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∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
(Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3556/2007) 

 
 

Εξ όσων γνωρίζουµε δηλώνουµε και βεβαιώνουµε ότι οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις  της  

«Ανώνυµης Εταιρίας ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

VIDAVO» για την χρήση 1/1/2013 έως 31/12/2013, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχειά του ενεργητικού και του παθητικού, 

την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας. Επίσης δηλώνουµε και βεβαιώνουµε 

ότι η Έκθεση  του ∆ιοικητικού Συµβουλίου  απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και 

την θέση της Εταιρείας, συµπεριλαµβανοµένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζει. 

 
 
 

Θεσσαλονίκη  28 Μαρτίου 2014 
 
 

Οι δηλούντες-βεβαιούντες 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 
 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Α∆Τ. Φ. 184083 

 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
Α∆Τ. ΑΚ. 931060 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 

ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1/1 - 31/12/2013 
 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2013 και 
συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, του Ν.3556/2007 καθώς και τις σχετικές 
αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 
Η παρούσα  έκθεση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση, τα 
αποτελέσµατα και την θέση της εταιρείας για την κλειόµενη χρήση, περιγραφή των σηµαντικών 
γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χρήση καθώς και περιγραφή των σηµαντικών γεγονότων που 
έλαβαν χώρα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά µε την 
διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων που αντιµετωπίζει η εταιρεία,  για τις συναλλαγές που 
έγιναν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων αυτής µερών καθώς και πληροφορίες σχετικά µε 
την προβλεπόµενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Τέλος η Ετήσια Έκθεση περιλαµβάνει 
και την λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται βάσει των παραγράφων  7 &  8 του άρθρου 4 του Ν 
3557/2007. (ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ).     
 
Η παρούσα  έκθεση  περιλαµβάνει :  
 
Την οικονοµική κατάσταση, τα αποτελέσµατα, την πορεία της εταιρείας  κατά την τρέχουσα περίοδο, 
καθώς και τις µεταβολές που έγιναν. 
 

1) Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής 
χρήσης και την επίδρασή τους στις ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις. 

 
2) Τα σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της τρέχουσας οικονοµικής 

χρήσης και την επίδρασή τους στις ετήσιες  οικονοµικές καταστάσεις. 
 

 
3) Τους κινδύνους του ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρεία κατά το                                      

επόµενο έτος της υπό εξέταση χρήσης. 
 

4) Τις συναλλαγές που έγιναν µεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεµένων µε αυτήν µερών 
  
 
 
Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας 
 
Η πορεία της εταιρείας κατά την ελεγχόµενη χρήση κρίνεται επιτυχής παρά το γενικότερο αρνητικό 
οικονοµικό κλίµα που συνεχίζει να επικρατεί στην χώρα µας. 
Παρακάτω αναφέρουµε συνοπτικά τα οικονοµικά στοιχεία και αποτελέσµατα  της εταιρείας για την 
χρήση 1/1-31/12/2013 :  
Ο κύκλος εργασιών στο τρέχον έτος ανήλθε στο ποσό των 720.340,21ευρώ έναντι 189.871,17 
ευρώ του αντίστοιχου έτους του 2012 σηµειώνοντας αύξηση κατά  279%. Το µικτό κέρδος/(ζηµιές) στο 
τρέχον έτος διαµορφώθηκε στο ποσό των 447.603,16 ευρώ έναντι  90.945,31 ευρώ της αντίστοιχης 
χρήσης  του 2012 σηµειώνοντας αύξηση κατά 392%. Η εν λόγω αύξηση προέρχεται κυρίως από την 
προσαρµογή της τιµολογιακής πολιτικής της εταιρείας και την µεγαλύτερη συνεισφορά στο κόστος των 
εξόδων έρευνας και ανάπτυξης. 
Το EBITDA το τρέχον έτος ανήλθε στο ποσό των 219.465,52 ευρώ έναντι -247.751,47 ευρώ της 
αντίστοιχης χρήσης  του 2012. 
Επίσης ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι απαιτήσεις από πελάτες µειώθηκαν  από 209.335,12 ευρώ την 
31/12/2012 σε 186.354,18 ευρώ την 31/12/2013, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µειώθηκαν από 
271.635,70 ευρώ την 31/12/2012 σε 250.969,46 ευρώ την 31/12/2013  και οι βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις µειώθηκαν από 586.496,77 ευρώ την 31/12/2012 σε 424.167,09 ευρώ την 31/12/2013.   
Παρακάτω παραθέτουµε ορισµένους βασικούς αριθµοδείκτες  για την πληρέστερη απεικόνιση της 
επίδοσης και της οικονοµικής θέσης της εταιρείας. 
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Αριθµοδείκτης Τύπος 31/12/2013 

 
31/12/2012 

Γενικη Ρευστότητα 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 
+Μεταβατ. Λογαριασµοί 

1,78 1,24 

Βραχυπροθεσµες 
Υποχρεωσεις+Μεταβ 
Λογαριασµοί 

  

Μικτό Περιθώριο Κέρδους 

Μικτα Κέρδη Χρήσεως 

62% 48% Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

  

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους 

Καθαρά Κέρδη 

25% -140% Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 

  

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων 

Καθαρά Κέρδη 

19% -35% Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 

  

∆ιάρθρωση Κεφαλαίων 

Ιδια Κεφάλαια 

1,39 0,88 Ξένα Κεφάλαια 

  

Κυκλοφοριακής ταχύτητας 
απαιτήσεων πελατών 

Απαιτήσεις από πελάτες  Χ 
365 

94,43 402,42 Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως 
 
 
 
Β. Σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης του 2013   
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης διακρίνονται: 

 

1. Έναρξη έργου mhealth µεγάλης κλίµακας. 

2. Συνέχιση και εξέλιξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρίας, ανάληψη νέων έργων 

ερευνητικού χαρακτήρα. 

3. Στρατηγικές κινήσεις για την είσοδο σε νέες αγορές. 

4. Συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας (consumer-based applications). 

. 

 

 
Γ. ∆ιαχείριση Χρηµατοοικονοµικών κινδύνων  
 
Η εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 
εφαρµόζει η εταιρία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :  
 
α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται 
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η εταιρία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγµατικό 
κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα.  
Η πολιτική της εταιρίας είναι να µην εκτίθεται σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγµατικής 
αντιστάθµισης, διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριµένα συστήµατα 
πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν µελλοντικών συναλλαγµατικών ζηµιών. 
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β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Η εταιρία ελέγχει την φερεγγυότητα  των πελατών µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός κίνδυνος να παραµένει 
σε χαµηλά επίπεδα. 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 
πιστωτικών ορίων. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η 
αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η εταιρία 
εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα. 
Η ληκτότητα (Ageing)  των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
 
 

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις 29.321,35

Λοιπές Υποχρεώσεις 201.349,21

Σύνολα 230.670,56

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις 2.212,00

Λοιπές Υποχρεώσεις 96.803,43

Σύνολα 99.015,43

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις Μακρ/σµες Υποχρεώσεις

31.12.2012

31.12.2013

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις Μακρ/σµες Υποχρεώσεις

 
 
 
 
 
δ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 
επιτοκίων.  
 
Η εταιρία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων.  
Η εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε λήψη µακροπροθέσµου ή βραχυπροθέσµου δανεισµού µε 
χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα 
Η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση. 
 
 
∆. Συναλλαγές µεταξύ συνδεδεµένων µερών 
 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Οι αγορές και πωλήσεις από 
και σε συνδεδεµένα µέρη συνήθως διενεργούνται  στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν 
διαφέρει της γενικότερης τιµολογιακής πολιτικής της αγοράς. 
Λοιπά συνδεµένα µέρη (µέτοχοι) 
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Αγορές υπηρεσιών 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

THERMI AE 24.506,72 24.506,72

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 34.500,00 34.500,00

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. -

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

- - -

Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 31.12.2013 31.12.2012

THERMI AE 39,50 3.493,71

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.015,28 -

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. 9.000,00 -

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 31.12.2013 31.12.2012

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. - 56.674,40

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - 19.753,06

-

31.12.2013 31.12.2012

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες 

παροχές

Παροχές τερµατισµού απασχόλησης - -

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

- -

Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές - -

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους - -

- -
 

 
Ε. Προβλεπόµενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
 
Οι προοπτικές της εταιρείας για την επόµενη χρήση συνοψίζονται ως εξής: 
 

1. Επέκταση / συνέχιση υφιστάµενων έργων mhealth. 
2. Σχεδιασµό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 
3. Πιστοποίηση προϊόντων. 
4. Υλοποίηση έργων ehealth / mhealth.  
5. Σύναψη στρατηγικών συνεργασιών για την είσοδο σε νέες αγορές. 
6. Έναρξη υλοποίησης έργων εκτός Ελλάδος.  

 
 
 
ΣΤ. Επεξηγηµατική Έκθεση ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σύµφωνα µε τις παραγράφους  7 &  8 του 
άρθρου 4 του Ν 3557/2007) 
 
α) ∆ιάρθρωση Μετοχικού Κεφαλαίου 
 
Tο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε 900.070,50 € διαιρούµενο σε 857.210 κοινές 
ονοµαστικές µετοχές, ονοµαστικής αξίας 1,05 €.    Όλες οι εκδοθείσες µετοχές έχουν εξοφληθεί 
πλήρως. 
Οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στην Εναλλακτική  Αγορά  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και 
το Καταστατικό της εταιρίας. Οι µετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
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Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. 
 
β) Περιορισµοί στη µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας  
 
Η µεταβίβαση των µετοχών της εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόµος και δεν υφίσταται εκ του 
καταστατικού της περιορισµοί στη µεταβίβαση.  
 
γ) Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές  κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 
του Ν.3556/2007 
 
Σηµαντικές άµεσες ή έµµεσες συµµετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του 
Ν.3556/2007 µε ποσοστό µεγαλύτερο άµεσα ή έµµεσα από 5% του συνολικού αριθµού των µετοχών 
της εταιρείας κατέχουν οι παρακάτω µέτοχοι της « Ανώνυµης Εταιρίας ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIDAVO»:  
 
 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ  65,12% 558.223 µετοχές 

ΤΗΕRMI A.E. 24,99% 214.237 µετοχές 

 
 
δ) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώµατα ελέγχου 
 
∆εν υφίστανται µετοχές της εταιρίας που παρέχουν στους κατόχους τους ειδικά δικαιώµατα ελέγχου. 
 
ε) Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου  
 
∆εν προβλέπονται στο καταστατικό της εταιρίας περιορισµοί του δικαιώµατος ψήφου που απορρέουν 
από τις µετοχές της. 
 
 
στ) Συµφωνίες Μετόχων της Εταιρείας 
 
∆εν είναι γνωστή στην εταιρεία, ούτε προβλέπεται στο Καταστατικό της η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ 
των µετόχων της, οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην 
άσκηση  των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 
 
 
ζ) Κανόνες διορισµού και αντικατάστασης µελών ∆.Σ. και τροποποίησης καταστατικού 
 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της εταιρίας για το διορισµό και την αντικατάσταση µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την τροποποίηση των διατάξεών του, δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόµενα στον Κ.Ν. 2190/1920. 
 
η) Η αρµοδιότητα του ∆.Σ. για την έκδοση νέων µετοχών ή για την αγορά ιδίων µετοχών. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν 2190/20 οι εταιρείες, µπορούν είτε οι ίδιες είτε  
πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό τους να αποκτήσουν δικές τους 
µετοχές, µόνο όµως µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία ορίζει τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των προβλεπόµενων αποκτήσεων. ∆εν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. Σύµφωνα µε το 
άρθρο 21 του Καταστατικού της Εταιρείας η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας είναι η 
µόνη αρµόδια να αποφασίζει για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση νέων µετοχών 
µε την επιφύλαξη του άρθρου 6 & 1 του Καταστατικού όπου ορίζεται ότι µέσα σε πέντε χρόνια από την 
σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα, µε απόφαση που 
λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των µελών του να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο µε 
την έκδοση νέων µετοχών για ποσό που δεν µπορεί να υπερβεί το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο ή το 
µετοχικό κεφάλαιο που έχει καταβληθεί κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσης. Η πιο πάνω εξουσία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη 
Γενική Συνέλευση για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια για κάθε ανανέωση.  
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θ) Σηµαντικές συµφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής 
ελέγχου κατόπιν δηµόσιας πρότασης 
 
∆εν υφίστανται συµφωνίες οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση 
αλλαγής στο έλεγχό της  κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 
 
 
 
ι) Συµφωνίες µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό 
 
∆εν υπάρχουν  συµφωνίες της εταιρίας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό 
της, οι οποίες να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή 
απόλυσης χωρίς βάσιµο λόγο ή τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησής τους εξαιτίας δηµόσιας 
πρότασης. 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη  28 Μαρτίου 2014 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ 
 
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Α∆Τ. Φ. 184083 

 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
Α∆Τ. ΑΚ. 931060 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «VIDAVO A.E.»" 
 
Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 
 
Ελέγξαµε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «VIDAVO A.E.»", οι οποίες αποτελούνται 
από την κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2013, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών αρχών και µεθόδων και λοιπές 
επεξηγηµατικές πληροφορίες. 
 
Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, που η διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων 
απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Ευθύνη του Ελεγκτή 
 
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση 
τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα 
πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε 
και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονοµικές 
καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 
 
Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, 
σχετικά µε τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες 
που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της 
εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά 
όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας των εσωτερικών δικλίδων της 
εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 
αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη 
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 
 
Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη 
θεµελίωση της ελεγκτικής µας γνώµης. 
 
Γνώµη 
 
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας "ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «VIDAVO A.E.»" κατά την 31η ∆εκεµβρίου 2013 και τη 
χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ηµεροµηνία 
αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 
 
Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 
 
 
 

 ΑΘΗΝΑ, 28 Μαρτίου 2014 
 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 156  

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ.15125  
 ΑΝΤΩΝΗΣ Α. ΓΙΑΤΡΑΣ 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ : 19141 
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Σηµειώσεις 31.12.2013 31.12.2012

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Πάγια  στοιχεία Ενεργητικού 

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 6 60.112,03 79.519,23

Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 192.521,77 245.293,02

Λοιπές Επενδύσεις 8 293.678,36 302.678,36

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 16 309.571,99 259.094,37

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 9 355,00 919,24

856.239,15 887.504,22

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 10 83.797,47 83.724,20

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 397.768,64 588.568,13

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 12 274.804,37 55.843,40

756.370,48 728.135,73

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 1.612.609,63 1.615.639,95

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 13 900.070,50 900.070,50

Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο 13 179.235,13 179.235,13

Αποθεµατικά 39.279,07 29.100,00

Κέρδη/(ζηµίες) εις νέον (181.111,62) (350.898,14)

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 937.473,08 757.507,49

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 188.465,39 177.992,72

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 14 14.375,44 13.772,00

Επιχορηγήσεις 15 48.128,63 79.870,97

250.969,46 271.635,69

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 424.167,09 566.496,77

Βραχυπρόθεσµες Τραπεζικές υποχρεώσεις 18 - 20.000,00

424.167,09 586.496,77

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.612.609,63 1.615.639,95

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ VIDAVO Α.Ε.

Ποσά σε €

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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 Κατάσταση Ταµιακών Ροών VIDAVO A.E 

Σηµ. 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη (Ζηµίες) προ φόρων 139.960,64 (326.578,04)

Αποσβέσεις ενσώµατων & ασώµατων ακιν/σεων 76.765,33 76.734,16

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 15.603,44 125.831,54

Εξοδα/(έσοδα) αποµείωσης 9.000,00 -

Αναλογούσες επιχορηγήσεις παγίων  επενδύσεων (31.742,34) (31.742,34)

Αποτελέσµατα (κέρδη,ζηµίες,αναπ/γές) παγίων - (14.016,12)

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 6.159,43 5.487,53

Λειτουργικά κέρδη πρίν τις µεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης 215.746,50 (164.283,27)

(Αύξηση)/Μείωση αποθεµάτων (73,27) (6.837,77)

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων 191.363,74 53.107,12

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (280.445,54) 188.411,84

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων παροχών προσωπικού - -

Ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 126.591,43 70.397,92

Φόροι πληρωθέντες - -

Τόκοι πληρωθέντες (6.159,43) (5.487,53)

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

120.432,00 64.910,39

Ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Είσπραξη (πληρωµή) µακροπροθέσµων εγγυήσεων  - -

Αγορές ενσωµάτων παγίων (4.586,89) (1.022,76)

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 123.115,86 -

Εισπράξεις (πληρωµές) από πώληση(αγορά) επενδυτικών 

τίτλων (µετοχών, αξιογράφων) - (181.188,36)

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσωµάτων παγίων - -

Αγορές άϋλων περιουσιακών στοιχείων - -

Είσπραξη τόκων και χρεογράφων

Καθαρές ταµιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

118.528,97 (182.211,12)

Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από δάνεια (20.000,00) (40.000,00)

Επιστροφές δανείων - -

Αύξηση κεφαλαιου - -

Μερίσµατα πληρωθέντα - -

Καθαρές Ταµιακές ροές από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (20.000,00) (40.000,00)

Καθαρή αύξηση / µείωση στα ταµιακά διαθέσιµα και 

ισοδύναµα 218.960,97 (157.300,73)

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου 12 55.843,40 213.144,13

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου

12 274.804,37 55.843,40

Ποσά σε €
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 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Σηµείωση Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Υπερ το άρτιο Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις 

νέον

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 1.1.2012 900.070,50 179.235,13 29.100,00 (85.599,60) 1.022.806,03

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης (1.1-31.12.2012) (265.298,55) (265.298,55)

∆ιαφορές Φορολογικού Ελέγχου

Υπόλοιπο 31.12.2012 900.070,50 179.235,13 29.100,00 (350.898,15) 757.507,48

Υπόλοιπο την 1.1.2013 900.070,50 179.235,13 29.100,00 (350.898,16) 757.507,47

Κέρδη/(Ζηµίες) χρήσης 01.01.2013 έως 

31.12.2013 179.965,60 179.965,60

Σχηµατισµός Τακτικού Αποθεµατικού 10.179,07 (10.179,07) -

-

-

Υπόλοιπο 31.12.2013 900.070,50 179.235,13 39.279,07 (181.111,63) 937.473,07

Ποσά σε €

Ανάλυση Ιδίων Κεφαλαίων  VIDAVO  A.E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των οικονοµικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31

ης
 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η VIDAVO AE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εξέλιξη λογισµικού προϊόντων βελτίωσης 
ποιότητας ζωής και υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων µέσω τεχνολογιών πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών. Επίσης δραστηριοποιείται στην  παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωµένων λύσεων 
εφαρµογών τηλεµατικής (πρόληψη, περίθαλψη, παρακολούθηση ασθενών). Στα αντικείµενα της 
περιλαµβάνονται: σχεδιασµός, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων λογισµικών εφαρµογών και 
συστηµάτων τηλεµατικής. Παραγωγή και εµπορία, εισαγωγή και εξαγωγή λογισµικών εφαρµογών και 
εξοπλισµού τηλεϊατρικής και τηλεπικοινωνιών. Παροχή τεχνικής βοήθειας, καθοδήγησης και 
κατάρτισης προσωπικού σε θέµατα τηλεµατικής στην υγεία. Τα βασικά προϊόντα της εταιρίας vida24, 
vidatrack, vidahome και vidaΨ έχουν τιµηθεί µε βραβεία καινοτοµίας και αριστείας στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριµένα στο 10

ο
 χλµ. Θεσσαλονίκης – Ν. 

Μουδανιών (Κτίριο BALCAN CENTER). 
 
Η εταιρεία VIDAVO Α.Ε έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρίας και έχει την έδρα της στην ως άνω 
εγκατάσταση και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www. vidavo.gr  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της 31.12.2013 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 28.03.2014.  

 

2. Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρεία  
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (στο εξής ∆ΠΧΠ) και τις ∆ιερµηνείες της Επιτροπής ∆ιερµηνειών 
των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (Σ∆ΛΠ) για πρώτη φορά.  Όλα τα ∆ΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Σ∆ΛΠ και ισχύουν κατά 
την σύνταξη αυτών των οικονοµικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
µέσω της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).  
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση 
των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και 
την άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Αν και οι 
συγκεκριµένες εκτιµήσεις είναι βασισµένες στις γνώσεις της ∆ιοίκησης, τα πραγµατικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές.  
 
 
2.2 Μετατροπή ξένων νοµισµάτων  
 
(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του 
οικονοµικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα βάσει των ισοτιµιών που 
υφίστανται κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. 
Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από µετατροπή των 
νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 
την ηµεροµηνία ισολογισµού µε τις υπάρχουσες ισοτιµίες, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. 
Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, 
θεωρούνται ως τµήµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 
εύλογης αξίας. 
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2.3 Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου 
να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 
αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηµατικών τοµέων. Ως γεωγραφικός τοµέας, ορίζεται µία 
γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε 
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 
 
2.4 Ενσώµατα πάγια 
 
Τα ενσώµατα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες αποσβέσεις και τις ζηµίες 
αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων.  
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 
ενσωµάτων παγίων µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία µελλοντικά οικονοµικά 
οφέλη και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 
καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. 
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της 
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα.  
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε 
κάθε ετήσιο ισολογισµό. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές 
(αποµείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων 
υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στη ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 5-8 ΕΤΗ 
  
 
2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
 
Η Εταιρεία εφάρµοσε το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άυλο Ενεργητικό). Τα στοιχεία άυλου 
ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιµή κτήσης ή επανεκτίµησης  µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις 
για µείωση της τρέχουσας αξίας τους και διακρίνονται σε εξωτερικώς αποκτούµενα δικαιώµατα και 
Λοιπά Έξοδα. 
 
Εξωτερικώς Αποκτούµενα ∆ικαιώµατα: Αφορούν δικαιώµατα εµπορικής εκµετάλλευσης 
καινοτόµων τεχνολογικά προϊόντων. Στηριζόµενοι στο ως άνω Πρότυπο και µε βάση την εκτίµηση 
όλων των δυνατών παραγόντων, δεν προβλέπεται να υπάρχει χρονικός περιορισµός στις καθαρές 
ταµειακές εισροές για την επιχείρηση από τα δικαιώµατα αυτά και ως εκ τούτου δεν αποσβένονται 
αλλά υπόκεινται κάθε χρόνο σε έλεγχο µείωσης της αξίας τους. Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται 
ως έξοδα στα αποτελέσµατα όταν προκύπτουν. 
 
 
Λογισµικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται µε την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών, η 
οποία  εκτιµάται σε οκτώ (8) έτη. 
 
2.6 Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρµονα ωφέλιµη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται σε 
έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 
Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για αποµείωση της αξίας τους, όταν 
υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 
Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης µε το απαιτούµενο για 
την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσεως 
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προσδιορίζεται µε την µέθοδο της προεξόφλησης των µελλοντικών ροών µε το κατάλληλο 
προεξοφλητικό επιτόκιο. 
Εάν η ανακτήσιµη αξία είναι µικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία µειώνεται έως το 
ύψος της ανακτήσιµης. 
Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα χρήσεως κατά την οποία 
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρµοστεί, οπότε η ζηµία αποµείωσης 
µειώνει το αντίστοιχο αποθεµατικό αναπροσαρµογής. 
Όταν σε µεταγενέστερη χρήση η ζηµία αποµείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 
περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρηµένης εκτίµησης της ανακτήσιµης αξίας, 
στο βαθµό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 
προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζηµία αποµείωσης σε προηγούµενες χρήσεις. 
Η αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει 
αναπροσαρµοστεί, οπότε αναστροφή της ζηµίας αποµείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής. 
Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες 
δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 
 
 
2.7 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινοµηµένα ως κατεχόµενα προς πώληση 
 
 
Η εταιρεία ταξινοµεί ένα µακροπρόθεσµο περιουσιακό στοιχείο ως κατεχόµενο προς πώληση εφόσον 
η διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία 
Ισολογισµού και δεν ταξινοµούνται σε κάποια άλλη κατηγορία χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οι 
επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. Τα 
µακροπρόθεσµα περιουσιακά στοιχεία που ταξινοµούνται ως κατεχόµενα προς πώληση αποτιµώνται, 
µετά την αρχική τους αναγνώριση, στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της αξίας που εµφανίζονται στις 
οικονοµικές καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους µειωµένης µε τυχόν άµεσα έξοδα διάθεσης. 
 
 2.8 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε την µε την µέθοδο του µέσου 
σταθµικού κόστους. Κόστος δανεισµού δεν περιλαµβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η 
καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στο 
πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου 
συντρέχει περίπτωση.  
 
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 
αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων και 
των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 
τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµίας αποµείωσης είναι η 
διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιµώµενων 
µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό επιτόκιο. Το ποσό της ζηµίας 
αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. 
 
2.10  Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα  
 
Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, τις καταθέσεις όψεως και 
τις βραχυπρόθεσµες µέχρι 3 µήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιµότητας και χαµηλού κινδύνου. 
 
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιµες προνοµιούχες 
µετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται µετά 
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την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος 
κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν.  
Κάθε κέρδος ή ζηµία από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη 
και φόρο εισοδήµατος, αν συντρέχει περίπτωση, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια.  
 
2.12 ∆ανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την 
πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε την 
χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
Η ∆ιοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα συναφθέντα δάνεια 
ισοδυναµούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρµογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις 
αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων κατά την διάρκεια της περιόδου των 
δανείων.  
 
2.13 Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος  
 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε την µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 
από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  
Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 
µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί 
την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. 
 
2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο, 
όταν καθίστανται δεδουλευµένες. 
 
β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) 
όσο και προγράµµατα καθορισµένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την 
υπηρεσία, επιβαλλόµενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευµένο κόστος των προγραµµάτων 
καθορισµένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των 
προγραµµάτων καθορισµένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισµό 
υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά µε την χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής 
µονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της µελλοντικής υποχρέωσης 
χρησιµοποιείται το επιτόκιο των µακροπροθέσµων οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου αντίστοιχης 
διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών της 
αναλογιστικής µελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα στον υπολειπόµενο µέσο χρόνο 
απασχόλησης των συµµετεχόντων, κατά το µέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 
10%, της εκτιµώµενης µελλοντικής υποχρέωσης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το προσωπικό της 
εταιρίας κατά την 31.12.2013 ανερχόταν µόλις σε οκτώ (8) άτοµα δεν διενεργήθηκε αναλογιστική 
µελέτη, αλλά η σχετική πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει των διατάξεων του Ν.2112/20. 
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2.15 Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει µία παρούσα νόµιµη ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως 
αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για 
διακανονισµό της δέσµευσης και το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσεως και προσαρµόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιµήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 
προεξοφλούνται µε βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. 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.   
 
2.16 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ 
και λοιπών φόρων και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 
α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται µε βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε 
σχέση µε το εκτιµώµενο συνολικό κόστος της. 
β) Πωλήσεις προϊόντων τρίτων 
Οι πωλήσεις προϊόντων τρίτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα 
αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.  
γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού 
επιτοκίου.  
δ) Μερίσµατα 
Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους. 
 
2.17 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 
τους εκµισθωτές ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. Οι λοιπές µισθώσεις κατατάσσονται ως 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις. 
 
Εκµισθωτής 
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
Τα ποσά που οφείλονται από µισθωτές βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως 
απαιτήσεις µε ποσό ίσο µε την καθαρή επένδυση στη µίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα 
αποτελέσµατα χρήσεως µε τρόπο που να δίνει µια σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε 
ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης της εταιρείας. 
Μισθωτής 
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση την 
σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. 
Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηµατοδοτικών µισθώσεων καταχωρούνται ως 
περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιµώµενα, κατά την σύναψη της µίσθωσης, στην εύλογη αξία 
τους ή, εφόσον είναι µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων µισθωµάτων. Η 
σχετική υποχρέωση στον εκµισθωτή καταχωρείται στον ισολογισµό ως υποχρέωση από 
χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι µισθωτικές πληρωµές µερίζονται σε χρηµατοοικονοµικό έξοδο και σε 
καταβολή υποχρέωσης µε τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της 
υποχρέωσης. Το χρηµατοοικονοµικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άµεσα µε 
περιουσιακό στοιχείο. 
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2.18 ∆ιανοµή µερισµάτων 
 
Η διανοµή των µερισµάτων στους µετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις, όταν η διανοµή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων. 
 
2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα 
βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων µε τα έξοδα και απεικονίζονται στα αποτελέσµατα 
χρήσεως αφαιρετικά των αντίστοιχων εξόδων. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 
παθητικό ως έσοδα εποµένων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη 
διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 
 
2.20 Κόστος δανεισµού 
 
Το κόστος του δανεισµού που σχετίζεται άµεσα µε την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 
περιουσιακών στοιχείων, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί σηµαντικό χρόνο, προστίθεται στο 
κόστος τους, µέχρι το χρόνο που είναι ουσιαστικά έτοιµα προς χρήση ή προς πώληση. 
Τα έσοδα που προέρχονται από την προσωρινή τοποθέτηση των δανειακών κεφαλαίων που 
προορίζονται για απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από το αντίστοιχο 
δανειακό κόστος. 
Τα άλλα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στη χρήση που προκύπτουν. 
 

3. ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιµών αγοράς, 
πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταµιακών ροών από µεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 
εφαρµόζει η εταιρία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :  
α) Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο συναλλαγµατικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηµατοοικονοµικών µέσων να κυµαίνεται 
λόγω αλλαγών στις συναλλαγµατικές ισοτιµίες. Η εταιρία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγµατικό 
κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα.  
Η πολιτική της εταιρίας είναι να µην εκτίθεται σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγµατικής 
αντιστάθµισης, διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριµένα συστήµατα 
πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν µελλοντικών συναλλαγµατικών ζηµιών. 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναµία των συµβαλλοµένων µερών να εξοφλήσουν τις 
υποχρεώσεις τους θα µπορούσε να µειώσει το ποσό των µελλοντικών ταµειακών εισροών από 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
Η εταιρία ελέγχει την φερεγγυότητα  των πελατών µε αποτέλεσµα ο πιστωτικός κίνδυνος να παραµένει 
σε χαµηλά επίπεδα. 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα, µέσω της διαθεσιµότητας επαρκών 
πιστωτικών ορίων. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συµπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συµπίπτουν, η 
αποδοτικότητα µπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα µπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζηµιών. Η εταιρία 
εφαρµόζει διαδικασίες µε σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζηµιών όπως η διατήρηση 
ικανοποιητικών ποσών µετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων µε υψηλή ρευστότητα. 
Η ληκτότητα (Ageing)  των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις 29.321,35

Λοιπές Υποχρεώσεις 201.349,21

Σύνολα 230.670,56

εντός 6 µηνών 6 έως 12 µήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εµπορικές Υποχρεώσεις 2.212,00

Λοιπές Υποχρεώσεις 96.803,43

Σύνολα 99.015,43

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις Μακρ/σµες Υποχρεώσεις

31.12.2012

31.12.2013

Βραχ/σµες Υποχρεώσεις Μακρ/σµες Υποχρεώσεις

 
 
 
 
 
 
 
δ) Κίνδυνος ταµιακών ροών και κίνδυνος µεταβολών εύλογης αξίας λόγω µεταβολών των 
επιτοκίων.  
 
Η εταιρία δεν έχει σηµαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 
µεταβολής των επιτοκίων.  
Ο κίνδυνος από την µεταβολή των επιτοκίων  κρίνεται µικρός εξαιτίας του µικρού µεγέθους δανεισµού 
της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυµάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 
βάση. 
 
 
3.2 Προσδιορισµός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
(χρηµατιστήρια), προσδιορίζεται από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του 
ισολογισµού. 
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές 
προσδιορίζεται στο Ιστορικό κόστος (αξία κτήσης) κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού.  
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα 
προσαρµοσµένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις 
απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 
 
 
 

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα 
και προσδοκίες για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 
 
 
 
4.1 Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές  
 
Η εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. 
∆εν υπάρχουν εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις 
προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους 
επόµενους 12 µήνες.  
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5. Πληροφόρηση κατά τοµέα 
 
Κατά την 31

η  
∆εκεµβρίου 2013  οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν ένα επιχειρηµατικό τοµέα 

αυτόν της παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης στον τοµέα τηλεµατικής ιατρικής. Οι πωλήσεις της 
ανωτέρω δραστηριότητας επικεντρώνονται στο συντριπτικό µέρος τους στην Βόρειο Ελλάδα και 
συνιστούν ένα γεωγραφικό τοµέα. Εξαιτίας των ανωτέρω, η εταιρεία δεν προσδιορίζει τοµείς προς 
παρουσίαση σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά τοµέα» οι οποίοι να αφορούν πωλήσεις 
σε εξωτερικούς πελάτες και να περιλαµβάνουν τουλάχιστον το 10% :  
 
α) του συνόλου των πωλήσεων ή  
β) του συνόλου των κερδών των κερδοφόρων τοµέων (ή του συνόλου των ζηµιών των ζηµιογόνων 
τοµέων) ή  
γ) του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων των τοµέων.   

 

 

 

 

 

 

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Ενσώµατα πάγια  κίνηση  χρήσης 1.1.2013 - 31.12.2013

Κτίρια - 

Εγκαταστάσεις 

Κτιρίων

Μεταφορικά 

Μέσα

Λοιπός 

εξοπλισµός
Σύνολο

Κόστος

1.1.2013 13.130,00 4.958,68 321.884,95 339.973,63

προσθήκες χρήσης - - 4.586,89 4.586,89

µειώσεις χρήσης - - - -

31.12.2013 13.130,00 4.958,68 326.471,84 344.560,52

Αποσβέσεις

1.1.2013 1.367,71 1.377,40 257.709,30 260.454,41

αποσβέσεις χρήσης 656,50 550,96 22.786,62 23.994,08

µειώσεις χρήσης - - - -

31.12.2013 2.024,21 1.928,36 280.495,92 284.448,49

Αναποσβεστη αξία

31.12.2013 11.105,79 3.030,32 45.975,92 60.112,03

1.1.2013 11.762,29 3.581,28 64.175,65 79.519,22  
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.1.2013 - 31.12.2013

∆ικαιώµατα 

εξωτερικώς 

αποκτούµενα

Λοιπά έξοδα Σύνολο

Κόστος

1.1.2013 115.900,00 422.170,00 538.070,00

προσθήκες χρήσης - -

µειώσεις χρήσης - - -

31.12.2013 115.900,00 422.170,00 538.070,00

Αποσβέσεις

1.1.2013 - 292.776,98 292.776,98

αποσβέσεις χρήσης 52.771,25 52.771,25

µειώσεις χρήσης - - -

31.12.2013 - 345.548,23 345.548,23

Αναποσβεστη αξία

31.12.2013 115.900,00 76.621,77 192.521,77

1.1.2013 115.900,00 129.393,02 245.293,02  
 
Το ∆ικαιώµατα εξωτερικώς αποκτούµενα αφορούν στο σύνολό τους δικαιώµατα εµπορικής 
εκµετάλλευσης προϊόντων τεχνολογικά καινοτόµων. Τα λοιπά έξοδα αφορούν λογισµικά προγράµµατα 
από αγορά προερχόµενα καθώς και ιδιοπαραγόµενα .  
 
 
 

8. Λοιπές Επενδύσεις 
 

αποµειώσεις σύνολο % αποµειώσεις σύνολο %

ΑΙΧΜΗ Α.Ε. 121.490,00 121.490,00 11,34 121.490,00 0,00 121.490,00 12,25

KERVERUS HOLDING ΙΤ 100.000,00 9.000,00 91.000,00 5,52 100.000,00 - 100.000,00

PHOTORAL 81.188,36 81.188,36 81.188,36 - 81.188,36

302.678,36 9.000,00 293.678,36 302.678,36 - 302.678,36

31.12.2013 31.12.2012

 
 
Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες εσωτερικού και 
εξωτερικού και έχουν αποκτηθεί µε πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύµφωνα µε τις αρχές των ∆.Λ.Π. 32 
και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εµφανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους 
µειωµένες µε τυχόν προβλέψεις αποµείωσης της αξίας τους. Η εταιρεία συµµετέχει στο µετοχικό 
κεφάλαιο των ανωτέρω εταιρειών µε τα ακόλουθα ποσοστά: ΑΙΧΜΗ ΑΕ 11,34% και KERVERUS 
HOLDING IT PLC 5,52% - εισηγµένη στη Νέο-αναπτυσσόµενων Εταιριών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του 
Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) . Η επένδυση στην εταιρεία PhotOral µε έδρα την Βοστώνη 
των ΗΠΑ αφορά κατεχόµενα οµόλογα µετατρέψιµα σε τίτλους µετοχών( convertible bonds) .  
 

 

9. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις  
 

31.12.2013 31.12.2012

∆οθείσες εγγυήσεις 355,00 919,24
 

 
 
Ο  ανωτέρω λογαριασµός αφορά δοθείσες εγγυήσεις για µίσθωση γραφείων. 
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10. Αποθέµατα 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Εµπορεύµατα 51.201,18 53.422,67 
Προκαταβολές 
προµηθευτών 32.596,29 30.301,53 

Σύνολο αποθεµάτων 83.797,47 83.724,20 

 
 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Εµπορικές Απαιτήσεις 321.413,72 361.847,06 

µείον     

προβλέψεις επισφαλειών (135.059,54) (120.059,54) 

Λοιπές απαιτήσεις 64.321,12 219.471,34 
∆εσµευµένοι τραπεζικοί 
λογαριασµοί 111.807,17 127.309,28 

Φ.Π.Α προς συµψηφισµό  35.286,17 - 

Σύνολο 397.768,64 588.568,14 

 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ηµεροµηνία του 
Ισολογισµού.  ∆εν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση µε τις απαιτήσεις από τους 
πελάτες. Η εταιρεία στην τρέχουσα χρήση, για τις απαιτήσεις που βρίσκονται σε καθυστέρηση έναντι 
των συµβατικών ηµεροµηνιών λήξης, σχηµάτισε επιπλέον πρόβλεψη για πιθανή µη είσπραξή τους 
ποσού ευρώ 15.000,00 και έτσι το σωρρευτικό υπόλοιπο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις 
ανέρχεται σε ευρώ 135.059,54, το οποίο κατά την εταιρεία θεωρείται εύλογο. 
 

12. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

∆ιαθέσιµα στο ταµείο 14.753,31 12.454,65 

∆ιαθέσιµα σε τραπεζικές καταθέσεις 184.706,97 43.388,75 

Καταθέσεις προθεσµίας  75.344,09 0,00 

Σύνολο 274.804,37 55.843,40 

 
Κατά την 31.12.2013 για την έκδοση εγγυητικών επιστολών συνολικού ύψους ευρώ 271.997,88 έχει 
δεσµευτεί υπέρ της Τράπεζας Κύπρου και Eurobank ποσό ευρώ 111.807,17 σε λογαριασµούς όψεως 
και προθεσµιακές καταθέσεις (βλέπε παρ. 12 και 27). 
 

13. Μετοχικό κεφάλαιο 
 
Οι µετοχές της εταιρίας είναι εισηγµένες στην Εναλλακτική  Αγορά  του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.  
Κάθε µετοχή ενσωµατώνει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόµο και 
το Καταστατικό της εταιρίας. Οι µετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγµατεύσιµες. 
Η ευθύνη των µετόχων περιορίζεται στην ονοµαστική αξία των µετοχών που κατέχουν. Οι µέτοχοι 
συµµετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύµφωνα µε το Νόµο και τις διατάξεις του 
Καταστατικού. 
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14. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

      

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων χρήσεων 8.000,00 8.000,00 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού 6.375,44 5.772,00 

      

      

Σύνολο 14.375,44 13.772,00 

 
 

15. Επιχορηγήσεις 
 

Επιχορηγήσεις 2012     Επιχορηγήσεις 2013   

          
Αρχική αξία 
επιχορήγησης     

Αρχική αξία 
επιχορήγησης   

1.1.2012 253.938,70   1.1.2013 253.938,69 
προσθήκες χρήσης -   προσθήκες χρήσης - 
µειώσεις χρήσης 

    
µειώσεις χρήσης 

  

31.12.2012 253.938,69   31.12.2013 253.938,69 

          
Αποσβέσεις     Αποσβέσεις   
1.1.2012 142.325,38   1.1.2013 174.067,72 
αποσβέσεις χρήσης 31.742,34   προσθήκες χρήσης 31.742,34 
µειώσεις χρήσης     µειώσεις χρήσης   

31.12.2012 174.067,72   31.12.2013 205.810,06 

          
Αναποσβεστη αξία     Αναποσβεστη αξία   
31.12.2012 79.870,97   31.12.2013 48.128,63 
1.1.2012 111.613,32   1.1.2013 79.870,97 

 
To υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασµού αφορά σε επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 

16. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις συµψηφίζονται µε τις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα δυνάµενο να ασκηθεί νόµιµα δικαίωµα για συµψηφισµό και υπόκεινται 
και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα συµψηφισµένα ποσά έχουν ως εξής: 
 
 

31.12.2013 31.12.2012 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
απαιτήσεις: 309.571,99 259.094,37 

Αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις: (188.465,39) (177.992,72) 

Σύνολο 121.106,60 81.101,65 
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Η κίνηση του λογαριασµού έχει ως εξής: 
 

  
1.1-

31.12.2013 
1.1-31.12.2012 

Υπόλοιπο έναρξης 81.101,85 19.822,36 

Φόρος αποτελεσµάτων  35.138,84 61.279,49 

∆ιαφορά φόρου από αλλαγή 
φορολογικού συντελεστή 4.866,13 - 

Υπόλοιπο λήξης 121.106,82 81.101,85 

 
 
Η κίνηση των λογαριασµών των αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόµενων 
φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης και προηγούµενης χρήσης µε βάση την 
ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι συµψηφισµοί, έχει ως εξής: 
 

1.1.2012 
Σε ίδια 

κεφάλαια 

Σε Κατάσταση 
Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων 
31.12.2012 

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (392,27) - (2.139,24) (2.531,51) 

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 50.156,54 - 32.973,27 83.129,81 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Π.Σ  (31.542,62) - (31.542,62) 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
∆ΑΠΑΝΩΝ  1.600,73 - 5.279,15 6.879,88 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - 1.154,40 1.154,40 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - 24.011,91 24.011,91 

Σύνολο 19.822,38 - 61.279,49 81.101,87 

 

1.1.2013 
Σε ίδια 

κεφάλαια 

Σε Κατάσταση 
Λογαριασµού 

Αποτελεσµάτων 
31.12.2013 

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2.531,51) - (2.089,59) (4.621,10) 

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 83.129,81 - 47.370,19 130.500,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Π.Π.Σ  (31.542,62) - (31.542,62) 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ  6.879,88 - (16.538,65) (9.658,77) 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.154,40 156,89 1.311,29 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 24.011,91 3.900,00 27.911,91 

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2.340,00 2.340,00 

∆ΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΑΛΛΑΓΗ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 4.866,13 4.866,13 

Σύνολο 81.101,87 - 40.004,97 121.106,84 
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Σηµειώνεται ότι η εταιρεία προέβη σε αναταξινόµιση του κονδυλίου των αναβαλλόµενων φόρων της 
προηγούµενης χρήσης µεταφέροντας το µέρος που αντιστοιχεί στις αναβαλλόµενες φορολογικές 
υποχρεώσεις στο Παθητικό και συγκεκριµένα στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις.    
 
 
 
 

17. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Προµηθευτές 2.212,00 23.521,35 

Επιταγές Πληρωτέες - 5.800,00 

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 6.953,36 9.971,82 

Λοιπές υποχρεώσεις 74.318,33 178.977,98 

Φόρος Εισοδήµατος - - 

Λοιποί φόροι-τέλη  15.531,74 12.399,41 

Έξοδα Πληρωτέα 325.151,66 335.826,21 

Σύνολο 424.167,09 566.496,77 

 
Το υπόλοιπο των εξόδων πληρωτέων ποσού 325.151,66€ αφορά ληφθείσες επιχορηγήσεις για 
λειτουργικές δαπάνες ερευνητικών προγραµµάτων και κυρίως  µισθούς ερευνητών και έξοδα τρίτων  
οι οποίες θα µεταφερθούν στα έσοδα όταν οι αντίστοιχες δαπάνες καταστούν δεδουλευµένες.   
 
 
 
 

18.  Βραχυπρόθεσµος Τραπεζικός δανεισµός 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

      

Τράπεζα Κύπρου - 20.000,00 

      

      

Σύνολο - 20.000,00 

 
 
Το ανωτέρω δάνειο αφορά κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας. 
 
19. Έσοδα 
 
Ανάλυση των εσόδων της εταιρείας : 
  

  31.12.2013 31.12.2012 

Πωλήσεις 
Εµπορευµάτων 159.686,18 36.700,11 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 560.654,03 153.171,06 

Σύνολο 720.340,21 189.871,17 
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20. Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκµετάλλευσης 
 
Ανάλυση των εσόδων / εξόδων της εταιρείας : 
 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Επιχορηγήσεις 163.591,82 247.877,57 
Αναλογούσες επ/σεις Π.Π.Σ 31.742,34 31.742,34 
Προβλέψεις αποζηµίωσης 
προσωπικού (603,44) (5.772,00) 
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (15.000,00) (120.059,54) 
Αποµείωση Συµµετοχών (9.000,00) - 
Λοιπά έσοδα  697,05 14.016,70 
Λοιπά έξοδα (7.397,96) (5.804,54) 

Σύνολο 164.029,81 162.000,53 

 
 

21. Χρηµατοοικονοµικά έσοδα - έξοδα 
 
Ανάλυση των χρηµατοοικονοµικών εσόδων-εξόδων της εταιρείας : 
 

  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Έξοδα τραπεζών (6.159,43) (5.487,53) 

Πιστωτικοί τόκοι 3.419,88 3.395,12 

Σύνολο (2.739,55) (2.092,41) 

 

 

22. Φόρος εισοδήµατος 
 
Η φορολογία εισοδήµατος αναλύεται ως κατωτέρω: 
 

 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Τρέχων φόρος - - 

∆ιαφορές φορολογικού 
Ελέγχου προηγουµένων 
χρήσεων - - 

Πρόβλεψη φόρων  - - 

∆ιαφορά από αλλαγή φορολ. 
Συντελεστή 4.866,11 - 

Αναβαλλόµενος φόρος 35.138,84 61.279,49 

Σύνολο 40.004,95 61.279,49 

 
 
Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Για την χρήση 
2011 και 2012 η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από Ορκωτούς Λογιστές βάσει των διατάξεων του 
άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 
Η Εταιρεία έχει σχηµατίσει σχετική σωρευτική πρόβλεψη 8.000€  µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο 
επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. 
Με την ψήφιση του Ν.4110/2013 ο φορολογικός συντελεστής, από το οικονοµικό έτος 2014 (χρήση 
2013) και µετά, αυξήθηκε από 20% σε 26%. Η Εταιρεία κατά την 31/12/2013 προσάρµοσε τους 
σχηµατισµένους αναβαλλόµενους φόρους στον νέο φορολογικό συντελεστή 26% σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 
12 παρ.47 µε αποτέλεσµα η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση της Εταιρείας καθώς και τα 
αποτελέσµατα µετά φόρων της εταιρείας να αυξηθούν κατά ευρώ 4.866,11. 
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23. Έξοδα κατ’ είδος 
 

31.12.2013 
 ΛΟΓ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κόστος ∆ιοίκησης R&D Χρηµατ/µικά 

ΟΜΑ∆Α 2 
Αναλώσεις 
αποθεµάτων 195.404,51 195.404,51       

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσ/κου 170.212,87 15.426,11 35.994,26 118.792,50   

61 Αµοιβές τρίτων 156.450,64 11.400,08 26.600,20 118.450,36   

62 Παροχές τρίτων 32.125,86 9.637,76 22.488,10 -   

63 Φόροι - Τέλη  14.034,47 4.210,34 9.824,13 -   

64 ∆ιάφορα έξοδα 95.991,01 13.628,64 31.800,17 50.562,20   

65 
Τόκοι και συναφή 
έξοδα 6.844,57     685,14 6.159,43 

66 
Αποσβέσεις 
παγίων 76.765,33 23.029,60 53.735,73 -   

68 
Προβλέψεις 
εκµεταλλεύσεως 24.603,44         

  
Σύνολο 
31.12.2013 747.829,26 272.737,04 180.442,59 288.490,20 6.159,43 

 

31.12.2012 
 ΛΟΓ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Κόστος ∆ιοίκησης R&D Χρηµατ/µικά 

ΟΜΑ∆Α 2 
Αναλώσεις 
αποθεµάτων 31.427,90 31.427,90       

60 
Αµοιβές και έξοδα 
προσ/κου 151.988,13 14.738,57 34.390,01 102.859,55   

61 Αµοιβές τρίτων 206.531,66 4.807,43 11.217,33 190.506,90   

62 Παροχές τρίτων 31.212,59 9.356,61 21.832,08 23,90   

63 Φόροι - Τέλη  12.590,10 3.777,03 8.813,07 -   

64 ∆ιάφορα έξοδα 163.786,92 11.798,08 27.528,84 124.460,00   

65 
Τόκοι και συναφή 
έξοδα 7.573,40     2.085,87 5.487,53 

66 
Αποσβέσεις 
παγίων 76.734,16 23.020,25 53.713,91 -   

  Σύνολο 31.12.2012 681.844,86 98.925,87 157.495,24 419.936,22 5.487,53 

 

24. Κέρδη κατά µετοχή 
 
Βασικά  
Τα βασικά κέρδη κατά µετοχή υπολογίζονται µε διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους µετόχους 
της εταιρίας, µε τον σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 
εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση .  
 
 
 

  1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012 

Κέρδη/(Ζηµίες) που αναλογούν στους 
µετόχους της εταιρίας            179.965,60 (265.298,55) 
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών 857.210,00 857.210,00 
Βασικά κέρδη κατά µετοχή 0,2099 -0,3095 
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25. Συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη κατά το ∆.Λ.Π. 24  
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη. Οι αγορές και πωλήσεις από 
και σε συνδεδεµένα µέρη συνήθως διενεργούνται  στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν 
διαφέρει της γενικότερης τιµολογιακής πολιτικής της αγοράς. 
 

Αγορές υπηρεσιών 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

THERMI AE 24.506,72 24.506,72

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 34.500,00 34.500,00

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. -

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.1-31.12.2013 1.1-31.12.2012

- - -

Υποχρεώσεις προς συνδεµένα µέρη 31.12.2013 31.12.2012

THERMI AE 39,50 3.493,71

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1.015,28 -

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. 9.000,00 -

Απαιτήσεις από συνδεµένα µέρη 31.12.2013 31.12.2012

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ Ε.Ε. - 56.674,40

ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ - 19.753,06

-

31.12.2013 31.12.2012

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσµες 

παροχές

Παροχές τερµατισµού απασχόλησης - -

Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία

- -

Άλλες µακροπρόθεσµες παροχές - -

Παροχές σε συµµετοχικούς τίτλους - -

- -
 

 

26. Ενδεχόµενες απαιτήσεις υποχρεώσεις 
 
∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 
οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 
Η εταιρία έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε λειτουργικές µισθώσεις, λοιπές εγγυήσεις και 
άλλα θέµατα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. ∆εν αναµένεται να 
προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις. 
Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε διαγωνισµούς και καλής εκτελέσεως, 
της εταιρίας την 31.12.2013 ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ 271.997,88. 
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27. ∆εσµεύσεις 
 
 
Εγγυητικές επιστολές καλής 
εκτέλεσης 271.997,88 177.282,45 

Εγγυητικές επιστολές συµµετοχής σε 
διαγωνισµούς 0,00 0,00 

Σύνολο 271.997,88 177.282,45 

 
 
Κεφαλαιουχικές δεσµεύσεις 
 
∆εν υπάρχουν  
 
 
∆εσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων της εταιρίας ως µισθωτή. 
 
Η εταιρία µισθώνει γραφεία για ίδια χρήση µε µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις. Οι µισθώσεις 
έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρµογής και δικαιώµατα ανανέωσης. Επίσης µισθώνονται 
ΕΙΧ µε συµβάσεις µακροχρόνιας λειτουργικής µίσθωσης. 
Η δαπάνη µισθώσεων που καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά την 
διάρκεια της χρήσης ανέρχεται σε 11.704,70ευρώ.  
Τα µελλοντικά πληρωτέα συνολικά µισθώµατα σύµφωνα µε τις µη ακυρώσιµες λειτουργικές µισθώσεις 
έχουν ως εξής: 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Μέχρι 1 έτος 18.442,32 6.708,00 
Από 1 – 5 έτη 62.358,87   
Μετά από 5 έτη 94.693,45   

Σύνολο 175.494,64 6.708,00 

 

Λειτουργικές µισθώσεις στις οποίες η εταιρία µισθωτής       

  Περίοδος       

Σύµβαση Έναρξη Λήξη Μίσθωµα Μήνες 31.12.2013 

Leasing αυτ/του 23/5/2013 22/5/2016 521,58 35,00 18.776,88 

Ενοίκιο Γραφείων 1/5/2013 30/4/2025 1.015,28 142,00 156.717,76 

      1.536,86   175.494,64 

 
 
Λειτουργικές µισθώσεις στις οποίες η εταιρία είναι επενδυτής 
 
∆εν υπάρχουν 
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28. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 
 
∆εν υπάρχουν γεγονότα µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας ισολογισµού που να επηρεάζουν ουσιωδώς 
τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας.   
 
 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη 28 Μαρτίου 2014 
 

 

     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ και           H Αντιπρόεδρος 

 

              Ο υπεύθυνος 

       ∆ιευθύνων Σύµβουλος                     Λογιστηρίου 

   

   

   

       ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ     ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ       ΚΑΖΑΝΤΖΙ∆ΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

            Α∆Τ. Φ. 184083           Α∆Τ. ΑΚ. 931060       ΑΡ.Α∆.5963 (Α' ΤΑΞΕΩΣ) 

 
 

 
 

 


