συνέχεια: 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

και η Εταιρία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα-συνέχεια: 
 

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019) 
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος 

και αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την 

φορολογική αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις 
πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, 

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και 
τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρίας βρίσκεται στη 

διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του  Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 

(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2019) 
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν 

τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα 

καθορισμένων παροχών. Η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου/Εταιρίας.  

 
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής 

αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος 

εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου 

οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να 
χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε 

άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον 

ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με 

συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τροποποίηση αυτή δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. και 

η Διοίκηση της Εταιρίας / Ομίλου εκτιμά ότι δεν αναμένεται να έχει επίδραση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ-συνέχεια: 

 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο 

και η Εταιρία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα-συνέχεια: 
 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα 

επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη 

δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης αυτής. 

ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα 

δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη 

δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα 

λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με 

τον ίδιο τρόπο.  

IAS 23 «Κόστος δανεισμού» Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα 

χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για 

την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη 

χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

 

4.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ: 
 

Η θυγατρική εταιρία που περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με 

την αντίστοιχη διεύθυνση και ποσοστά συμμετοχής της Μητρικής κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2018 και 31

η
 Δεκεμβρίου 2017 είναι η ακόλουθη: 

Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Δραστηριότητα 

Ποσοστό 

Συμμετοχής  

      

       2018       2017         

D.MAN Ανώνυμη Εταιρία 

Ενημέρωσης Οφειλετών 
υπό Εκκαθάριση 

 

 

 
Ελλάδα 

 

 
Ενημέρωση Οφειλετών 

 

 
     100%     100% 

Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε 13.170 μετοχές για το έτος 2018(100 

Ευρώ έκαστη), – δεν υπήρξε  μεταβολή συγκριτικά με το 2017. 
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5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ: 
 

Τα έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 
 

α) Πωλήσεις 
 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
31/12/2018 31/12/2017       31/12/2018 31/12/2017 

Εμπορεύματα   458.656 375.072 458.656 375.072 

Προϊόντα  110.372 154.954 110.372 154.954 
Λοιπά αποθέματα   8.238 105.810 8.238 105.810 

Παροχή υπηρεσιών  51.823.438 58.631.570 51.823.438 58.631.570 

Σύνολο  52.400.704 59.267.406 52.400.704 59.267.406 

 

β) Άλλα λειτουργικά έσοδα  
 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2018 31/12/2017   31/12/2018 31/12/2017 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών  1.983.688 1.540.464 1.983.688 1.540.464 

Συναλλαγματικές διαφορές  69.898 342.368 69.716 342.368 

Κέρδη πώλησης παγίων  36.015 224.048 36.015 224.048 

Λοιπά έσοδα  36.670 276 36.670 276 

Σύνολο   2.126.271 2.107.156 2.126.089 2.107.156 

 

Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών του 2017 αφορούν κυρίως ενδοομιλικές συναλλαγές που 

περιλαμβάνονται στη σημ.24, ενώ για το 2018 αφορά συναλλαγές με τον Όμιλο της First Data. 

 

γ) Κόστος πωληθέντων 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Αποσβέσεις (Σημ.5(θ))  10.032.910 9.080.967 10.032.910 9.080.967 

Κόστος αποθεμάτων 

αναγνωρισμένο ως έξοδο 

 

1.183.111 1.362.083 1.183.111 1.362.083 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Σημ. 5(η)) 

  

26.203.538 

 

23.865.063 

 

26.203.538 

 

23.865.063 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  5.249.746 3.302.836 5.249.746 3.302.836 

Παροχές τρίτων  4.809.682 4.841.225 4.809.682 4.841.225 

Πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις (Σημ.12) 

Διάφορα έξοδα 

  

355.948 

775.923 

 

524.053 

765.636 

 

355.948 

775.923 

 

524.053 

765.636 

Σύνολο  48.610.858 43.741.863 48.610.858 43.741.863 

 

δ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
                                                                       31/12/2018               31/12/2017 

Αποσβέσεις(Σημ.5(θ))  208.660 26.998 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ 5(η))  1.132.576 1.541.070 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  99.109 21.814 
Λοιπές παροχές τρίτων  50.716 51.782 

Λοιπά έξοδα  41.307 65.348 

Σύνολο  1.532.368 1.707.012 
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5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ-συνέχεια: 
 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως του Ομίλου δεν επηρεάζονται από τα αποτελέσματα της 

θυγατρικής εταιρίας.   
 

 

ε) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Αποσβέσεις(Σημ.5(θ))  901.757 1.030.767 901.757 1.030.767 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ 

5(η)) 

  

3.660.440 

 

4.354.503 

 

3.660.440 

 

4.354.503 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  3.539.133 4.774.855 3.534.233 4.770.863 

Ενοίκια  246.854 238.772 246.854 236.745 

Ασφάλιστρα  27.147 9.379 27.147 9.379 

Λοιπές παροχές τρίτων  1.835.814 1.902.210 1.835.814 1.902.210 

Διάφορα έξοδα  374.154 470.707 372.824 470.348 

Σύνολο  10.585.299 12.781.193 10.579.069 12.774.815 

 

στ) Λοιπά έξοδα 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Έξοδα από παρακρατούμενους φόρους 

εξωτερικού και πρόστιμα 

  

32.264 

 

973 

 

32.161 

 

               973 

Απομείωση αξίας άυλων  1.569.321 - 1.569.321 - 

Λοιπά έξοδα  135.453 296.916 135.435   296.414 

Σύνολο  1.737.038 297.889 1.736.917 297.387 

 

ζ) Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Τόκοι δανείων  (Σημ.24)  868.472 2.000.611 868.472 2.000.611 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα  443.897 580.668 443.659 580.598 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  1.312.369 2.581.279 1.312.131 2.581.209 

      
 

Τόκοι καταθέσεων όψεως και 

προθεσμίας (Σημ.13) 

  

12.568 

 

903 

 

12.496 

 

893 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων  12.568 903 12.496 893 
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5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ-συνέχεια: 
 

η) Κόστος μισθοδοσίας 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 

 

31/12/2017 

Μισθοί – Ημερομίσθια  24.361.639 22.467.665 24.361.639 22.467.665 

Εργοδοτικές εισφορές  5.658.196 5.722.831 5.658.196 5.722.831 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού 

  

807.238 

 

780.881 

 

807.238 

 

780.881 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

(Σημ. 17) 

 

  

169.481 

 

 

798.156 

 

 

169.481 

 

 

798.156 

 

Σύνολο  30.996.554 29.769.533 30.996.554 29.769.533 

 

Στο κόστος μισθοδοσίας, για τη χρήση 2018, δε συμπεριλαμβάνεται κεφαλαιοποιημένο ποσό 

Ευρώ 1.115.534 (2017 Ευρώ 1.718.288) που αφορά σε μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  για 

ώρες υπαλλήλων  της Εταιρίας που δαπανήθηκαν για ανάπτυξη λογισμικού και βελτίωση 

λειτουργίας των μηχανημάτων. 

 
Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και στην Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 

2017 έχει ως ακολούθως: 

  

Άτομα 31 Δεκεμβρίου 

2018 

31 Δεκεμβρίου 

2017 

Μισθωτοί 955 1.062 

Ημερομίσθιοι 16     16 

Σύνολο 971 1.078 

 

θ) Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων 
που έχουν καταχωρηθεί στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύονται ως 

ακολούθως: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Κόστος πωληθέντων (Σημ. 5γ)  10.032.910 9.080.967 10.032.910 9.080.967 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

(Σημ. 5δ) 

  

208.660 

 

26.998 

 

208.660 

 

26.998 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

(Σημ. 5 ε) 

  

901.757 

 

1.030.767 

 

901.757 

 

1.030.767 

Σύνολο  11.143.327 10.138.732 11.143.327 10.138.732 
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ): 
 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στον 

Όμιλο και στην Εταιρία για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 31 
Δεκεμβρίου 2017 ήταν 29%. Ενώ για τις χρήσεις 2019 και μεταγενέστερα μειώνεται κατά 1% 

κάθε χρόνο με καταληκτικό φορολογικό συντελεστή 25% το 2022 και έπειτα. 

 

O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
αναλύεται ως ακολούθως:  

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Τρέχων Φόρος 
εισοδήματος 

 
- 394.270 - 394.270 

Πρόβλεψη επιπρόσθετου 

φόρου προηγούμενου 
έτους 

 

2.389.817 - 2.389.817 - 

Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος 

 

(814.705) (963.336) (814.705) (586.789) 

Χρέωση / (Πίστωση) 

στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος 

 

(1.575.112) (569.066) (1.575.112) (192.519) 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του 
πραγματικού φορολογικού συντελεστή: 

 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01/01/2018 

-31/12/2018 

01/01/2017 

-31/12/2017 

01/01/2018  

-31/12/2018 

01/01/2017  

-31/12/2017 

 

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων 
εισοδήματος 

 

 
(9.238.389) 

 

 
266.229 

 

 
(9.232.054) 

 

  
273.169 

Αναλογούν Φόρος εισοδήματος 

υπολογισμένος με τον ισχύοντα 
φορολογικό συντελεστή (29%: 2018, 

29%: 2017) 

 

 
 

(2.679.133) 

 

 
 

77.207 

 

 
 

(2.677.296) 

 

 
 

79.219 

Διαφορές από φόρους προηγούμενων 

ετών 

 

2.389.817 

 

- 

 

2.389.817 

 

- 
Επίδραση αλλαγής φορολογικών 

συντελεστών 

 

166.891 

 

- 

 

166.891 

 

- 

Φορολογική επίδραση μη εκπιπτόμενων 
δαπανών/φορολογικές ζημίες/λοιπά                                                              

 
1.701.537 

 
(646.273) 

 
1.699.700 

 
(271.738) 

 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται 

στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος χρέωση/(πίστωση) 

 

 

 

1.575.112 

 

 

 

(569.066) 1.575.112 (192.519) 
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)-συνέχεια: 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά 

κέρδη με τις φορολογικές διαφορές, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σ’ αυτές 
θεωρούνται προσωρινές μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές 

αρχές και την έκδοση  της σχετικής έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις 

οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές που μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο 

βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να συμψηφισθούν, για 
τις εταιρίες του εσωτερικού, με τα κέρδη των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν. 

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία η χρήση 2010 έχει παραγραφεί και η διοίκηση της Εταιρίας δεν 

αναμένει περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση. .Για τις χρήσεις 2011-2013 πραγματοποιήθηκε 

ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης, της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 
παρ.5 του νόμου 2238/1994 και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1159/22.7.2011 του Υπουργείου 

Οικονομικών. Για τις χρήση 2014 έως και 2017 πραγματοποιήθηκε έλεγχος φορολογικής 

συμμόρφωσης, της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 65α του νόμου 4174/2013 και 

την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1124/2015 του Υπουργείου Οικονομικών. Από τον έλεγχο αυτό δεν 
προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και 

που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στις 11 Μαΐου 2018 ξεκίνησε μερικός 

έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2014, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 21 
Μαΐου 2019. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε επιπρόσθετος φόρος και πρόστιμα συνολικού 

ποσού Ευρώ 1.855.308 ο οποίος εξοφλήθηκε στις 17 Μαΐου 2019. Αντίστοιχο ποσό 

συμπεριλαμβάνεται στα αποτελέσματα της χρήσης.  Η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει 
να προκύψουν περαιτέρω σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν 

καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Η θυγατρική εταιρία που 

περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, δεν έχει ελεγχθεί από τις 

φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2012 και 2016. Για την χρήση 2013 
πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 

82 παρ.5 του νόμου 2238/1994 και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1159/22.7.2011 του Υπουργείου 

Οικονομικών. Για τις χρήσεις 2014 και 2015 πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος φορολογικής 
συμμόρφωσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 65α του νόμου 4174/2013 και την υπ’ αριθμ. 

ΠΟΛ 1124/2015 του Υπουργείου Οικονομικών. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν 

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 

απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στις 15 Ιανουαρίου 2018 ολοκληρώθηκε ο 
μερικός έλεγχος των φορολογικών αρχών με αντικείμενο το ΦΠΑ για την χρήση 2016 

γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την επιστροφή ποσού Ευρώ 345.780, εντός του 2018. 

 
Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές 

διαφορές χρησιμοποιώντας τον φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που  

ανακτάται μια απαίτηση ή μια υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους 
φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) – συνέχεια: 
 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής: 

                                                                  Ο ΟΜΙΛΟΣ           Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2017  (καθαρή 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 

 

944.813 1.321.866 

Πίστωση στα συνολικά εισοδήματα  963.336 586.789 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2017 

(καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση) 

 

1.908.149 1.908.655 

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  (48.167) (48.167) 

Πίστωση στα συνολικά εισοδήματα  814.705 814.705 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018 

(καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση)  2.674.687 2.675.193 

 
Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την ίδια φορολογική αρχή. 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού προέρχονται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση 

Αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση 

  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  - - 138.983 60.458 

Πάγια περιουσιακά 
στοιχεία  470.971 355.516           -                   - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές                            363.563 376.548 - 506 

Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις  2.086 - - 170.621 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού  838.174 1.034.880 - - 

Αποθέματα   83.029 15.655 - - 

Προμηθευτές και λοιπές 
υποχρεώσεις  260.621 348.938 - - 

Μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές  795.226 - - - 

Βραχυπρόθεσμες 
προβλέψεις  - 8.197 - - 

Σύνολο  2.813.670 2.139.734 138.983 231.585  

Αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση  2.674.687 

 

 

 

 

 

1.908.149          
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) – συνέχεια: 

 

 

  

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
Αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση 

Αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση 

  31/12/2018 31/12/2017    31/12/2018 31/12/2017 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  - - 138.983          60.458 

Πάγια περιουσιακά 

στοιχεία  470.971 355.516 - - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  363.563 376.548 - - 

Πελάτες και λοιπές 
απαιτήσεις  2.086 - - 170.621 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού  838.174 1.034.880 - - 

Αποθέματα   83.029 15.655 - - 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  261.127 348.938 - - 

Μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημιές  795.226 - - - 

Βραχυπρόθεσμες 
προβλέψεις  - 8.197 - - 

Σύνολο  2.814.176 2.139.734 138.983 231.079 

      

Αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση  2.675.193 1.908.655                              - 
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) – συνέχεια: 
 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος 

προέρχονται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
 

31/12/2018 

 

31/12/2017   31/12/2018   31/12/2017 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  

 
 

78.525 

 
 

             5.024                    

 
 

78.525 

 
 

              5.024                    

Πάγια περιουσιακά 
στοιχεία                                                                                           

 

 
(115.455) 

 

 
      (116.784) 

 

 
(115.455) 

 

 
          (116.784) 

Πελάτες και λοιπές 

απαιτήσεις 
  

 

(172.707) 

 

 

     12.119 

 

(172.707) 

 

 

         12.119 

 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 

προσωπικού                    

 

           148.539 

 

         (27.975) 

 

           148.539 

 

            (27.975) 

Αποθέματα  

 

(67.374) 

 

        (1.783) 

 

(67.374) 

  

            (1.783) 

 

Προμηθευτές και λοιπές 

υποχρεώσεις  

 

 

87.811 

 

        

(457.391) 

 

 

87.811 

 

           

(457.391) 

Μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημίες                  

 
                

(795.226) 

 
           

- 

 
               

(795.226) 

 
           

- 

 

Λοιπές μη εκπιπτόμενες 
ζημιές  

 

 
12.985 

 

        
(376.547) 

 

 
12.985 

 

           
- 

 

Βραχυπρόθεσμες 
προβλέψεις  

 

 
8.197 

 

        
- 

 

 
8.197 

 

           
- 

 

Πίστωση στα 

συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα  

 

 

 

(814.705) 

 

        

 

(963.337) 

 

 

 

(814.705) 

 

           

 

(586.790) 

  

    

 

  



Processing Services SIA Greece Ανώνυμη Εταιρεία 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

   43 

 

7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

Η κίνηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσιάζεται 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

 Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα/λοιπός 

εξοπλi-

σμος 

Ακινητοποιήσεις 

υπό 

εκτέλεση 

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2017 

(Σημ27 

αναταξινόμησης) 

2.140.074  28.558.218  60.235.873  18.759  7.445.712  1.428.271  99.826.907  

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

-  (10.406.301) (48.710.646) (18.759) (6.667.204) -  (65.802.910) 

Αναπόσβεστη αξία 2.140.074  18.151.917  11.525.227  0  778.508  1.428.271  34.023.997  

Χρήση που έληξε 

την 31 Δεκεμβρίου 

2017(Σημ27 

αναταξινόμησης) 

       

Αναπόσβεστη αξία 
έναρξης 

2.140.074  18.151.917  11.525.227  - 778.508  1.428.271  34.023.997  

Προσθήκες - 79.073  1.950.350  29.000  5.150  2.104.189  4.167.762  

Μειώσεις - - (133.919) - 1  - (133.918) 

Μεταφορές - - - -  - (2.597.755) (2.597.755) 

Αποσβέσεις - (757.704) (3.293.606) (2.610) (236.761) - (4.290.681) 

Αναπόσβεστη αξία 
τέλους χρήσης 

 
2.140.074  

 
17.473.286  

 
10.048.052  

 
26.390  

 
546.898  

 
934.705  

 
31.169.405  

Την 31 Δεκεμβρίου 

2017 (Σημ. 27 

αναταξινόμησης ) 

      

Κόστος κτήσης 2.140.074  28.637.291  62.052.304  47.759  7.450.863  934.705  101.262.996  

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

- (11.164.005) (52.004.252) (21.369) (6.903.965) -  (70.093.591) 

Αναπόσβεστη αξία 2.140.074  17.473.286  10.048.052  26.390  546.898  934.705  31.169.405  

Χρήση που έληξε 

την 31 Δεκεμβρίου 

2018 

       

Αναπόσβεστη αξία 
έναρξης 

2.140.074  17.473.286  10.048.052  26.390  546.898  934.705  31.169.405  

Προσθήκες - 28.875  1.341.136  - 423  3.114.893  4.485.327  

Μειώσεις - - (101.142) - (1.595) -  (102.737) 

Μεταφορές - - - - - (1.697.475) (1.697.475) 

Ζημιά απομείωσης - - - - - (199.222) (199.222) 

Αποσβέσεις - (940.858) (2.685.400) (3.304) (138.627) 0  (3.768.189) 

Αναπόσβεστη αξία 
τέλους χρήσης 

 
2.140.074  

 
16.561.303  

 
8.602.646  

 
23.086  

 
407.099  

 
2.152.901  

 
29.887.109  

Την 31 Δεκεμβρίου 

2018 

       

Κόστος κτήσης 2.140.074  28.666.166  59.387.760  29.059  7.434.670  2.152.901  99.810.630  

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις 

0  (12.104.863) (50.785.114) (5.973) (7.027.571) 0  (69.923.521) 

Αναπόσβεστη αξία 2.140.074  16.561.303  8.602.646  23.086  407.099  2.152.901  29.887.109  
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7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – συνέχεια: 
 

Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν συμβατικές υποχρεώσεις 
για την αγορά ενσώματων παγίων στοιχείων. 

Στα μηχανήματα από χρηματοδοτικές μισθώσεις περιλαμβάνεται αναπόσβεστη αξία Ευρώ 

6.004.104  (2017: Ευρώ 8.708.928).  

Την 31 Δεκεμβρίου 2017, στα κτίρια περιλαμβάνεται αναπόσβεστη αξία Ευρώ 1.011.037 
(2017: Ευρώ 1.113.715) που αφορούν χρηματοδοτικές μισθώσεις προηγούμενων χρήσεων. 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρία έχει μη ακυρώσιμα συμβόλαια 
λειτουργικής μίσθωσης συνολικής υποχρέωσης Ευρώ 2.044.489 (σημ.26 Υποχρεώσεις από 

λειτουργικές μισθώσεις). Ποσό ύψους Ευρώ 1.574.613 αφορά συμβόλαια που ανανεώνονται 

κάθε χρόνο και το αντίστοιχο κόστος τους , που προκύπτει από σταθερή μέθοδο, θα 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

Από την υπολειπόμενη αξία υποχρέωσης συμβολαίων μισθώσεων, ο Όμιλος και η Εταιρία 

αναμένει να αναγνωρίσει δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων με αντίστοιχη 

υποχρέωση αξίας Ευρώ περίπου 507.000 την 1 Ιανουαρίου 2019 και το συνολικό κεφάλαιο 
κίνησης θα είναι μικρότερο κατά Ευρώ περίπου 164.000 εξαιτίας της παρουσίασης του 

βραχυπρόθεσμου μέρους της μίσθωσης στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

Ο Όμιλος και η Εταιρία αναμένει ότι το συγκεντρωτικό συνολικό εισόδημα μετά από 
φόρους θα μειωθεί κατά περίπου Ευρώ 17.300 ως αποτέλεσμα εφαρμογής των νέων 

κανόνων. Το EBITDA θα αυξηθεί κατά περίπου Ευρώ 280.000 διότι τα μισθώματα δεν θα 

συμπεριλαμβάνονται σε αυτό.  
 

      8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 

 

Ο Όμιλος προβαίνει σε αξιολόγηση  της ανακτησιμότητας των ενσώματων πάγιων 
περιουσιακών του στοιχείων με βάση την αξία χρήσεως (value in use) της μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών (Cash Generating Unit) στην οποία εντάσσονται τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία. Η υπολογιζόμενη αξία χρήσεως βασίζεται σε πενταετές 
επιχειρησιακό σχέδιο που καταρτίζει η διοίκηση όταν κριθεί απαραίτητο και ως εκ τούτου 

είναι ευαίσθητη στην επαλήθευση ή μη προσδοκιών που αφορούν στην επίτευξη στόχων 

πωλήσεων, ποσοστών μικτού περιθωρίου, λειτουργικών αποτελεσμάτων,  συντελεστών 

ανάπτυξης και προεξόφληση των εκτιμώμενων ταμειακών ροών.  
 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2018 δεν υπάρχουν ενδείξεις που να υποδηλώνουν πιθανή 

αναγκαιότητα απομείωσης των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
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9. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

 Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως 
ακολούθως: 

 

 

 
 

 

 Σύμβαση με τράπεζα Λογισμικά προγράμματα Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2017 (Σημ.27 

αναταξινόμησης ) 

50.900.000  92.970.468  143.870.468  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (50.900.000) (72.280.746) (123.180.746) 

Αναπόσβεστη αξία -  20.689.722  20.689.722  

    

Χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2017 (Σημ.27 

αναταξινόμησης ) 

   

Αναπόσβεστη αξία έναρξης - 20.689.722  20.689.722  

Προσθήκες - 1.270.233 1.270.233  

Μειώσεις - (110.864) (110.864) 

Μεταφορές - 2.597.755  2.597.755  

Αποσβέσεις - (5.848.053) (5.848.053) 

Αναπόσβεστη αξία τέλους χρήσης - 18.598.793  18.598.793  

    

Την 31 Δεκεμβρίου 2017 (βλ. σημ 

27 αναταξινόμησης ) 

   

Κόστος κτήσης 50.900.000  96.727.592  147.627.592  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (50.900.000) (78.128.799) (129.028.799) 

Αναπόσβεστη αξία -  18.598.793  18.598.793  

    

Χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2018 

   

Αναπόσβεστη αξία έναρξης - 18.598.793  18.598.793  

Προσθήκες - 199.092  199.092  

Μειώσεις - -  -  

Μεταφορές - 1.697.475  1.697.475  

Ζημιά απομείωσης - (1.370.100) (1.370.100) 

Αποσβέσεις - (7.375.138) (7.375.138) 

Αναπόσβεστη αξία τέλους χρήσης -  11.750.122 11.750.122  

    

Την 31 Δεκεμβρίου 2018    

Κόστος κτήσης 50.900.000  96.239.166  147.139.166  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις & 
απομείωση 

(50.900.000) (84.489.044) (135.389.044) 

Αναπόσβεστη αξία -  11.750.122  11.750.122  
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10. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο κόστος, δεν επηρεάζονται από 

τα υπόλοιπα της θυγατρικής και αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/18 31/12/17 

Εγγυήσεις Δ.Ε.Η  39.202       39.202 

Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων  73.990       73.990 
Εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων  8.842       12.465 

Λοιπά  1.985        58.928 

Σύνολο       124.019 184.585 

 

11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 

 

Τα αποθέματα και η πρόβλεψη υποτίμησης του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως 

εξής: 

 

  Αποθέματα σε καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία 
  31/12/18  31/12/17 

Εμπορεύματα  2.426 512.095 

Α’ Ύλες, Αναλώσιμα   344.227 401.162 

Σύνολο αποθεμάτων   346.653 913.257 

 

Οι ανωτέρω αξίες παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση πρόβλεψης υποτίμησης αποθεμάτων ως 
εξής: 

   

Πρόβλεψη υποτίμησης 

αποθεμάτων 

  31/12/18 31/12/17 

Εμπορεύματα  258.446 15.898 

Έτοιμα προϊόντα   17.231  17.231 
Α’ Ύλες, Αναλώσιμα   20.856  20.853 

Σύνολο πρόβλεψης υποτίμησης   296.533 53.982 

 

Τα αποθέματα δεν επηρεάζονται από τα υπόλοιπα της θυγατρικής. 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. 
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11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ συνέχεια: 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης του Ομίλου και της Εταιρίας για υποτίμηση αποθεμάτων για τις 

χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016, είχε ως ακολούθως: 

 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017  47.832 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση     6.150 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017  53.982 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  242.551 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018  296.533 

  

 

 

12.  ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
 

 Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9 και αναλύονται ως εξής, : 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Πελάτες  11.024.042 12.980.069  11.029.207 12.985.233 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 

μέρη (Σημ. 24) 

 

11.087 1.128.374 11.087 1.128.374 

Επιταγές εισπρακτέες 
μεταχρονολογημένες 

 
1.234.270 1.234.270 1.234.270 1.234.270 

Προκαταβολές σε προμηθευτές-

πιστωτές 

 

97.787 23.061 97.787 23.061 

Προπληρωθέντα έξοδα  673.560 645.750 673.560 645.750 
Λοιπές απαιτήσεις  131.313 356.642 126.228 10.267 

Υποσύνολο  13.172.059 16.368.166  13.172.139 16.026.955 

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις 

 
(2.814.971) (3.126.103) (2.814.971) (3.126.103) 

Σύνολο  10.357.088 13.242.063  10.357.168 12.900.852 
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12. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-συνέχεια: 
 

Η κίνηση στις προβλέψεις της Εταιρίας και του Ομίλου για επισφαλείς πελάτες την 31 

Δεκεμβρίου 2018 και 2017, είχε ως ακολούθως: 
 
                                                                           Ο ΟΜΙΛΟΣ           Η ΕΤΑΙΡΙΑ      

 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2017  2.602.050                2.602.050 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  

Διαγραφή απαιτήσεων 

    821.652                   821.652 

   (3.257)                    (3.257) 

Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων   (294.342)                (294.342) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017  3.126.103                3.126.103 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  
Διαγραφή απαιτήσεων 

    278.797                   278.797 
(566.174)                (566.174) 

Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων      (23.755)                  (23.755) 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2017  2.814.971                2.814.971 

 

Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις έχει σχηματιστεί για συγκεκριμένα υπόλοιπα πελατών 
που έχουν ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική της Εταιρίας και του Ομίλου και ανέρχεται για 

τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 σε Ευρώ 2.814.971 (Όμιλος και Εταιρία) 

και την 31η Δεκεμβρίου 2017 σε Ευρώ 3.126.103 (Όμιλος και Εταιρία).  
 

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων που απαρτίζονται από τους πελάτες, τις απαιτήσεις 

από συνδεδεμένα μέρη και τις μεταχρονολογημένες επιταγές μείον την σχετική πρόβλεψη για 
επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχονται για τον Όμιλο  σε Ευρώ 9.454.428 για την 31 Δεκεμβρίου 

2018 (2017: Ευρώ 12.221.774) και για την Εταιρία σε Ευρώ 9.459.593 για την 31 Δεκεμβρίου 

2018 (2017: Ευρώ 12.221.774) και αναλύονται ως ακολούθως:  

  

 

 

 

 

 

 Μη 

ληξιπρόθεσμες 

και μη 

απομειωμένες 

 
 

ΟΜΙΛΟΣ                    Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες       

Σύνολο 
 

0-30 ημέρες  31-90 ημέρες  

91-180 

ημέρες  > 150 ημέρες 

  

2018 8.442.432 685.096  113.215  184.516  29.169   9.454.428 

2017 11.180.945 25.501  989.652  -  25.676   12.221.774 

 Μη 

ληξιπρόθεσμες 

και μη 

απομειωμένες 

 
 

ΕΤΑΙΡΙΑ                   Ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες       

Σύνολο 
 

0-30 ημέρες  31-90 ημέρες  

91-180 

ημέρες  > 150 ημέρες 

  

2018 8.442.432 685.096  113.215  184.516  34.334   9.459.593 

2017 11.180.945 25.501  989.652  -  25.676   12.221.774 
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13. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ: 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

  

 

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Ταμείο  618        460 374         216 

Καταθέσεις όψεως  6.047.440 5.758.532 5.631.151  5.677.172 
Kαταθέσεις προθεσμίας  4.500.000  4.500.000  

Σύνολο  10.548.058 5.758.992 10.131.525 5.677.388 

 

Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως του Ομίλου και της Εταιρίας είναι εκφρασμένοι σε 
ευρώ και τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με 

βάση τα μηνιαία επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω 

καταθέσεων όψεως και προθεσμίας προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία λόγω των 
κυμαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. Το μέσο επιτόκιο των 

τραπεζικών καταθέσεων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν 0,020%. Τα έσοδα από τόκους 

από καταθέσεις όψεως  για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2018 και 2017 

ανέρχονται για τον Όμιλο σε Ευρώ 12.568 και Ευρώ 903 και για την Εταιρία σε Ευρώ 
12.496 και Ευρώ 893 αντίστοιχα. Τα παραπάνω έσοδα συμπεριλαμβάνονται στα 

χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος  

(σημείωση 5ζ).  

 

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟ 

ΑΡΤΙΟ: 

 
Με την από 18.6.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα 

πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 34.435.000) μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης της μετόχου 
κατά της Εταιρείας και έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα 

(344.350) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ έκαστης.  

Επίσης με την από 07.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το 
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω, κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες Ευρώ (€ 9.500.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων 

(95.000) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκατό (100) Ευρώ εκάστη και 

τιμή διάθεσης στο άρτιο.  
 
Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται σε 
443.350 (έναντι 4.000 τον Δεκέμβριο 2016 ) με ονομαστική αξία 100 Ευρώ έκαστη, μειωμένο 

κατά τον φόρο συγκέντρωσης συνολικού ποσού Ευρώ 483.285. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο 

ανέρχεται σε Ευρώ 43.851.715. 
 

Το εισπραχθέν υπέρ το άρτιο ποσό συνολικού ύψους Ευρώ 174.588.080 προκύπτει μετά την 

αφαίρεση των εξόδων που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών και δεν μπορεί να 
διανεμηθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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15.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 
 

  O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Τακτικό Αποθεματικό  1.891.149 1.891.149 1.813.998 1.813.998 
Λοιπά Αποθεματικά   92.556 92.556 92.556 92.556 

  Σύνολο  1.983.705 1.983.705 1.906.554 1.906.554 

 

 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες 
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 εταιρίας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. 
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16. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ: 
 

Τα Μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν χορηγηθεί από τις 

συνδεδεμένες εταιρίες First Data Operations (Austria) GmbH και First Data Ιnternational  

Luxembourg III SarL  και είναι εκφρασμένα σε Ευρώ. Τα ποσά που είναι αποπληρωτέα εντός 
ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού καταχωρούνται στις βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο στάδιο, χαρακτηρίζονται ως 

μακροπρόθεσμα.  

 
Τα μακροπρόθεσμα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται, με βάση το χρόνο 

εξόφλησης τους, ως ακολούθως: 

 

  O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

 

Σε ένα μέχρι πέντε 
χρόνια 

  

 
- 

 

 
34.905.616 

 

- 

 

34.905.616 

Σύνολο (Σημ.24)  -  34.905.616 - 34.905.616 

 
  

    Ομολογιακό Δάνειο Ευρώ 158,9 εκατομμύρια 

 
     Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2005 από την First Data Operations 

(Austria) GmbH (διοργανωτής έκδοσης) με σταθερό επιτόκιο 7%. Στην σύμβαση αναφέρεται 

ότι η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου θα γίνει στη λήξη του 27/09/2015.  Με την 

τροποποίηση της 29
ης

 Ιουλίου 2015 συμφωνήθηκαν μεταξύ της εκδότριας (Εταιρία) και της 
ομολογιούχου (First Data Operations Austria GmbH) η παράταση της διάρκειας του 

ομολογιακού δανείου για 5 χρόνια με νέα ημερομηνία λήξης την 27/09/2020 και η μείωση του 

επιτοκίου σε 5,3%. Η τροποποίηση ισχύει από 1
η
 Αυγούστου 2015. Η Εταιρία έχει την 

δυνατότητα να προβεί σε προπληρωμές του κεφαλαίου. Από την ημερομηνία λήψης του δανείου 

έως 31 Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές του ομολογιακού δανείου, που είχε 

εκδοθεί από την First Data Operations (Austria) GmbH, συνολικού ποσού Ευρώ 123.971.466 
και τόκων ύψους Ευρώ 92.073.460. Η αποπληρωμή του κεφαλαίου και των τόκων του ανωτέρω 

δανείου γίνεται στην ουσία σε συνεννόηση με την μητρική εταιρία.  

     Την 1
η
 Οκτωβρίου 2015 η  First Data Operations (Austria) GmbH  προέβη στη μεταβίβαση 

470.000 ομολογιών προς 1 € έκαστη προς την First Data Ιnternational  Luxembourg III SarL. Ως 
εκ τούτου, με τη χρήση που έληξε με 31 Δεκεμβρίου 2015 η υποχρέωση του δανείου προς την 

First Data Operations (Austria) GmbH ανέρχεται σε Ευρώ 39.185.616 και προς την First Data 

Ιnternational  Luxembourg III SarL ανέρχεται σε Ευρώ 470.000. Την χρήση που έληξε 31 
Δεκεμβρίου 2018 η υποχρέωση του δανείου προς την First Data Operations (Austria) GmbH 

κεφαλαιοποιήθηκε κατά Ευρώ 34.435.000 (βλ. σημείωση 14) και εξοφλήθηκε με καταβολή 

μετρητών, Ευρώ 616, ενώ εξοφλήθηκε ολοσχερώς με μετρητά η  υποχρέωση ποσού Ευρώ 
470.000 προς την First Data Ιnternational Luxembourg III SarL.  Έως την 31 Δεκεμβρίου 2018 

πραγματοποιήθηκαν αποπληρωμές τόκων προς την First Data Ιnternational  Luxembourg III 

SarL ύψους Ευρώ 36.950. 
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 
 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού   3.545.362 3.568.549 3.545.362 3.568.549 

Σύνολο  3.545.362 3.568.549 3.545.362 3.568.549 

 
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο 

προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης 
του. Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στον Όμιλο και στην Εταιρία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί 

κανονικά, δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν 

απολυόταν την ίδια μέρα.  

 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης 

για τον Όμιλο και την Εταιρία. 

 
Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασμών προβλέψεων 

για αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 

31 Δεκεμβρίου 2018 και της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και την σύνθεση της 

καθαρής δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα. 
 

Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως   3.568.549 3.472.084 3.568.549 3.472.084 

Συνολική χρέωση στα αποτελέσματα (σημ.5
η
)  1.065.354 798.156 1.065.354 798.156 

Πληρωθείσες παροχές  (895.873) (613.110) (895.873) (613.110) 

Συνολικό αναλογιστικό (κέρδος)/ζημιά στην 

Καθαρή Θέση 

  

(192.668) 

 

(88.581) 

 

(192.668) 

 

(88.581) 

Καθαρή υποχρέωση λήξης χρήσεως   3.545.362 3.568.549 3.545.362 3.568.549 
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- συνέχεια: 
 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

 3.545.362 3.568.549 3.545.362 3.568.549 

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό   3.545.362 3.568.549 3.545.362 3.568.549 
 

 
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα Χρήσεως του 

Ομίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 246.543 286.259 246.543 286.259 

Χρηματοοικονομικό κόστος   60.984   65.188   60.984   65.188 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά τη  

περίοδο  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/  

τερματισμού υπηρεσίας 

 

757.827 

 

446.709 

 

757.827 

 

446.709 

Χρέωση στα αποτελέσματα 1.065.354 798.156 1.065.354 798.156 

Λοιπές προσαρμογές -                 - -           - 

Συνολικό αναλογιστικό (κέρδος) / 

ζημιά στην καθαρή θέση 

 

(192.668) 

 

(88.581) 

 

(192.668) 

 

(88.581) 

 

Το πρόσθετο κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας για το 2018 καθώς και για 

το 2017, σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα 
περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 

και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεματικών 

αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη χρέωση στα αποτελέσματα της χρήσης του 2018 και 2017.  
 

Κατά το οικονομικό έτος 2018 προέκυψε αναλογιστικό κέρδος (η διαφορά μεταξύ της 

αναμενόμενης αναλογιστικής υποχρέωσης και του ποσού που τελικά υπολογίστηκε κατά την 
31.12.2018) ύψους €192.668 κυρίως λόγω της αύξησης της υπόθεσης επιτοκίου προεξόφλησης 

(από 1,72% που χρησιμοποιήθηκε στην περσινή αποτίμηση σε 1,92%) και της πραγματικής 

κίνησης του πληθυσμού μέσα στο έτος. Η ζημία και το κέρδος που προκύπτουν μέσα στο έτος, 

αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου στην Καθαρή θέση (OCI), οπότε το ποσό που πρέπει να αναγνωρίσει 
η Εταιρία στον ισολογισμό κατά την 31.12.2018 ισούται με την Παρούσα Αξία των Υποχρεώσεων 

(DBO), δηλαδή €3.545.362. 
 
 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) 

εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. Έτσι: 
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17. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- συνέχεια: 
 

Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο (δηλ.2,42% αντί για 1,92% 

ετησίως) τότε το DBO θα ήταν χαμηλότερο κατά περίπου 7%. 
Εάν είχε χρησιμοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 0,5% υψηλότερη (δηλ. 2,5% αντί για 

2%) τότε το DBO θα ήταν υψηλότερο κατά περίπου 9%. 

Τέλος εάν είχε χρησιμοποιηθεί μηδενικό ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων τότε το DBO θα ήταν 
υψηλότερο κατά περίπου 21%. 
 

Η μεταβολή παρούσας αξίας καθορισμένων  παροχών αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017 

 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 
στην αρχή της χρήσης 

  

 
3.568.549 

 

 
3.472.084 

 

 
3.568.549 

 

 
3.472.084 

Κόστος τρέχουσας 

απασχόλησης 

 
246.543 286.259 246.543 286.259 

Χρηματοοικονομικό κόστος   60.984 65.188 60.984 65.188 

Καταβληθείσες 

αποζημιώσεις 

 
(895.873) (613.110) (895.873) (613.110) 

Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα  757.827 446.709 757.827 446.709 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά 

την περίοδο 

 
- - - - 

Αναλογιστική ζημιά 

(κέρδος)-οικονομικές 

υποθέσεις 

 
 

(94.765) 

 

(169.464) 

 

(94.765) 

 

(169.464) 

Αναλογιστική ζημιά 

(κέρδος)-εμπειρία περιόδου 

  

(97.903) 

 

80.883 

 

(97.903) 

 

80.883 

Παρούσα αξία δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών 

  

3.545.362 

 

3.568.549 

 

3.545.362 

 

3.568.549 

 
 

      Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών 

προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης για τον ¨Όμιλο και την Εταιρία 

έχουν ως εξής:  
  2018 2017 

Επιτόκιο προεξόφλησης  1,92% 1,72% 

 

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 
 

  

2,00% 

1,50% μέχρι το2020 

2,00% έπειτα 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή  1,75% 1,75% 

Εκτιμώμενη μέση μελλοντική υπηρεσία  18,45 19,40 
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18. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας αφορούν χρηματοδοτικές 

μισθώσεις μηχανημάτων όπως αναλύονται ακολούθως: 

 

  31/12/18           31/12/17 

Μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική 

μίσθωση κτιρίων και μηχανημάτων  

 

3.579.737 6.146.144 

Σύνολο  3.579.737 6.146.144 
Βραχυπρόθεσμο μέρος 

χρηματοδοτικών μισθώσεων (Σημ. 21)  

 

2.662.840 

 

2.512.648 

Σύνολο χρηματοδοτικών μισθώσεων  6.242.577 8.658.792 

   
   

31/12/18 

             

31/12/17 

Μακροπρόθεσμη χρηματοδοτική 

μίσθωση κτιρίων και μηχ/των 

 

3.579.737 6.146.144 

Μακροπρόθεσμα έσοδα εισπρακτέα  

 

688.801 

 

932.700 

Σύνολο Λοιπών Μακροπρόθεσμων 

Υποχρεώσεων                              
  

4.268.538 

 

7.078.844 

 

Ακολουθεί πίνακας με τις αποπληρωμές των χρηματοδοτικών μισθώσεων προσαρμοσμένες σε 

παρούσες αξίες: 
 

 

  

31/12/2018 

 

31/12/2017 

  Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 

πληρωμών 

Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 

πληρωμών 
Πληρωτέα      

Μέσα σε 1 χρόνο 

(Σημ.21) 

  

2.930.143 

 

2.662.840 

 

2.910.983 

 

2.512.648 
Από 1 - 5 χρόνια   3.713.496 3.579.737        6.533.166       6.146.144 

  6.643.639 6.242.577 9.444.149 8.658.792 

Μείον μελλοντικό 

χρημ/κό κόστος 
 

(401.062) - (785.357) - 

Παρούσα αξία 

μελλοντικών 

μισθωμάτων 

 

6.242.577 6.242.577 8.658.792 8.658.792 
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19. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 
 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Προμηθευτές   2.626.120 2.473.916  2.648.393 2.492.859 

Υποχρεώσεις σε 

συνδεδεμένες εταιρίες 
(Σημ .24) 

 

33.260 3.319.227 33.260         3.319.227 

Ασφαλιστικές εισφορές  1.180.916 1.361.000 1.180.916 1.361.000 

Υποχρεώσεις σε φόρους 
τέλη 

 
1.484.779 2.057.606 1.484.779 2.061.721 

Δεδουλευμένα έξοδα  2.008.300 984.631 2.008.300 983.833 

Λοιποί πιστωτές  66.388 97.774 66.388 97.774 

Σύνολο  7.399.763 10.294.154  7.422.036 10.316.414 

 

20. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 

 

Τα υπόλοιπα των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων αναλύονται ως ακολούθως: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Προβλέψεις για δικαστικές 
υποθέσεις 

  
11.740 

 
40.004 

 
5.870 

 
     34.134 

Σύνολο  11.740 40.004 5.870       34.134 

 

21. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ         

ΧΡΗΣΗ: 
 

          

Τα υπόλοιπα των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέα στην επόμενη χρήση αναλύονται 
ως ακολούθως: 

 

22. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΘΕΝΤΕΣ: 
Οι φόροι εισοδήματος προπληρωμένοι αναλύονται ως εξής: 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Προκαταβολή φόρου 
εισοδήματος 

  
444.556 

 
822 

 
445.139 

 

- 

Σύνολο  444.556          822 445.139            - 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

Βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική 

μίσθωση κτιρίων  

 

- 

 

               3.289 

 

- 

 

3.289 

Βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική 
μίσθωση μηχανημάτων  

 
2.662.840 

 
2.509.359 

 
2.662.840 

 
2.509.359 

Σύνολο  2.662.840 2.512.648 2.662.840          2.512.648 
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23. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρίες, είναι 

υποχρεωμένες να διανέμουν κάθε έτος μερίσματα που υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο στο 35% 
των καθαρών ετήσιων κερδών μετά από φόρους και μετά το σχηματισμό του κατά νόμο 

τακτικού αποθεματικού. Μέρισμα το οποίο είναι μικρότερο από το 35% των κερδών μετά 

φόρων και μετά τον σχηματισμό τακτικού αποθεματικού μπορεί να αναγγελθεί και να πληρωθεί 
με έγκριση του 70% των μετόχων. 

 

Επιπλέον, η ελληνική εμπορική νομοθεσία απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

για την διανομή μερίσματος, οι οποίες έχουν ως εξής: 

(α) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν η καθαρή θέση της Εταιρίας, που 

εμφανίζεται στον ισολογισμό, είναι, ή θα είναι μετά από αυτή την διανομή, μικρότερη από 

τα ίδια κεφάλαια πλέον των μη διανεμόμενων αποθεματικών. 
 

(β) Απαγορεύεται η διανομή μερίσματος στους μετόχους εάν το αναπόσβεστο υπόλοιπο των 

εξόδων πρώτης εγκατάστασης είναι μεγαλύτερο από έκτακτα αποθεματικά συν το 

υπόλοιπο κερδών εις νέο. 

 

24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ : 
Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 

   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εταιρία Σχέση Συναλλαγή 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

First Data Int 
Luxembourg III SARL 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Δάνειο 

 
- 

 
(470.000) 

 
- 

 
(470.000) 

First Data Operations 
(Austria) GmbH 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Δάνειο 

 
- 

 
(34.435.616) 

 
- 

 
(34.435.616) 

Μερικό σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 

(Σημ.16) 

  

- 

 

(37.905.616) 

 

- 

 

(37.905.616) 

       
 

FDR LTD 

Θυγατρική 

τελικής μητρικής 
 

Εμπορική 

 

- 

 

(5.864) 

 

- 

 

 (5.864) 

First Data Serbia & 
Montenegro D. o .o 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
(5.180) 

 
- 

 
            (5.180) 

First Data Resources 
LLC 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
(707.012)  

 
- 

 
        (707.012) 

First Data Deutschland 
GmbH 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
(88.288) 

 
- 

 
         (88.288) 

First Data 
Technologies 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
(1.080.392) 

 
- 

 
(1.080.392) 

 
First Data Polska SA  

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
(98.196) 

 
- 

 
(98.196) 

 
First Data Slovakia  

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
(76.586) 

 
- 

 
(76.586) 

First Data Corporation 

 

Τελική μητρική 

 

Εμπορική 

 

- 

 

(1.257.709) 

 

- 

                                                     

(1.257.709) 

SIA S.p.A 
 

Τελική μητρική 
 

Εμπορική 
 

(33.260) 
 

- 
 

(33.260) 
 

- 

Σύνολο υποχρεώσεων 

(Σημ.19) 

   

(33.260) 

 

(3.319.227) 

 

(33.260) 

 

(3.319.227) 
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24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ-συνέχεια : 
 

 
FDR LTD 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική 

 
- 

 
31.206 

 
- 

 
31.206 

FDR Ltd Deutschland 
Θυγατρική 

τελικής μητρικής 
 

Εμπορική - 5.408 - 5.408 

First Data Corporation Τελική μητρική Εμπορική - 5.836 - 5.836 

First Data Brazil 
Θυγατρική 

τελικής μητρικής 
 

Εμπορική - 30.913 - 
               

30.913 
Paysys International 
Inc 

Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική - 634 - 634 

First Data Egypt  LLC 
Θυγατρική 

τελικής μητρικής 
 

Εμπορική - 66.644 - 66.644 
First Data Resources 

LLC 

Θυγατρική 

τελικής μητρικής 
 

Εμπορική                                      - 432.584 - 432.584 
First Data Merchant 
Solutions Hellas 

      Θυγατρική 
τελικής μητρικής 

 
Εμπορική - 555.149 - 555.149 

SIA S.p.A Τελική μητρική Εμπορική 11.087 - 11.087 - 

Μερικό σύνολο απαιτήσεων(Σημ.12)  11.087        1.128.374 11.087 1.128.374 

Καθαρό υπόλοιπο   (22.173) (37.096.469) (22.173) (37.096.469) 

       

Τα ποσά των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη που επηρέασαν την κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος  αναλύονται ως εξής: 

 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εταιρία Κονδύλι Συναλλαγή 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 

First Data 
Operations 
(Austria) GmbH 

 
Χρηματοοικονομικά 

έξοδα 

 
Τόκοι 

πληρωτέοι 

 
 

- 

 
 

(1.975.355) 

 
 

- 

 
 

     (1.975.355) 
 

First Data Int 
Luxembourg III 
SARL 

 

Χρηματοοικονομικά 
έξοδα 

 

Τόκοι 
πληρωτέοι 

 

 
- 

 

 
(25.256) 

 

 
- 

 

 
          (25.256) 

Μερικό σύνολο (Σημ.5ζ)  - (2.000.611) - (2.000.611) 
 
First Data 
Technologies 

 
Λοιπά έσοδα 

(έξοδα) 

 
Συναλλαγματικές 

Διαφορές 

 
 

- 

 
 

83.345 

 
 

- 

 
 

83.345 

 
FDR LTD 

Λοιπά έσοδα 
(έξοδα) 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές 

 
- 

 
          (1.384) 

 
- 

 
              (1.384) 

First Data Polska 
S.A. 

Λοιπά έσοδα 
(έξοδα) 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές 

- (1.980) - (1.980) 

First Data 
Corporation 

Λοιπά έσοδα 
(έξοδα) 

Συναλλαγματικές 
Διαφορές 

 
- 

 
207.538 

 
- 

 
            207.538 

 
First Data Brazil 
 

Λοιπά έσοδα 
(έξοδα) 

Λοιπά 
        Έκτακτα 

 
- 

 
(4.450) 

 
- 

 
(4.450) 

Μερικό σύνολο    283.069  283.069 

       
FDR LTD Κόστος 

πωληθέντων 

Παροχή 

υπηρεσιών 

 

- 

 

(82.851) 

 

- 

 

(82.851) 
First Data 
Deutschland Gmbh 

 
Έξοδα διοίκησης 

Παροχή 
υπηρεσιών 

 
- 

 
(213.142) 

 
- 

        
         (213.142) 

First Data Polska 
S.A. 

 
Έξοδα διοίκησης 

Παροχή 
υπηρεσιών 

 
- 

 
(204.772) 

 
- 

 
(204.772) 

First Data 
Technologies 

Κόστος 
πωληθέντων 

Παροχή 
υπηρεσιών 

 
- 

 
   (1.614.688) 

 
- 

 
       (1.614.688) 

First Data Serbia & 

Montenegro D.o.o 

Κόστος 

πωληθέντων 

Παροχή 

υπηρεσιών 

 

- 

 

   (62.184) 

 

- 

 

            (62.184) 
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24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ-συνέχεια : 
 

       

First Data 
Corporation 

 
Έξοδα διοίκησης 

Παροχή 
υπηρεσιών 

 
- 

 
(1.255.953) 

 
- 

 
     (1.255.953)  

First Data Slovakia 
 

Έξοδα διοίκησης, 
διάθεσης 

Παροχή 
υπηρεσιών 

 
- 

 
    (394.359) 

 
- 

 
          (394.359) 

First Data 
Resources LLC 

 
Έξοδα διοίκησης 

Παροχή          
υπηρεσιών 

 
- 

 
(2.129.181) 

 
- 

  
    (2.129.181) 

 

SIA S.p.A 

 

Έξοδα διοίκησης 

Παροχή 

υπηρεσιών 

(22.173) - (22.173) - 

Μερικό σύνολο 

   

(22.173) 

 

(5.957.130) 

 

(22.173) 

 

(5.957.130) 

 

Τα ποσά των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη που επηρέασαν την κατάσταση συνολικού εισοδήματος  
αναλύονται ως εξής-συνέχεια: 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εταιρία Κονδύλι Συναλλαγή 31/12/18 31/12/17     31/12/18 31/12/17 

FDR Ltd. 
Άλλα λειτουργικά 

έσοδα 
Πώληση - 170.179 - 170.179 

Paysys 
International Inc 

 
Πωλήσεις 

 
Πώληση 

 
- 

 
25.163 

 
- 

 
25.163 

First Data 
Resources LLC 

 
Πωλήσεις 

 
Πώληση 

 
- 

 
527.362 

 
- 

 
527.362 

First Data 
Resources LLC 

Άλλα λειτουργικά 
έσοδα 

Πώληση 
 

- 
 

1.316.887 
 

- 
 

1.316.887 
       
First Data 
Deutschland Gmbh 

Άλλα λειτουργικά 
έσοδα 

Πώληση - 72.121 - 72.121 

First Data 
Merchant Solutions 
Hellas 

 
Πωλήσεις 

 
Πώληση 

- 260.096 - 260.096 

First Data Brazil 
Άλλα λειτουργικά 

έσοδα 
 

Πώληση 
- 136.696 - 136.696 

 

Μερικό σύνολο 
  - 

 

2.508.504 
- 

 

    2.508.504 

Σύνολο   (22.173) (5.166.168) (22.173) (5.166.168) 

 
Η προηγούμενη τελική μητρική εταιρία είχε σε ισχύ ένα πρόγραμμα παροχών βασισμένο σε 

μετοχικούς τίτλους της. Το συνολικό ποσό της δαπάνης κατά τη διάρκεια της περιόδου ωρίμανσης 

του δικαιώματος καθοριζόταν με βάση την εύλογη αξία της μετοχής την ημερομηνία χορήγησης 
της παροχής. Κατά την διάρκεια της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, η προηγούμενη 

τελική μητρική εταιρία παρείχε μετοχές συνολικής αξίας Ευρώ 649.441 (2017: Ευρώ 1.230.649) 

αριθμού 53.199 (2017: 86.763) με μέση τιμή εύλογης αξίας Ευρώ 12,21 (2016:14,18). Το έξοδο για 
την χρήση 2018 ανήλθε σε Ευρώ 87.893 (2016: 1.255.953). Εξαιτίας της εξαγοράς της Εταιρίας 

από την SIA S.p.A (Σημ. 1) έπαψε να ισχύει το πρόγραμμα παροχών της προηγούμενης μητρικής 

εταιρίας και καταβλήθηκε μισθοδοσία ποσού Ευρώ 2.597.361 που συμπεριλαμβάνεται στα έξοδα 

διοίκησης στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
 

Αμοιβές μελών διοίκησης 

 
Οι αμοιβές στα μέλη διοίκησης της Εταιρίας παρουσιάζονται παρακάτω. Οι αμοιβές στα μέλη 

διοίκησης του Ομίλου δεν επηρεάζονται από την θυγατρική εταιρία. 
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24. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ-συνέχεια : 
 

  31/12/18 31/12/17 

Μισθοδοσία  1.293.436 1.558.365 
Bonus  1.597.045 249.895 

Λοιπές παροχές  117.092           130.799 

  3.007.573 1.939.059 

 

Δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων παροχών δικαιωμάτων επί μετοχών δόθηκαν στα μέλη 

διοίκησης της Εταιρίας την χρήση 2018 μετοχές της μητρικής εταιρίας συνολικής αξίας Ευρώ 
298.243 (2017: Ευρώ 414.569) και αριθμού μετοχών 19.686 (20176: 29.370). 

 

Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που 
προέκυψε βάσει αναλογιστικής μελέτης περιλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 120.469 περίπου 

που αφορά 2 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

25.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 
 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρίας, είναι το ταμείο και τα 

ταμειακά ισοδύναμα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ομολογιακά δάνεια και οι 

εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Η Διοίκηση εξετάζει και αναθεωρεί σε περιοδική βάση τις σχετικές πολιτικές και 

διαδικασίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες είναι οι 

εξής: 

 

(i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται 

και αξιολογείται σε συχνή βάση κυρίως μέσω του ιστορικού πιστώσεων των πελατών. Η 
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του 

ενεργητικού. Η πολιτική του Ομίλου και της Εταιρίας είναι να συνάπτει συμβόλαια με μέρη 

που ικανοποιούν υψηλά κριτήρια, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της 
πιστωτικής αξιοπιστίας των αντισυμβαλλομένων, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη 

ενέχυρων συμβάσεων. Άνω του 50% των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας 

προέρχεται από έναν σημαντικό πελάτη. 

 
(ii) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις 

και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 
 

(iii) Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος και η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με 

την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις  
χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και 

αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά όρια.   

Ακολουθεί πίνακας με τις συμβατικές αποπληρωμές των δανείων του Ομίλου και της Εταιρίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των προβλεπόμενων τόκων τους, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 
2016 αντίστοιχα: 
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25.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-συνέχεια: 
 

Τοκοφόρα 

δάνεια 

 Μέχρι 1 

έτος 

  

1-5 έτη 

  

Σύνολο 

2018  -  -  - 

2017  -  34.905.616  34.905.616 

 
Ακολουθεί πίνακας που περιλαμβάνει την χρονολογική ωρίμανση των χρηματοοικονομικών 

υποχρεώσεων του Ομίλου και της εταιρίας βάσει πληρωμών που απορρέουν από σχετικές 

συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές: 

 
Οι αποπληρωμές των χρηματοδοτικών μισθώσεων έχουν ως εξής: 

 

 0-30 ημέρες 

31-90 

ημέρες 91-180 ημέρες 181-365 ημέρες 1-5 έτη Σύνολο 

2018 216.645 435.983 661.226 1.347.368 3.581.355 6.242.577 

2017 204.843 412.404 623.810 1.271.529 6.146.143 8.658.729 

 
(iν) Κίνδυνος επιτοκίου: Ο δανεισμός του Ομίλου και της Εταιρίας βασίζεται σε σταθερά 

επιτόκια ενώ τα χορηγηθέντα δάνεια έχουν κυμαινόμενα επιτόκια. Κατά συνέπεια ο 

επιτοκιακός  κίνδυνος του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχεται κυρίως από μεταβολές των 
επιτοκίων του Ευρώ. Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει τις επιπτώσεις στα κέρδη προ 

φόρων του Ομίλου και της Εταιρίας από πιθανές μεταβολές στα επιτόκια του Ευρώ 

θεωρώντας όλες τις άλλες μεταβλητές σταθερές, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 

2018 και 2017 αντίστοιχα: 

 
 

Μεταβολή σε 

μονάδες 

βάσης 

επιτοκίων 

 
 

Επίπτωση από 

μεταβολή 

επιτοκίων Ευρώ 

  

Επίπτωση από 

μεταβολή 

λοιπών 

επιτοκίων 

 

 

Συνολική επίπτωση στα 

Κέρδη προ Φόρων 

2018 

 

+25  10.827  0,00  10.827 

(25)  (10.827)  0,00  (10.827) 

2017 

 

+25            12.126  0,00  12.126 

(25)  (12.126)  0,00  (12.126) 
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25.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-συνέχεια: 
 

(ν) Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένοι 

στον συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι διενεργούν λιγοστές εμπορικές συναλλαγές σε ξένα 
νομίσματα.  

Το μεγαλύτερο μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου προέρχεται από πωλήσεις και αγορές 

στα νομίσματα Δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών (USD) και Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου 
(GBP). Ακολουθεί πίνακας που παρουσιάζει τις επιπτώσεις στα κέρδη προ φόρων του 

Ομίλου και της Εταιρίας από πιθανές μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες του Ευρώ με 

το Δολάριο, τη Λίρα, και το Πολωνικό Ζλότι  θεωρώντας όλες τις άλλες μεταβλητές 

σταθερές, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2016  αντίστοιχα: 

 

(νi) Διαχείριση κεφαλαίου: Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου του Ομίλου και της  Εταιρίας 
είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους και η επίτευξη των 

αναπτυξιακών τους σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική τους ικανότητα. Για τον σκοπό 

διαχείρισης κεφαλαίου ο Όμιλος και η Εταιρία παρακολουθούν τον δείκτη «Καθαρός 
δανεισμός προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 

αποσβέσεων («EBITDA»). Σαν καθαρό δανεισμό ο Όμιλος και η Εταιρία ορίζουν το σύνολο 

των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων του Ομίλου και της  
Εταιρίας. Ο Όμιλος και η Εταιρία διαχειρίζονται τον δείκτη με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασφαλίζουν πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή τους στρατηγική.  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

  

Μεταβολή 

ισοτιμίας 

  

Επίπτωση 

από USD 

  

 

Επίπτωση 

από GBP 

   

Επίπτωση 

από PLN 

  Συνολική 

επίπτωση 

στα 

Κέρδη 

προ 

Φόρων 

    

2018 +10%  (2.463)  (839)   -   (3.302)     

 -10%  3.006  867   -   3.873     

2017 

 

+10%  (140.676)  (294)   (8.485)   (149.455)     

-10%  118.086  (352)   11.452   129.186     
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25.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ-συνέχεια: 
 

(νi) Διαχείριση κεφαλαίου-συνέχεια: 
 

Τα τελευταία δύο χρόνια ο δείκτης εξελίχθηκε με βάση τον παρακάτω πίνακα: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

  31/12/18                          31/12/17                          

  

31/12/18 

 

            31/12/17 

Μακροπρόθεσμα δάνεια (Σημ. 

16)                    -                  34.905.616 

 

- 34.905.616 

Χρηματικά Διαθέσιμα (Σημ. 13) 
  
 (10.548.058)                  (5.758.992) 

  
(10.131.525) 

 
       (5.677.388) 

Καθαρός Δανεισμός 

                                        

 (10.548.058)                  29.146.624 

  

(10.131.525) 

 

29.228.228 

     

EBITDA      3.204.735                    12.985.337 

  

3.210.904 

 

12.992.218 

  
   

Καθαρός δανεισμός/EBITDA         (3,29)                              2,25  (3,16)          2,25 

  
   

(vii) Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν εκτίθενται σημαντικά σε κίνδυνο τιμών. 

 

26.    ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

 
Ο Όμιλος και η Εταιρία εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) 

σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής 

λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου και της Εταιρίας 
εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή 

διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην 

χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρίας.  
 

β. Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους 
Ευρώ 588.530 για την καλή εκτέλεση συμβάσεων καθώς και εγγυητικές επιστολές για την 

συμμετοχή σε διαγωνισμούς συνολικού ποσού Ευρώ 137.800.   

 

γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

Την 31 Δεκεμβρίου 2018, ο Όμιλος και η Εταιρία είχαν ποικίλες συμφωνίες λειτουργικής 

μίσθωσης που αφορούν την ενοικίαση μεταφορικών μέσων και ακινήτων οι οποίες λήγουν σε 
διάφορες ημερομηνίες έως και τον Φεβρουάριο του 2023.  

 

Τα μισθώματα για ακίνητα και μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται στην κατάσταση 
συνολικού εισοδήματος της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και ανέρχονται σε 

Ευρώ 815.533 για τον Όμιλο και την Εταιρία. 
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26.    ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-συνέχεια: 
 

γ. Υποχρεώσεις από λειτουργικές μισθώσεις-συνέχεια 

 
Τα ελάχιστα μελλοντικά πληρωτέα μισθώματα βάσει μη ακυρώσιμων συμβολαίων 

λειτουργικής μίσθωσης την 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2017 για τον Όμιλο και την Εταιρία 

έχουν ως ακολούθως: 
  31/12/2018 31/12/2017 

Πληρωτέες    

Εντός 1 έτους  726.332 786.812 

Από 1 μέχρι 5 χρόνια  1.318.157 1.670.362 

  2.044.489 2.457.174 

 

27.  ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Τα παρακάτω ποσά του 2017 για τον Όμιλο και την Εταιρία έχουν αναταξινομηθεί για λόγους 
καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιμότητας:  

 

Ποσό ύψους Ευρώ 17.394.854 αναπόσβεστη αξία μεταφέρθηκε από τα ενσώματα πάγια 

στοιχεία στα άυλα περιουσιακά στοιχεία και αφορά ανάπτυξη λογισμικού. 

 

28.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

Στις 16 Μαΐου 2018 επιδόθηκε στην Εταιρία εντολή μερικού φορολογικού ελέγχου της χρήσης 
2014, για όλα τα φορολογικά αντικείμενα. Ο έλεγχος αυτός ολοκληρώθηκε στις. 21 Μαΐου 

2019. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε επιπρόσθετος φόρος και πρόστιμα συνολικού ποσού 

Ευρώ 1.855.308 ο οποίος εξοφλήθηκε στις 17 Μαΐου 2019 και συμπεριλαμβάνεται ως 

πρόβλεψη στα αποτελέσματα της χρήσης. 
 

 

 


