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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2018

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουµε την τιµή να σας παρουσιάσουµε σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό τη
δραστηριότητα της εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 1/1/2018-31/12/2018 και να σας
υποβάλουµε για έγκριση τις συνταχθείσες µε βάση τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και
τις διατάξεις του ν 4308/2014 χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της χρήσεως αυτής.

Οικονοµική Κατάσταση της εταιρείας

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2018
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και
προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
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2017

Μεταβολή

%

316,68

19.864,55

(19.547,87)

-98,41%

175.522,05

248.897,94

(73.375,89)

-29,48%

96.051,63

128.876,77

(32.825,14)

-25,47%

18.544,35

16.679,39

1.864,96

11,18%

290.434,71

414.318,65

(123.883,94)

-29,90%

135.713,68

360.114,57

(224.400,89)

-62,31%

1.477.721,73

1.555.364,01

(77.642,28)

-4,99%

113.822,38

64.827,17

48.995,21

75,58%

7.535,38

23.954,70

(16.419,32)

-68,54%

167.788,83

637.744,37

(469.955,54)

-73,69%

1.766.868,32

2.281.890,25

(515.021,93)

-22,57%

1.902.582,00

2.642.004,82

(739.422,82)

-27,99%

2.193.016,71

3.056.323,47

(863.306,76)

-28,25%

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υπ/σεων
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1.548.953,10

1.548.953,10

-

0,00%

9.367,07

9.367,07

-

0,00%

1.558.320,17

1.558.320,17

-

0,00%

220.037,46

220.037,46

-

0,00%

6.927,28

6.927,28

-

0,00%

(492.071,59)

(52.821,42)

(439.250,17)

831,58%

(265.106,85)

174.143,32

(439.250,17)

-252,23%

1.293.213,32

1.732.463,49

(439.250,17)

-25,35%

213.569,38

198.044,01

15.525,37

7,84%

11.000,00

23.000,00

(12.000,00)

-52,17%

274.509,67

477.795,80

(203.286,13)

-42,55%

0,00

63.284,64

(63.284,64)

-100,00%

217.759,21

241.096,79

(23.337,58)

-9,68%

113.968,64

151.331,71

(37.363,07)

-24,69%

68.996,49

167.641,21

(98.644,72)

-58,84%

-

1.665,82

(1.665,82)

-100,00%

675.234,01

1.102.815,97

(427.581,96)

-38,77%

686.234,01

1.125.815,97

(439.581,96)

-39,05%

2.193.016,71

3.056.323,47

(863.306,76)

-28,25%

Αναλυτικότερα η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης έχει ως εξής:

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
2018
Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μικτό Αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διαθέσεως
Λοιπά Έξοδα και ζημίες
Κέρδη & Ζημίες από διάθεση μη
κυκλοφορούντων στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους

2017

3.619.897,16
4.924.355,34
(2.784.163,31) (3.465.741,04)
835.733,85
1.458.614,30
0,00
1.369,50
835.733,85
1.459.983,80
(686.519,23)
(767.564,82)
(546.766,50)
(595.496,60)

Μεταβολή
(1.304.458,18)
681.577,73
-622.880,45
-1.369,50
-624.249,95
81.045,58
48.730,10

-26,49%
-19,67%
-42,70%
-100,00%
-42,76%
-10,56%

-8,18%
(62.634,03) 43372,36%

(62.489,62)

144,41

6.176,53
18.571,83
(435.293,14)
463,60
(4.420,64)
(439.250,18)
-

4.943,10
5.412,64
107.422,53
1.093,60
(4.523,89)
103.992,24
(68.952,68)

1.233,43
13.159,19
(542.715,67)
-630,00
103,25
(543.242,42)
68.952,68

(439.250,18)

35.039,56

(474.289,74)

Σηµειώνεται ότι οι ακολουθούµενες βασικές λογιστικές αρχές της εταιρείας περιγράφονται
στο Προσάρτηµα.
1.Συνοπτική περιγραφή επιχειρηµατικού µοντέλου
Το κύριο αντικείµενο επιχειρηµατικής δραστηριότητας της εταιρείας είναι η ηλεκτρονική
ψηφιοποίηση εγγράφων και η δηµιουργία ηλεκτρονικών αρχείων που παρέχουν τη
δυνατότητα αναζήτησης ενός εγγράφου µε εναλλακτικούς τρόπους (κλείδες αναζήτησης),
ανάγνωσης και αναπαραγωγής του.
Η αυξανόµενη ανάγκη των επιχειρήσεων και ειδικά των µεγάλων επιχειρήσεων (τραπεζών,
ασφαλιστικών, τηλεπικοινωνιών, κλπ) να έχουν πρόσβαση στα εταιρικά τους έγγραφα
(συµβάσεις, παραστατικά συναλλαγών, κλπ) µε γρήγορο και εύχρηστο τρόπο, από
διαφορετικούς χρήστες ταυτόχρονα, οδηγεί όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να
ψηφιοποιήσουν το φυσικό τους αρχείο.
Η εταιρεία µας έχει τον κατάλληλο εξοπλισµό και το ανθρώπινο δυναµικό για την
ψηφιοποίηση µεγάλου όγκου εγγράφων, διαφορετικών διαστάσεων και µορφών (βιβλία,
συµβάσεις, χάρτες, κλπ) και την µετατροπή τους σε ηλεκτρονική µορφή. Παρέχουµε τη
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%

24,95%
243,12%
-505,22%
-57,61%
-2,28%
-522,39%
-100,00%
-1353,58%

δυνατότητα στους πελάτες µας να επιλέξουν
το χώρο εκτέλεσης ενός έργου
ψηφιοποίησης είτε στις εγκαταστάσεις τους, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας µας.
∆ιαθέτουµε έµπειρα στελέχη που έχουν οργανώσει και έχουν εκτελέσει σύνθετα και
δύσκολα έργα ψηφιοποίησης µε άριστο ποιοτικό αποτέλεσµα.
Για την εκτέλεση των έργων ψηφιοποίησης η εταιρεία χρησιµοποιεί σηµαντικό αριθµό
εργαζοµένων που κατανέµονται σε διάφορους χώρους ανά την Ελλάδα και κάτω από
διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου ISO δηµιουργούν ψηφιοποιηµένα αρχεία φυσικών
εγγράφων και παράλληλα αναδοµούν το φυσικό αρχείο των πελατών κατά τρόπο που να
γνωρίζει ο πελάτης ποιο έγγραφο βρίσκεται πού. Μέχρι σήµερα έχουµε ψηφιοποιήσει τα
αρχεία των µεγαλύτερων επιχειρήσεων στη χώρα µας και είµαστε µία από τις κορυφαίες
επιχειρήσεις στην Ελλάδα στο αντικείµενο αυτό.
Εκτός από τις υπηρεσίες ψηφιοποίησης η εταιρεία µας εµπορεύεται και λογισµικό
ανάγνωσης εγγράφων, καθώς και σχετικό εξοπλισµό (scanner).
Περαιτέρω η εταιρεία µας συνεχίζει να έχει περιορισµένη, λόγω της κρίσης, δραστηριότητα
στην εµπορία και µίσθωση αυτοκινήτων, που στο παρελθόν αποτελούσε ένα από τα
βασικά της αντικείµενα.
2. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Βασικός στόχος της ∆ιοίκησης είναι να συνεχίσει η εταιρεία να παρέχει υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες ψηφιοποίησης και να παραµείνει µία από τις κορυφαίες στον τοµέα αυτό
επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Προς το σκοπό αυτό θα συνεχίσει να επενδύει στη διαρκή εκπαίδευση των στελεχών της
στο εσωτερικό και εξωτερικό, καθώς και να επενδύει σε τεχνολογικό εξοπλισµό νέας γενιάς
προκειµένου να διατηρήσει τεχνολογικό προβάδισµα έναντι των ανταγωνιστών της.
Παράλληλα η εταιρεία θα επιδιώξει να διευρύνει τις στρατηγικές της συνεργασίες µε
µεγάλες εταιρείες πληροφορικής στη χώρα µας για την από κοινού εκτέλεση σύνθετων
έργων πληροφορικής που περιλαµβάνουν και ψηφιοποίηση και τα οποία µπορούν να
ενταχθούν σε επιχορηγούµενα κοινοτικά ή εθνικά προγράµµατα.
3.Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήµατα διαχείρισης
Η εταιρεία, δεδοµένου ότι το κύριο αντικείµενο δραστηριότητάς της είναι εντάσεως
εργασίας, δίνει µεγάλη βαρύτητα στην καθοδήγηση και εκπαίδευση των στελεχών και του
προσωπικού της προκειµένου να υπάρχει ένα καλό κλίµα συνεργασίας µεταξύ τους και
αντίστοιχα µε τα στελέχη των πελατών και των συνεργαζόµενων υπεργολάβων και να
επιτυγχάνεται υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης.
Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλη οργανωτική και τεχνολογική υποδοµή για την εύρυθµη
λειτουργία της και την αποτελεσµατική παρακολούθηση του χρόνου και της ποιότητας των
εκτελούµενων έργων.
Με στόχο τη διαρκή αναβάθµιση της οργανωτικής και λειτουργικής της δοµής η εταιρεία
ολοκλήρωσε τον Ιούνιο του 2018 τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας τον οποίο διένειµε
στο προσωπικό της. Επίσης τον Αύγουστο του 2018 πιστοποιήθηκε η παραγωγική
λειτουργία της εταιρείας σύµφωνα µε το ISO 9001 και το ISO 27001. Παράλληλα η εταιρεία
προσέλαβε ειδικό σύµβουλο ο οποίος παρακολουθεί και συµβουλεύει τα στελέχη της για
τις διαδικασίες και τις πολιτικές συµµόρφωσης σύµφωνα µε τον Κανονισµό Προστασίας
Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR).
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4.Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία δεν διαθέτει δικά της ακίνητα. Είναι εγκατεστηµένη για πολλά χρόνια σε
µισθωµένα γραφεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες της.
Τα λοιπά ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν κατά βάση ηλεκτρονικό
εξοπλισµό που χρησιµοποιείται για την ψηφιοποίηση.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν software που χρησιµοποιείται για τις ανάγκες της
εταιρείας.
5. Εφοδιαστική αλυσίδα, κύριοι προµηθευτές
Η εταιρεία δεδοµένου ότι είναι εντάσεως εργασίας δεν έχει σηµαντικούς προµηθευτές για
την παροχή των υπηρεσιών της. Μέσα από τη µακρόχρονη λειτουργία της έχει αναπτύξει
ένα φάσµα συνεργασιών µε προµηθευτές από τους οποίους προµηθεύεται υλικά που
χρησιµοποιεί χωρίς να υπάρχει δεσπόζουσα επιρροή από κάποιους προµηθευτές.
Ειδικότερα όµως ως προς τον κλάδο εµπορίας, ο οποίος καταλαµβάνει σχετικά µικρό
µέρος των εσόδων της εταιρείας, υπάρχουν δύο προµηθευτές µε δεσπόζουσα επιρροή, η
εταιρεία ABBYY για software και η εταιρεία IMAGE ACCESS για µηχανήµατα scanner, τα
προϊόντα των οποίων αγοράζει και µεταπουλά η εταιρεία ως αποκλειστικός διανοµέας.
6.Μελλοντικές προοπτικές και επίδραση κανονιστικού πλαισίου
Οι προοπτικές για το µέλλον της εταιρείας είναι θετικές λόγω της αυξανόµενης ανάγκης
του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα να διαχειριστεί τα έγγραφα του φυσικού του αρχείου.
Άλλωστε σηµαντικά έργα ψηφιοποίησης αναµένεται να ενταχθούν σε χρηµατοδοτούµενα
κονδύλια από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.
∆εν υπάρχει κάποιο κανονιστικό πλαίσιο που να επηρεάζει δυσµενώς τις προοπτικές της
εταιρείας.
7. Λοιποί κίνδυνοι που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα της εταιρείας και τον κλάδο
που η εταιρεία αναπτύσσεται.
Κίνδυνος από µεταβολές τιµών
Η εταιρεία ως προς τις πωλήσεις της δραστηριοποιείται σ’ ένα έντονα ανταγωνιστικό
περιβάλλον και οι τιµές πωλήσεως είναι δυνατόν να επηρεαστούν δυσµενώς σε
περίπτωση µείωσης της ζήτησης των υπηρεσιών ψηφιοποίησης.
Ως προς το κόστος παραγωγής η εταιρεία δεν αντιµετωπίζει σηµαντικό κίνδυνο από
µεταβολές τιµών, λόγω του ότι το µεγαλύτερο µέρος του κόστους της είναι η µισθοδοσία των
υπαλλήλων που είναι προκαθορισµένη από τις συλλογικές συµβάσεις. Για τις προµήθειες των
υλικών και του εξοπλισµού που ιδιοχρησιµοποιεί η εταιρεία έχει τη δυνατότητα πολλαπλών
επιλογών προµηθευτών και ως εκ τούτου δεν διατρέχει κίνδυνο µη ανταγωνιστικών τιµών.
∆εν διατρέχει επίσης κίνδυνο από µεταβολές τιµών στα είδη software και hardware που
εµπορεύεται, δεδοµένου ότι, λειτουργεί µε το σύστηµα της παραγγελιοληψίας χωρίς να διατηρεί
stock αποθεµάτων. Μικρός είναι επίσης και ο κίνδυνος από µεταβολές τιµών για τον κλάδο
εµπορίας αυτοκινήτων λόγω του περιορισµένου όγκου συναλλαγών που έχει η εταιρεία.
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Κίνδυνος ρευστότητας
Η εταιρεία δεν έχει αυξηµένο κίνδυνο ρευστότητας λόγω του ότι δεν έχει δανεισµό ή άλλες
υποχρεώσεις που να απορροφούν τη ρευστότητά της και παράλληλα ο κύκλος
είσπραξης των απαιτήσεών της είναι ικανοποιητικός και διακανονίζεται σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα από την έκδοση των σχετικών τιµολογίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες. Η εταιρεία
δεν έχει αυξηµένο πιστωτικό κίνδυνο λόγω του ότι οι απαιτήσεις της διακανονίζονται σε
µικρό χρονικό διάστηµα και επιπλέον αφορούν πελάτες µε αυξηµένη φερεγγυότητα
(τράπεζες, οργανισµοί, κλπ).

Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Η εταιρεία δεν διατρέχει συναλλαγµατικό κίνδυνο δεδοµένου ότι οι συναλλαγές της
διενεργούνται σε ευρώ.

8.Περιβαλλοντικά ζητήµατα
Η εταιρεία λόγω της κύριας δραστηριότητάς της στην παροχή υπηρεσιών δεν παράγει
απόβλητα που να έχουν σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον.
Παρά ταύτα είναι πολύ ευαισθητοποιηµένη σε περιβαλλοντικά θέµατα και επιδιώκει να
παροτρύνει το προσωπικό να συµµετέχουν σε ενέργειες και δράσεις περιβαλλοντικής
ευαισθησίας.
Συνοπτικά µπορούµε να αναφέρουµε τις κατωτέρω δράσεις της εταιρείας σε θέµατα που
σχετίζονται µε το περιβάλλον:
-

-

Έχει συµβληθεί µε ειδική αδειοδοτηµένη εταιρεία ανακύκλωσης, την
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕ, για την συλλογή και ανακύκλωση του
ηλεκτρονικού εξοπλισµού.
Φροντίζει για τη συλλογή και απόρριψη σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης των
χαρτιών και µελανιών εκτυπωτών.
Για την εξοικονόµηση ενέργειας έχει προβεί σε αντικατάσταση των λαµπτήρων της
µε σύγχρονους λαµπτήρες led.

9. Εργασιακά ζητήµατα
Η εταιρεία εφαρµόζει µε επιµέλεια την εργατική νοµοθεσία και φροντίζει όλο το προσωπικό
της να ασφαλίζεται και να αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες συλλογικές συµβάσεις
εργασίας.
Η εταιρεία φροντίζει να µη γίνεται καµία απολύτως διάκριση κατά την πρόσληψη και την
εργασιακή εξέλιξη του προσωπικού της που να αφορά τη διαφορετικότητα (φυλετική,
θρησκευτική, πολιτική, σεξουαλική, κλπ) ενός ατόµου. Οι παράγοντες που λαµβάνονται
αποκλειστικά υπόψη είναι η εµπειρία, η προσωπικότητα και οι ικανότητες του κάθε
εργαζόµενου.
Η εταιρεία φροντίζει επαρκώς για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζοµένων της και
7

προς το σκοπό αυτό διαθέτει ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας µε την βοήθεια των
οποίων µεριµνά για το προσωπικό της στα θέµατα ασφάλειας και υγιεινής.
Περαιτέρω η εταιρεία φροντίζει για την εκπαίδευση του προσωπικού της, το καθοδηγεί σε
θέµατα καλής συνεργασίας και δίνει ιδιαίτερη σηµασία στη διατήρηση των σχέσεων µε το
προσωπικό της σε υψηλό επίπεδο.
Πρόσφατα η εταιρεία ολοκλήρωσε την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας
της τον οποίο κοινοποίησε στο προσωπικό της ώστε να γνωρίζει τους γενικούς κανόνες
εργασίας.
Η εταιρεία φροντίζει µε επιµέλεια τα θέµατα ασφάλειας, υγιεινής και επιµόρφωσης του
προσωπικού της.
10. Χρηµατοοικονοµικοί δείκτες
Παραθέτουµε κατωτέρω µια σειρά από αριθµοδείκτες που παρουσιάζουν τη συγκριτική
εξέλιξη των βασικών οικονοµικών µεγεθών της εταιρείας για τα δύο τελευταία έτη 2018 και
2017:
1. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Αριθμοδείκτης
Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων
(Return on equity)

31/12/2018

31/12/2017

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

(439.250,18)

35.039,56

÷
Μέση καθαρή θέση

1.512.838,41

1.714.943,72

-29,03%

2,04%

(435.293,14)

107.422,53

2.624.670,09

2.761.232,85

-16,58%

3,89%

-29,03%

2,04%

-16,58%

3,89%

-12,45%

-1,85%

(439.250,18)
3.619.897,16

35.039,56
4.924.355,34

-12,13%

0,71%

835.733,85

1.458.614,30

3.619.897,16

4.924.355,34

Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων
Αριθμοδείκτης
Αποδοτικότητας
Ενεργητικού
(Return on total assets)

Καθαρά κέρδη προ τόκων και φόρων
÷
Μ.Ο. Συνόλου Ενεργητικού
Αριθμοδείκτης Αποδοτικότητας
Ενεργητικού

Αριθμοδείκτης
Χρηματοοικονομικής
Μόχλευσης
(Financial leverage)

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου
Καθαρών Οργανικών
Κερδών/Καθαρού Κέρδους

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου
Μικτού Κέρδους
(Gross profit margin)
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Μεταβολή καθαρών κερδών ή κερδών ανά
μετοχή (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων)
÷
Μεταβολή των κερδών προ τόκων
(Αποδοτικότητα Ενεργητικού)
Αριθμοδείκτης Χρηματοοικονομικής
Μόχλευσης

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Κύκλος εργασιών
Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Καθαρών
Οργανικών Κερδών/Καθαρού Κέρδους
Μικτό Κέρδος
÷
Κύκλος εργασιών

Αριθμοδείκτης Περιθωρίου Μικτού
Κέρδους
Αριθμοδείκτης
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Παγίων
(Fixed assets turnover)

Αριθμοδείκτης
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ενεργητικού
(Total Assets turnover)

Αριθμοδείκτης
Eκμετάλλευσης Κεφαλαίου
Κίνησης

2. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης ταμειακής
ρευστότητας
(Cash ratio )

Αριθμοδείκτης Έμμεσης ή
Γενικής Ρευστότητας
(Current ratio)

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή
Άμεσης Ρευστότητας
(Quick ή acid ratio )

Αριθμοδείκτης Άμεσης
Ρευστότητας (Οξύς)
( Acid test)

23,09%

29,62%

Κύκλος εργασιών
÷
Συνολική πάγια περιουσία
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Παγίων

3.619.897,16

4.924.355,34

175.838,73

268.762,49

20,59

18,32

Κύκλος εργασιών
÷
Σύνολο Ενεργητικού
Αριθμοδείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας
Ενεργητικού

3.619.897,16

4.924.355,34

2.193.016,71

3.056.323,47

1,65

1,61

3.619.897,16
1.227.347,99

4.924.355,34
1.539.188,85

2,95

3,20

167.788,83

637.744,37

675.234,01
0,25

1.102.815,97
0,58

1.902.582,00

2.642.004,82

675.234,01

1.102.815,97

2,82

2,40

1.759.332,94

2.257.935,55

675.234,01

1.102.815,97

2,61

2,05

167.788,83

637.744,37

114.502,05

284.098,35

1,47

2,24

1.759.332,94

2.257.935,55

11.018,82

13.241,99

Κύκλος Εργασιών
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης
Αριθμοδείκτης Εκμετάλλευσης
Κεφαλαίου Κίνησης

Διαθέσιμα + Χρεόγραφα
÷
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αριθμοδείκτης ταμειακής ρευστότητας
Κυκλοφορούν ενεργητικό
÷
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αριθμοδείκτης Έμμεσης ή Γενικής
Ρευστότητας
Κυκλοφορούν ενεργητικό (εκτός
αποθεμάτων)
÷
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αριθμοδείκτης Ειδικής ή Άμεσης
Ρευστότητας
Διαθέσιμα
÷
Ληκτές υποχρεώσεις
Αριθμοδείκτης Άμεσης Ρευστότητας
(Οξύς)

Αριθμοδείκτης Αμυντικού
Χρονικού Διαστήματος
(Defensive interval ratio)
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Διαθέσιμα + Απαιτήσεις + Χρεόγραφα
÷
Ημερήσια Έξοδα ή προϋπολογισθέντα
έξοδα

Αριθμοδείκτης Αμυντικού Χρονικού
Διαστήματος
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας
Είσπραξης Απαιτήσεων
(Receivable turnover ratio)

Μέση Διάρκεια Είσπραξης
Απαιτήσεων
(Average age of receivables
/ Days of sales outstanding)

159,67

170,51

3.619.897,16

4.924.355,34

1.605.867,65

1.260.094,45

2,25

3,91

365

365

2,25
162

3,91
93

2.784.163,31

3.465.741,04

247.914,13

356.824,10

11,23

9,71

365

365

11,23
33

9,71
38

2.559.762,42

3.472.321,98

494.471,59

497.573,22

5,18

6,98

365

365

365

÷
Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας προμηθευτών

5,18

6,98

71

52

(435.293,14)

107.422,53

4.420,64
(98,47)

4.523,89
23,75

0,00

0,00

Κύκλος εργασιών
÷
Μ.Ο. Πελατών
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης
Απαιτήσεων
365

÷
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Είσπραξης
Απαιτήσεων
Μέση Διάρκεια Είσπραξης Απαιτήσεων
3. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας
Κυκλοφορίας Αποθεμάτων
Κόστος πωλήσεων
(Inventory turnover ratio)
÷
Μέσα αποθέματα
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων
Μέση Διάρκεια Παραμονής
Αποθεμάτων
365
(Average days’ supply in
inventory / Days of
inventory at hand (DOH))
÷
Αριθμοδείκτης Ταχύτητας Κυκλοφορίας
Αποθεμάτων
Μέση Διάρκεια Παραμονής Αποθεμάτων
Αριθμοδείκτης
κυκλοφορίας
προμηθευτών
Κόστος Αγορών
(Suppliers' turnover ratio)
÷
Μ.Ο. Προμηθευτών
Αριθμοδείκτης κυκλοφορίας
προμηθευτών
Μέση Διάρκεια Εξόφλησης
Προμηθευτών
(Average age of payables /
Days of payable
outstanding)

Μέση Διάρκεια Εξόφλησης Προμηθευτών
4. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Αριθμοδείκτης Καλύψεως
Τόκων
Καθαρά κέρδη προ φόρων & τόκων
(Times interest earned ratio)
÷
Σύνολο τόκων
Αριθμοδείκτης Καλύψεως Τόκων
Δείκτης συνολικής
δανειακής επιβάρυνσης
Ξένα κεφάλαια
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(Debt to Equity)

Δείκτης οικονομικής
αυτάρκειας

÷
Ίδια κεφάλαια
Δείκτης συνολικής δανειακής
επιβάρυνσης

Ίδια κεφάλαια
Συνολικά κεφάλαια
Δείκτης οικονομικής αυτάρκειας
5. ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Αριθμοδείκτης μικτού
κέρδους
Μικτό Κέρδος
(Gross profit ratio)
÷
Κύκλος εργασιών
Αριθμοδείκτης μικτού κέρδους
εκμετάλλευσης
Αριθμοδείκτης Δαπανών
Λειτουργίας
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διάθεσης προς
σύνολο εξόδων
÷
Σύνολο εξόδων
Αριθμοδείκτης Δαπανών Λειτουργίας
ή
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διάθεσης προς
κύκλος εργασιών
÷
Κύκλος εργασιών
Αριθμοδείκτης Δαπανών Λειτουργίας
Αριθμοδείκτης Δαπανών
Λειτουργίας
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διοίκησης προς
σύνολο εξόδων
÷
Σύνολο εξόδων
Αριθμοδείκτης Δαπανών Λειτουργίας
ή
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διοίκησης προς
κύκλος εργασιών
÷
Κύκλος εργασιών
Αριθμοδείκτης Δαπανών Λειτουργίας
Αριθμοδείκτης Δαπανών
Λειτουργίας
Τόκοι χρεωστικοί
Έξοδα χρηματοοικονομικά
προς σύνολο εξόδων
÷
Σύνολο εξόδων
Αριθμοδείκτης Δαπανών Λειτουργίας
ή
Τόκοι χρεωστικοί
Έξοδα χρηματοοικονομικά
προς κύκλο εργασιών
÷
Κύκλος εργασιών
Αριθμοδείκτης Δαπανών Λειτουργίας
EBITDA
Μεταβολή EBITDA
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853.963,14

1.767.503,05

0,00

0,00

1.293.213,32
2.193.016,71
58,97%

1.732.463,49
3.056.323,47
56,68%

835.733,85

1.458.614,30

3.619.897,16

4.924.355,34

0,23

0,30

546.766,50

595.496,60

1.237.706,37
0,44

1.367.585,31
0,44

546.766,50

595.496,60

3.619.897,16
0,15

4.924.355,34
0,12

686.519,23

767.564,82

1.237.706,37
0,55

1.367.585,31
0,56

686.519,23

767.564,82

3.619.897,16
0,19

4.924.355,34
0,16

4.420,64

4.523,89

1.237.706,37
0,00

1.367.585,31
0,00

4.420,64

4.523,89

3.619.897,16
0,001

4.924.355,34
0,001

(298.053,43)

269.431,53

-210,62%

888,21%

EBITDA προς κύκλο
εργασιών

EBITDA
Κύκλος εργασιών
EBITDA προς κύκλο εργασιών

(298.053,43)
3.619.897,16
(0,08)

269.431,53
4.924.355,34
0,05

11. Προβλεπόµενη εξέλιξη
Η εταιρεία παρακολουθεί µε ιδιαίτερη προσοχή τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται.
Οι προοπτικές της εταιρείας και του κλάδου δεν αναµένεται στο βραχυπρόθεσµο µέλλον
να παρουσιάσουν κάποια σοβαρή µεταβολή. Η εξέλιξη αναµένεται να κινηθεί σε σχετικά
σταθερά επίπεδα.
12.∆ραστηριότητες στον τοµέα των ερευνών και ανάπτυξης
Λόγω του αντικειµένου της εταιρείας δεν αναπτύσσονται δραστηριότητες στον τοµέα των
ερευνών και της ανάπτυξης.
13.Πληροφορίες για απόκτηση ιδίων µετοχών
Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της µετοχές είτε η ίδια, είτε µε πρόσωπο που λειτουργεί
στο όνοµά του αλλά για λογαριασµό της.
14. Υποκαταστήµατα
Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήµατα.
15.Χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων
Η εταιρεία δεν κάνει χρήση χρηµατοπιστωτικών µέσων.
16.∆ιανοµή κερδών
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της
εταιρείας η διάθεση των αποτελεσµάτων χρήσεως να έχει ως εξής:
Αποτέλεσµα περιόδου µετά από φόρους
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (ζηµιών) προηγ. χρήσεων
Ζηµίες εις νέο

-439.250,18
-52.821,42
-492.071,60

17.Σηµαντικά γεγονότα που συνέβησαν µετά τη λήξη της χρήσης µέχρι την
ηµεροµηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης
∆εν έχουν συµβεί γεγονότα τέτοια που να επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική θέση και
την πορεία της εταιρείας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνετε τις συνταχθείσες µε βάση
τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας και τις διατάξεις του ν 4308/2014 χρηµατοοικονοµικές
καταστάσεις της χρήσης 1/1/2018-31/12/2018 και να απαλλάξετε τα µέλη του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου από κάθε ευθύνη για τα πεπραγµένα της χρήσης αυτής.
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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
& Διευθύνουσα Σύμβουλος

Η Αντιπρόεδρος

Δανιήλ Ζούλοβιτς
Α.Δ.Τ. ΑΝ 013398

Ευαγγελία Καλοξύλου
Α.Δ.Τ. ΑΝ 011872

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας «INTERLEASE - DSA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ - ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ»
δ.τ. «INTERLEASE-DSA ΑΕ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων
Γνώµη µε επιφύλαξη
Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας «INTERLEASE-DSA
ΑΕ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης
της 31ης ∆εκεµβρίου 2018, και την κατάσταση αποτελεσµάτων, της χρήσεως που έληξε την
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα.
Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην
παράγραφο της έκθεσής µας “Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη”, οι συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της
εταιρείας «INTERLEASE-DSA ΑΕ» κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2018, και τη χρηµατοοικονοµική
της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Ν.4308/2014όπως ισχύει.
Βάση για γνώµη µε επιφύλαξη
1)Στα κονδύλια του Ισολογισµού «Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις» περιλαµβάνονται και
απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού € 84 χιλ., για τις οποίες δεν έχει σχηµατισθεί
επαρκής πρόβλεψη για την κάλυψη ζηµιών από τη µη ρευστοποίηση των απαιτήσεων
αυτών, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα. Λόγω του γεγονότος αυτού η αξία των απαιτήσεων αυτών και τα ίδια
κεφάλαια εµφανίζονται αυξηµένα κατά το ποσό αυτό. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της
εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2013 και 2014.
Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί
οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση των πρόσθετων φόρων και των
προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας,
δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται
∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία. Οι ευθύνες µας, σύµφωνα µε τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής µας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον
Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών Προτύπων
∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις
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απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα ∆εοντολογίας.
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
να παρέχουν βάση για γνώµη µε επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών
καταστάσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες
τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδες
σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της,
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που σχετίζονται µε τη
συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης
δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία
ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από
το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων
Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαµβάνει τη
γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι
εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλµα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλµατα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, µεµονωµένα ή αθροιστικά, θα µπορούσε εύλογα να αναµένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονοµικές αποφάσεις των χρηστών, που λαµβάνονται µε βάση αυτές τις
οικονοµικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην
Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό
σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούµε
ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη
γνώµη µας. Ο κίνδυνος µη εντοπισµού ουσιώδους σφάλµατος που οφείλεται σε απάτη
είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη µπορεί να
εµπεριέχει συµπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεµµένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις
ή παράκαµψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούµε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται µε τον έλεγχο, µε σκοπό
το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε
σκοπό τη διατύπωση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των δικλίδων εσωτερικού
ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που
χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.
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• Αποφαινόµαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας και µε βάση τα ελεγκτικά τεκµήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά µε γεγονότα ή
συνθήκες που µπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα
της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συµπεράνουµε ότι υφίσταται
ουσιώδης αβεβαιότητα, είµαστε υποχρεωµένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουµε
την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα
συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την
ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη
δραστηριότητα.
• Αξιολογούµε τη συνολική παρουσίαση, τη δοµή και το περιεχόµενο των οικονοµικών
καταστάσεων, συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο
οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα
µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το
χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου,
συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας.
Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου
5 του άρθρου 2 (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι:
α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει
καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κ.Ν.
2190/1920 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές
καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2018.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά τον έλεγχό µας, για την εταιρεία «INTERLEASEDSA ΑΕ» και το περιβάλλον της, δεν έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην
Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.

Αθήνα, 26 Αυγούστου 2019

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14251
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος ∆ικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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Ετήσιες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις
1.1 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης

Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο κυκλοφορούντων
Σύνολο ενεργητικού
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεµατικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
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Σημείωση

2018

2017

316,68
175.522,05
175.838,73

19.864,55
248.897,94
268.762,49

96.051,63
96.051,63

128.876,77
128.876,77

18.544,35
18.544,35
290.434,71

16.679,39
16.679,39
414.318,65

135.713,68
135.713,68

360.114,57
360.114,57

1.477.721,73
113.822,38
7.535,38
167.788,83
1.766.868,32
1.902.582,00
2.193.016,71

1.555.364,01
64.827,17
23.954,70
637.744,37
2.281.890,25
2.642.004,82
3.056.323,47

1.548.953,10 1.548.953,10
9.367,07
9.367,07
1.558.320,17 1.558.320,17
220.037,46
6.927,28
(492.071,59)
-265.106,85

220.037,46
6.927,28
(52.821,42)
174.143,32

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο
Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υπ/σεων

1.293.213,32

1.732.463,49

213.569,38
213.569,38

198.044,01
198.044,01

11.000,00
11.000,00

23.000,00
23.000,00

274.509,67
477.795,80
0,00
63.284,64
217.759,21
241.096,79
113.968,64
151.331,71
68.996,49
167.641,21
0,00
1.665,82
675.234,01 1.102.815,97
686.234,01 1.125.815,97
2.193.016,71 3.056.323,47

1.2 Κατάσταση Αποτελεσµάτων

Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Σημείωση

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωλήσεων
Μικτό Αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Μικτό Αποτέλεσμα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διαθέσεως
Λοιπά Έξοδα και ζημίες
Κέρδη & Ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων
στοιχείων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους
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2018

2017

3.619.897,16
4.924.355,34
(2.784.163,31) (3.465.741,04)
835.733,85
1.458.614,30
0,00
1.369,50
835.733,85
1.459.983,80
(686.519,23)
(767.564,82)
(546.766,50)
(595.496,60)
(62.489,62)
144,41
6.176,53
18.571,83
(435.293,14)
463,60
(4.420,64)
(439.250,18)
(439.250,18)

4.943,10
5.412,64
107.422,53
1.093,60
(4.523,89)
103.992,24
(68.952,68)
35.039,56

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
(Σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2014)
1. Πληροφορίες σχετικές µε την Εταιρεία

α) Επωνυµία: INTERLEASE - DSA AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ –
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΙ

ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
β) Νοµικός τύπος: Ανώνυµη Εταιρεία.
γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2018 - 31.12.2018
δ) ∆ιεύθυνση της έδρας: Λεωφ.
ε) ΓΕ.ΜΗ:

Βουλιαγµένης 107 ∆ήµος Γλυφάδας Αττικής, ΕΛΛΑ∆Α

121838701000

στ) Η διοίκηση εκτιµά ότι η παραδοχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγµένη για την κατάρτιση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
ζ) Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία µικρή οντότητα.
η) Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συµφωνία µε τον
παρόντα νόµο.
θ) Τα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό
νόµισµα της Εταιρείας.
ι) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
κ)

Η εταιρία κατατάσσεται ως µικρή οντότητα σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα.

2. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως
συνεχιζόµενης δραστηριότητας
Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και δεν εντόπισε παράγοντες που θέτουν σε
κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα.
3. Λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιµήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρµογή των λογιστικών
πολιτικών, τα αναγνωριζόµενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων
και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιµήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εµπειρία του
παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα
πραγµατικά γεγονότα όµως, µπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιµήσεις. Οι εκτιµήσεις και οι
σχετικές παραδοχές επανεκτιµούνται σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιµήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισµό των αποσβέσεων των παγίων,
τις συµµετοχές, την αποµείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίµηση της εύλογης
αξίας εφόσον επιλέγεται η εφαρµογή της.
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3.1. Ακολουθούµενες λογιστικές αρχές και µέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιµέρους στοιχεία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων εφαρµόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και µεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευµένου.
3.1.1. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το
οποίο περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση
ή θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Ειδικότερα το κόστος των ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων, περιλαµβάνει το κόστος
πρώτων υλών, αναλώσιµων υλικών, εργασίας και άλλο κόστος που σχετίζεται άµεσα µε το εν λόγω
πάγιο στοιχείο. Επιπλέον περιλαµβάνει µια εύλογη αναλογία σταθερών και µεταβλητών εξόδων
που σχετίζονται έµµεσα µε το ιδιοπαραγόµενο πάγιο στοιχείο, στο βαθµό που τα ποσά αυτά
αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής ή παραγωγής. Η εταιρεία δεν επιβαρύνει το κόστος των
ιδιοπαραγόµενων πάγιων στοιχείων µακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής µε τόκους εντόκων
υποχρεώσεων.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιµούνται στο
αποσβέσιµο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε µεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον
ορισµό του περιουσιακού στοιχείου, µείον σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην
ωφέλιµη ζωή τους, η οποία εκτιµήθηκε ως ακολούθως:
Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη.
Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός µηχανολογικός εξοπλισµός 10 έτη.
Μεταφορικά µέσα επιβατικά 6,25 έτη.
Μεταφορικά µέσα φορτηγά κ.λπ. 8,33 έτη.
Έπιπλα και εξοπλισµός γραφείων 10 έτη.
Ζηµία αποµειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιµάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει
υπερβεί την ανακτήσιµη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για
αποµείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι µεγαλύτερες από τις
ανακτήσιµες. Στην περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιµη αξία των πάγιων περιουσιακών
στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία, η σχετική
διαφορά καταχωρίζεται ως ζηµία αποµείωσης στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Το ανακτήσιµο
ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας (µείον τα
απαιτούµενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.
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β.1) Ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα
Τα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαµβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή
θέση ή επιδιωκόµενη χρήση.
Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη
ζωή, υπολογίζονται επί των αξιών κόστους κτήσης µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους.
β.2) Επενδυτικά ακίνητα
Τα επενδυτικά ακίνητα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαµβάνει
κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόµενη χρήση.
Οι αποσβέσεις των ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων που έχουν περιορισµένη ωφέλιµη
ζωή, υπολογίζονται επί των αξιών κόστους κτήσης µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή
τους
γ) ∆ιαγραφή
Τα ενσώµατα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν
αναµένει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη από τη χρησιµοποίησή τους ή την πώλησή τους.
3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαµβάνουν λοιπά άυλα και λογισµικά
προγράµµατα.
Η αξία των λοιπών άυλων στοιχείων περιλαµβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω
στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει µεταγενέστερα πραγµατοποιηθεί για την επέκταση της
διάρκειας της ισχύος τους, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και αποµειώσεων
της αξίας τους.
Η αξία των λογισµικών προγραµµάτων περιλαµβάνει το κόστος αγοράς λογισµικών
προγραµµάτων καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγµατοποιηθεί προκειµένου αυτά να τεθούν σε
καθεστώς λειτουργίας, µειωµένη κατά το ποσό των σωρευµένων αποσβέσεων και τυχόν
αποµειώσεων της αξίας τους. Σηµαντικές µεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα
λογισµικά προγράµµατα όταν προσαυξάνουν την απόδοση τους πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση των λοιπών άυλων λογίζεται βάσει της σταθερής µεθόδου αποσβέσεως εντός
της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισµικών προγραµµάτων λογίζεται βάσει της
σταθερής µεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.
Η απόσβεση
αποτελεσµάτων.

όλων

των

ανωτέρω

στοιχείων

3.1.3. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
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περιλαµβάνεται

στην

κατάσταση

α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως, δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως
περιλαµβάνει το σύνολο των ταµειακών διαθεσίµων που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον
δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίµηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιµούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονοµαστικά ποσά) µείον τυχόν ζηµίες αποµειώσεως, εκτός
από τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς
τους ή το επιτόκιο είναι σηµαντικά, αποτιµούνται στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του
πραγµατικού
Ζηµία αποµειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από
το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό
στοιχείο είναι το µεγαλύτερο από:
Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόµενη µε τη χρήση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου.
Οι ζηµίες αποµειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και
αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται.
Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζηµία
αποµειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία
του ξένου νοµίσµατος κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές
διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσµατα.
γ) ∆ιαγραφή
Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και µόνον όταν
εκπνεύσουν τα συµβατικά δικαιώµατα επί των ταµιακών ροών του στοιχείου ή µεταβιβαστούν
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήµατος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος περιλαµβάνει:
Τον φόρο εισοδήµατος που προκύπτει µε βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νοµοθεσίας.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσµάτων της χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές
και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία.

22

3.1.4.2. Αναβαλλόµενοι φόροι

Αναβαλλόµενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιµες) διαφορές
µεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισµού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόµενων φόρων.
3.1.5. Προκαταβολές και λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόµενα
ποσά) και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, µείον τα χρησιµοποιηθέντα
ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου και τυχόν ζηµίες αποµειώσεως. Η αποµείωση των
προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν
είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσµευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του
ποσού.
Τα λοιπά µη χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος
κτήσεως και αποτιµούνται µεταγενέστερα στη χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και
ανακτήσιµης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναµένεται να ληφθεί.
3.1.6. Χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και
µεταγενέστερα, αποτιµούνται στα ονοµαστικά ποσά τους, Οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις
που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα αποτιµούνται µε την ισοτιµία του ξένου νοµίσµατος κατά την
ηµεροµηνία του ισολογισµού. Οι σχετικές συναλλαγµατικές διαφορές καταχωρίζονται στα
αποτελέσµατα.
β) ∆ιαγραφή
Μια χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική
δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την
δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
3.1.7. Μη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις

α) Αρχική καταχώριση και µεταγενέστερη αποτίµηση
Οι µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται
µεταγενέστερα στο ονοµαστικό ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους.
∆ιαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά το διακανονισµό των µη
χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζηµίες της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.
β) ∆ιαγραφή
Μια µη χρηµατοοικονοµική υποχρέωση διαγράφεται όταν και µόνον όταν η συµβατική
δέσµευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συµβατική δέσµευση που την
δηµιούργησε δεν υφίσταται πλέον.
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3.1.8. Προβλέψεις

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα στο ονοµαστικό
ποσό που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους, εκτός αν η αποτίµηση στην παρούσα
αξία του ποσού που αναµένεται να απαιτηθεί για το διακανονισµό τους έχει σηµαντική επίδραση
στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία,
που προκύπτουν από προγράµµατα καθορισµένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιµούνται στα
προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού.
3.1.9. Έσοδα και έξοδα

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευµένα.
Ειδικότερα:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών και κατασκευαστικά συµβόλαια καταχωρίζονται µε
τη µέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.
Τα δικαιώµατα βάσει των σχετικών συµβατικών όρων.
3.1.10. Στοιχεία της καθαρής θέσεως

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιµούνται µεταγενέστερα
στα ονοµαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.11. Ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόµενα δικαιώµατα και δεσµεύσεις αντίστοιχα, τα οποία
προκύπτουν από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί µόνο από το αν
συµβούν ή δεν συµβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια µελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι
πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σηµειώσεις των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.12. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του
ισολογισµού, προσαρµόζονται, εάν υπάρχει αντικειµενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα µετά
την ηµεροµηνία αυτή επιβάλλουν προσαρµογές της αξίας τους. Οι προσαρµογές αυτές γίνονται για
τέτοια γεγονότα, ως την ηµεροµηνία εγκρίσεως των οικονοµικών καταστάσεων από το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο. Τα µη διορθωτικά, µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού γεγονότα, γνωστοποιούνται
εφόσον είναι σηµαντικά, στις σηµειώσεις των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων.
3.1.13. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές

Οι εκτιµήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική
εµπειρία και σε άλλους παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων αναµενόµενων µελλοντικών
γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναµένεται να πραγµατοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων, µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων και
διόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και µεθόδων

Οι µεταβολές λογιστικών αρχών και µεθόδων, καταχωρίζονται µε αναδροµική
επαναδιατύπωση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που
δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόµενα
κονδύλια να είναι συγκρίσιµα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας µεταβολής.
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3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων

Οι µεταβολές των λογιστικών εκτιµήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία
διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους, κατά
περίπτωση. Οι µεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδροµικά.
3.2.3. ∆ιόρθωση σφαλµάτων προηγούµενων περιόδων

Οι διορθώσεις σφαλµάτων καταχωρίζονται µε την αναδροµική διόρθωση των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δηµοσιοποιούνται µαζί µε τις
καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.
Στην παρούσα περίοδο 2018 δεν εντοπίστηκε σφάλµα προηγούµενης περιόδου.
4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόµου προκειµένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση
των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρµογή µιας διατάξεως
του νόµου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.
5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρεώσεως µε περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισµού

∆εν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται µε περισσότερα από ένα
κονδύλια του ισολογισµού.
6. Πληροφορίες σχετικά µε ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας µεταβολών ενσώµατων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιµοποιούµενων
Κτίρια

Λοιπός
εξοπλισµός

483.668,98
0,00
0,00
483.668,98

1.587.941,48
59.560,08
-55.503,31
1.591.998,25

Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017

451.081,78
12.722,65
0,00
463.804,43

1.268.318,47
118.831,97
-44.050,13
1.343.100,31

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

19.864,55

248.897,94

483.668,98
0,00
0,00
483.668,98

1.591.998,25
29.039,03
-60.178,35
1.560.858,93

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2017
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
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Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018
Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018

463.804,43
19.547,87
0,00
483.352,30

1.343.100,31
84.665,51
-42.428,94
1.385.336,88

316,68

175.522,05

6.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Πίνακας µεταβολών άυλων πάγιων στοιχείων
Προγράµµατα
Η/Υ

Έξοδα Πολυετούς
Απόσβεσης

Σύνολο

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2017
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

423.185,30
151.315,80
0,00

16.400,00 439.585,30
0,00 151.315,80
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017

574.501,10

16.400,00 590.901,10

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2017
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

416.303,31
29.604,38
0,00

15.266,64 431.569,95
850,00 30.454,38
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2017

445.907,69

16.116,64 462.024,33

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2017

128.593,41

283,36 128.876,77

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2018
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου

574.501,10
201,19
0,00

16.400,00 590.901,10
0,00
201,19
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

574.702,29

16.400,00 591.102,29

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2018
Αποσβέσεις περιόδου
Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου

445.907,69
32.743,02
0,00

16.116,64 462.024,33
283,31 33.026,33
0,00
0,00

Υπόλοιπο 31.12.2018

478.650,71

16.399,95 495.050,66

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2018
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96.051,58

0,05

96.051,63

7. Προβλέψεις
7.1 Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία

Η υποχρέωση για αποζηµίωση του προσωπικού λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία
προσδιορίστηκε µε τον ν.2112, ως ακολούθως
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους

31/12/2018

31/12/2017

Λογιστική αξία έναρξης χρήσης
Διενέργεια Επιπλέον Προβλέψεων (+)
Μείωση Προβλέψεων λόγω Επανυπολογισμού (-)
Χρησιμοποίηση προβλέψεων (-)

198.044,01
34.073,31
0,00
-18.547,94

163.926,73
39.529,92
0,00
-5.412,64

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό

213.569,38

198.044,01

8. Υποχρεώσεις
8.1 Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

31/12/2018

31/12/2017

Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις σε Πελάτες

11.000,00

23.000,00

Σύνολο

11.000,00

23.000,00

8.2 Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
8.2.1 Εµπορικές υποχρεώσεις

Οι εµπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εµπορικές υποχρεώσεις
Προµηθευτές Εσωτερικού
Προµηθευτές Εξωτερικού
Γραµµάτια πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο
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31/12/2018

31/12/2017

70.453,08
79.581,31
16.783,44
36.041,97

390.881,54
33.867,91
50.352,32
2.696,03

202.859,80

477.797,80

9. Έσοδα και έξοδα σηµαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σηµασίας

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες:
9.1 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις )
Εµπορική δραστηριότητα
Χονδρικές Εµπορευµάτων Εσωτερικού
Λιανικές Εµπορευµάτων Εσωτερικού
Χονδρικές Εµπορευµάτων Ενδοκοινοτικές
Χονδρικές Εµπορευµάτων σε Τρίτες Χώρες
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Χονδρική Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού
Λιανική Παροχή Υπηρεσιών Εσωτερικού
Παροχή Υπηρεσιών σε τρίτες χώρες
Παροχή Υπηρεσιών Ενδοκοινοτικές

31/12/2018

31/12/2017

571.330,69
10.500,00
18.500,00
10.062,00

506.089,52
157.854,16
979,2
10.423,00

2.974.702,94
3.567,86
600,00
30.560,55

4.228.166,67
6.466,75
0,00
14.346,04

73,12

0,00

Σύνολο

3.619.897,16

4.924.355,34

9.2 Κόστος Πωλήσεων

31/12/2018

31/12/2017

Αναλώσεις Αποθεµάτων Εµπορευµάτων
Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Αµοιβές& Έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Κόστος Αποσβέσεων
Έξοδα Προβλέψεων

518.530,78
1.749.047,52
118.726,17
178.349,90
26.846,09
59.019,76
109.791,77
23.851,32

645.070,25
1.888.633,44
530.745,21
180.935,51
32.888,11
30.190,39
129.607,20
27.670,94

Σύνολο

2.784.163,31

3.465.741,04

9.3 Έξοδα διοίκησης

31/12/2018

31/12/2017

Έσοδα χρηµατοδοτικής µίσθωσης πάγιου εξοπλισµού

Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Αµοιβές& Έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
Φόροι Τέλη
∆ιάφορα Έξοδα
Κόστος Αποσβέσεων
Έξοδα Προβλέψεων

394.314,38
160.629,17
22.293,74
9.298,91
88.010,06
6.861,99
5.111,00

401.641,49
232.346,85
22.616,94
10.997,80
85.931,80
8.100,45
5.929,49

Σύνολο

686.519,23

767.564,82
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9.4 Έξοδα διάθεσης

31/12/2018

31/12/2017

Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού
Αµοιβές& Έξοδα Τρίτων
Παροχές Τρίτων
∆ιάφορα Έξοδα
Κόστος Αποσβέσεων
Έξοδα Προβλέψεων

374.423,00
76.468,47
22.293,74
47.884,34
20.585,96
5.111,00

401.467,73
103.967,01
22.616,94
37.214,08
24.301,35
5.929,49

Σύνολο

546.766,50

595.496,60

10. Τόκοι που ενσωµατώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο

Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωµατώθηκαν στην αξία κατασκευαζόµενου κτιρίου τόκοι

11. Κατηγορίες και αµοιβές προσωπικού

Ο µέσος όρος των απασχολούµενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτοµα:
31/12/2018

31/12/2017

∆ιοικητικό προσωπικό
Εργατοτεχνικό προσωπικό

158
0

152
0

Σύνολο

158

152

Η εταιρεία σε σχέση µε το απασχολούµενο προσωπικό επιβαρύνθηκε µε τα εξής ποσά:

31/12/2018

31/12/2017

Μισθοί και ηµεροµίσθια
Κοινωνικές επιβαρύνσεις
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα
Αποζηµιώσεις απόλυσης εξόδου από την υπηρ.

1.968.743,59
529.149,92
0,00
19.891,38

2.153.644,98
537.923,92
173,76
0,00

Σύνολο

2.517.784,89

2.691.742,66

12. Προκαταβολές και πιστώσεις σε µέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
οργάνων

∆εν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
13. Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόµενες υποχρεώσεις που δεν
εµφανίζονται στον ισολογισµό
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α) Χρηµατοοικονοµικές δεσµεύσεις
Οι δεσµεύσεις από λειτουργικές µισθώσεις που αφορούν την Εταιρία και αναλύονται στον ακόλουθο
πίνακα:
•

Ενοικίαση Γραφείων της Εταιρείας για εξυπηρέτηση των λειτουργικών της αναγκών για τα
επόµενα έτη µε σταθερή καταβολή µηνιαίου δικαιώµατος ποσού € 4.980,00.

•

Ενοικίαση Βοηθητικών Γραφείων για τα επόµενα

έτη µε σταθερή καταβολή µηνιαίου

δικαιώµατος ποσού € 450,00.

β) εγγυήσεις

Η Εταιρεία δεν έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές
γ ) Ενδεχόµενες υποχρεώσεις
•

Επίδικες υποθέσεις για τις οποίες έχει διενεργηθεί πρόβλεψη µε βάση την εκτίµηση της
νοµικής υπηρεσίας.
∆εν υφίστανται.

•

Επίδικες υποθέσεις για τις οποίες δεν έχει διενεργηθεί πρόβλεψη µε βάση την εκτίµηση της
νοµικής υπηρεσίας.

∆εν υφίστανται.

Κατ’ εφαρµογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του
ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57
του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν.
2523/1997 (επιβολή προστίµων για υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος), το δικαίωµα του
∆ηµοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις µέχρι και το 2012 έχει παραγραφεί µέχρι
την 31/12/2018, µε την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν
µεγαλύτερη προθεσµία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.
Πέραν αυτών, κατά πάγια νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών
δικαστηρίων, ελλείψει υφισταµένης στον Κώδικα Νόµων περί Τελών Χαρτοσήµου διατάξεως
περί παραγραφής, η σχετική αξίωση του ∆ηµοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήµου
υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού Κώδικα εικοσαετή παραγραφή.
«Για τις χρήσεις που έληξαν την 31 ∆εκεµβρίου 2013, και 31 ∆εκεµβρίου 2014 και
παραµένουν φορολογικά ανέλεγκτες, από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές ή και από τον
Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή της Εταιρείας, η εκτίµησή µας είναι ότι οι φόροι που ενδεχοµένως
προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις.»
«Για τις χρήσεις 2015 έως και 2017 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύµφωνα µε το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις
της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν 2238/1994 χρήση 2013 και από τις διατάξεις του άρθρου
65Α του Ν. 4174/2013 (χρήσεις 2014 έως 2017) όπως ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις
Φορολογικής Συµµόρφωσης. Για τη χρήση 2018 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό
έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο
έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των χρηµατοοικονοµικών/οικονοµικών καταστάσεων χρήσης
2018. (Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
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φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις).»

Γλυφάδα Αττικής, 15 Ιουλίου 2019
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