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Βεβαιϊνεται ότι θ παροφςα Εξαμθνιαία Σικονομικι Ζκκεςθ που αφορά ςθν περίοδο 01.01.201730.06.2017, είναι εκείνθ που εγκρίκθκε από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν
επωνυμία «PROFILE ΑΡΩΡΩΠΣΧ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ» κατά τθν
ςυνεδρίαςθ αυτοφ τθσ 27θσ Χεπτεμβρίου 2017 και είναι αναρτθμζνθ ςτο διαδίκτυο ςτθν νόμιμα
καταχωρθμζνθ ςτο Γ.Ε.ΠΘ. θλεκτρονικι διεφκυνςθ www.profile.gr, όπου και κα παραμείνει ςτθν
διάκεςθ του επενδυτικοφ κοινοφ για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον δζκα 10 ετϊν από τθν
θμερομθνία τθσ ςυντάξεωσ και δθμοςιοποιιςεϊσ τθσ.
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ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΘΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ
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Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ 30 Ιουνίου 2017
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Δθλϊςεισ Εκπροςϊπων του Διοικθτικοφ Συμβουλίου (ςφμφωνα με το άρκ. 5 § 2 του ν.3556/2007)
Χτισ κατωτζρω δθλϊςεισ, οι οποίεσ λαμβάνουν χϊρα ςφμφωνα με το άρκρο 5 παρ. 2 του ν.
3556/2007, όπωσ ιςχφει ςιμερα, προβαίνουν οι εκπρόςωποι του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ
Εταιρείασ και δθ οι ακόλουκοι:
1. Χαράλαμποσ Χταςινόπουλοσ του Υαναγιϊτθ, κάτοικοσ Γλυφάδασ Αττικισ, οδόσ Εμμ. Ξοντοφ αρικ. 9,
Ρρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου και Διευκφνων Σφμβουλοσ.
2. Χπυρίδων Ππαρμπάτοσ του Αντωνίου-Λωάννθ, κάτοικοσ Ψυχικοφ Αττικισ, οδόσ Υ. Χατηθκωνςταντι
αρικ. 20, Αντιπρόεδροσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
3. Ξωνςταντίνοσ Παντηαβινάτοσ του Γεωργίου, κάτοικοσ Θλιουπόλεωσ Αττικισ, Υλ. Ανεξαρτθςίασ
αρικ. 7, Μζλοσ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
Σι κάτωκι υπογράφοντεσ, υπό τθν ανωτζρω ιδιότθτά μασ, ςφμφωνα με τα υπό του νόμου οριηόμενα
αλλά και ειδικϊσ προσ τοφτο οριςκζντεσ από το Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ με τθν
επωνυμία «PROFILE ΑΡΩΡΩΠΣΧ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ» και τον
διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.» (εφεξισ καλουμζνθσ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ
«Εταιρεία» ι «PROFILE»), κατά τθ ςυνεδρίαςθ αυτοφ που ζλαβε χϊρα τθν 27θ Χεπτεμβρίου 2017,
δθλϊνουμε και βεβαιϊνουμε με τθν παροφςα ότι, εξ όςων γνωρίηουμε:
(α) οι εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ τθσ περιόδου 01.01.2017-30.06.2017,
εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ, οι οποίεσ καταρτίςκθκαν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα λογιςτικά πρότυπα,
απεικονίηουν κατά τρόπο αλθκι τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και του πακθτικοφ, τθν κακαρι κζςθ και
τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 3 ζωσ 5 του άρκρου 5 του
ν. 3556/2007 και
(β) θ Εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι τα
ςθμαντικά γεγονότα που ζλαβαν χϊρα κατά τθν διάρκεια τθσ οικονομικισ περιόδου 01.01.201730.06.2017, τθν επίδραςι τουσ ςτισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
περιγραφισ των κυριοτζρων κινδφνων και αβεβαιοτιτων που αντιμετωπίηει, τισ ςθμαντικζσ
ςυναλλαγζσ που καταρτίςκθκαν μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των ςυνδεδεμζνων με αυτιν προςϊπων
(όπωσ αυτά ορίηονται ςτο ΔΟΥ 24), κακϊσ και τθν εξζλιξθ των δραςτθριοτιτων, τισ επιδόςεισ και τθν
κζςθ τόςο τθσ Εταιρείασ όςο και των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ
εκλαμβανομζνων ωσ ςφνολο.

Ρζα Χμφρνθ, 27θ Χεπτεμβρίου 2017
Σι δθλοφντεσ

Χαράλαμποσ Χταςινόπουλοσ
Α.Δ.Ψ. Χ 577589

Χπυρίδων Ππαρμπάτοσ
Α.Δ.Ψ. ΑΕ 077416

Ξων/νοσ Παντηαβινάτοσ
Α.Δ.Ψ. Υ 280422
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθν περίοδο 01.01.2017-30.06.2017
Θ παροφςα Εξαμθνιαία Ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, θ οποία ακολουκεί (εφεξισ καλουμζνθ
για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Ζκκεςθ» ι «Εξαμθνιαία Ζκκεςθ»), αφορά ςτθν περίοδο 01.01.201730.06.2017, ςυντάχκθκε και είναι εναρμονιςμζνθ τόςο με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου 3556/2007
(ΦΕΞ 91Αϋ/30.04.2007), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, όςο και τισ επϋ αυτοφ εκδοκείςεσ
εκτελεςτικζσ αποφάςεισ του Δ.Χ. τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ και ιδίωσ τισ αποφάςεισ με αρικμοφσ
1/434/03.07.2007 και 8/754/14.04.2016.
Θ παροφςα Ζκκεςθ εμπεριζχει κατά τρόπο ευςφνοπτο, πλθν όμωσ εφλθπτο, ουςιαςτικό και
περιεκτικό όλεσ τισ ςθμαντικζσ επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ, οι οποίεσ είναι απαραίτθτεσ, με βάςθ
το ωσ άνω νομοκετικό πλαίςιο και απεικονίηει κατά τρόπο αλθκι και ορκό όλεσ τισ ςχετικζσ
απαιτοφμενεσ κατά νόμο πλθροφορίεσ, προκειμζνου να εξαχκεί μια ουςιαςτικι και εμπεριςτατωμζνθ
ενθμζρωςθ για τθν δραςτθριότθτα κατά τθν εν λόγω χρονικι περίοδο τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρείασ
«PROFILE ΑΡΩΡΩΠΣΧ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ», (εφεξισ
καλουμζνθσ για λόγουσ ςυντομίασ ωσ «Εταιρεία» ι «Εκδότρια» ι «PROFILE») κακϊσ και του Σμίλου
PROFILE, ςτον οποίο Τμιλο, πλθν τθσ PROFILE, περιλαμβάνονται και οι ακόλουκεσ ςυνδεδεμζνεσ
εταιρείεσ:









«GLOBALSOFT ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ ΩΟΛΞΣΩ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 97,09%,
«PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD», με ζδρα τθν Ξφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό 100%,
«ΞΣΠΥΛΣΩΨΕΦ ΛΡΨΕΦΡΑΧΛΣΡΑΟ ΦΦΑΡΨΧΑΛΗ Ε.Υ.Ε.», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν
οποία θ Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 50,18%.
Χε ςχζςθ με τθν εν λόγω Εταιρεία Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ ςθμειϊνεται ότι αυτι, δυνάμει τθσ
με αρικμό 5055/01.07.2008 ςυμβολαιογραφικισ πράξθσ τθσ Χυμβολαιογράφου Ακθνϊν
Χαρίκλειασ Χερβετά-Φίλθ ζχει λυκεί και ευρίςκεται ςε κακεςτϊσ εκκακαρίςεωσ, θ οποία
εκκακάριςθ δεν ζχει ολοκλθρωκεί ακόμθ,
«PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) S.A.», με ζδρα τθν Ελβετία, ςτθν οποία θ κυπριακι
ωσ άνω κυγατρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 60%,
«PROFILE SOFTWARE (UK) LTD», με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο, ςτθν οποία θ κυπριακι ωσ
άνω κυγατρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100% και
«PROFILE ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘΧ, ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΚΕΧΘΧ
ΥΦΑΞΨΛΞΩΡ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΕΩΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ», με ζδρα τθ Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό 100% .

Θ παροφςα Ζκκεςθ ςυνοδεφει τισ εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ,
τθσ περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 και ενόψει του γεγονότοσ ότι θ Εταιρεία ςυντάςςει
ενοποιθμζνεσ και μθ ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ, θ παροφςα Ζκκεςθ είναι ενιαία, με
κφριο και πρωτεφον ςθμείο αναφοράσ τα ενοποιθμζνα οικονομικά δεδομζνα τθσ Εταιρείασ και των
ςυνδεδεμζνων προσ αυτιν επιχειριςεων και με αναφορά ςε επιμζρουσ (μθ ενοποιθμζνα) οικονομικά
δεδομζνα τθσ Εταιρείασ, μόνο ςτα ςθμεία όπου ζχει κρικεί ςκόπιμο ι αναγκαίο για τθν καλφτερθ
κατανόθςθ του περιεχομζνου τθσ.
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Θ Ζκκεςθ περιλαμβάνεται αυτοφςια μαηί με τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρείασ και τα λοιπά
απαιτοφμενα από τον νόμο ςτοιχεία και δθλϊςεισ ςτθν Εξαμθνιαία Σικονομικι Ζκκεςθ που αφορά
ςτο πρϊτο εξάμθνο τθσ χριςεωσ 2017 (1.1-30.6.2017) .
Σι κεματικζσ ενότθτεσ τθσ παροφςασ Εκκζςεωσ και το περιεχόμενο αυτϊν, ζχουν ειδικότερον ωσ
ακολοφκωσ:
ΕΝΟΤΘΤΑ Αϋ
Σθμαντικά γεγονότα που ζλαβαν χϊρα ςτθν διάρκεια του Α’ εξαμθνου 2017
Ψα ςθμαντικά γεγονότα τα οποία ζλαβαν χϊρα, κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου 01.01.201730.06.2017 ςε επίπεδο Σμίλου και Εταιρείασ κακϊσ και θ τυχόν επίδραςι τουσ ςτισ εξαμθνιαίεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ, είναι ςυνοπτικά τα ακόλουκα:
1. Λανςάριςμα νζων λφςεων
Θ Profile Software παρουςίαςε τθ νζα ζκδοςθ του Axia με προθγμζνθ λειτουργικότθτα για
εταιρείεσ Wealth Management και Family Offices
Θ Profile Software, παρουςίαςε τθ νζα ζκδοςθ του Axia, του προθγμζνου ςυςτιματοσ διαχείριςθσ
επενδφςεων και εργαςιϊν family office ςε web-based περιβάλλον. Θ νζα λειτουργικότθτα
περιλαμβάνει εφροσ νζων δυνατοτιτων καλφπτοντασ ολοκλθρωμζνα μια ςειρά από πρόςκετα
επενδυτικά προϊόντα, τφπουσ ςυναλλαγϊν, αναλφςεισ, διαςυνδζςεισ και χρθςτικά χαρακτθριςτικά
του ςυςτιματοσ, υποςτθρίηοντασ επιτυχϊσ τθ βελτιςτοποίθςθ των εργαςιϊν.
Ψο Axia, εκτόσ από τθν προθγμζνθ λειτουργικότθτα αναφορικά με τθ διαχείριςθ ςχζςεων πελατϊν,
χαρτοφυλακίου ωσ προσ βαςικοφσ τφπουσ επενδυτικϊν προϊόντων όπωσ ομόλογα, μετοχζσ,
κατακζςεισ κ.ά., προςφζρει επιπρόςκετθ λειτουργικότθτα εναλλακτικϊν επενδυτικϊν προϊόντων που
αφοροφν ςτα private equity funds και ακίνθτα (real estate properties), με τρόπο που τα ςυγκεκριμζνα
χρθςιμοποιοφνται τυπικά από Family Offices. Χυγκεκριμζνα, το private equity funds περιλαμβάνει
εξειδικευμζνα ςτατικά δεδομζνα (static data), διαχείριςθ δεςμεφςεων (commitments) και εκτζλεςθ
ειδικϊν ςυναλλαγϊν όπωσ capital calls και distributions. Επιπλζον, προςφζρει τθν απαιτοφμενθ
διαδικαςία αποτίμθςθσ και ςθμαντικό εφροσ ςυγκεκριμζνων ratios όπωσ TVPI, DVPI, RVPI και PIC, ενϊ
επιτρζπει μζτρθςθ απόδοςθσ χρθςιμοποιϊντασ IRR. Επίςθσ, τα επενδυτικά προϊόντα του real estate
properties προςφζρουν εξειδικευμζνα ςτατικά δεδομζνα και τφπουσ ςυναλλαγϊν για ολοκλθρωμζνθ
παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν.
Αξίηει να ςθμειωκεί ότι το Axia διακζτει πλζον μια ιδιαίτερα ανταγωνιςτικι λειτουργικότθτα
μζτρθςθσ κινδφνου μζςω του νζου module «Risk Metrics» για προθγμζνθ διαχείριςθ χαρτοφυλακίου.
Ψο ςυγκεκριμζνο module παρζχει ολοκλθρωμζνθ εικόνα και πολλαπλά analytics αναφορικά με τα
absolute risk, relative risk, downside risk, και risk-adjusted return.
Επιπρόςκετα, ςτθ νζα ζκδοςθ του Axia υποςτθρίηονται πλιρωσ οι ςυναλλαγζσ πλθρωμϊν μζςω
Ψραπεηϊν (outgoing funds transfers), με ροι εργαςιϊν (workflows) για εςωτερικζσ εγκρίςεισ και
αυτόματθ παραγωγι εντφπων των ςχετικϊν οδθγιϊν προσ τισ Ψράπεηεσ (Bank instruction forms).
Επίςθσ, παρζχει πλιρθ διευκζτθςθ ειςερχομζνων ςυναλλαγϊν (incoming funds transfers). Θ
ςυγκεκριμζνθ λειτουργικότθτα προςφζρει μια εξελιγμζνθ και εμπλουτιςμζνθ ζκδοςθ ςτισ
δυνατότθτεσ που καλφπτει το ςφςτθμα για τθν ολοκλθρωμζνθ παρακολοφκθςθ και διαχείριςθ των
ςυναλλαγϊν πλθρωμϊν όπωσ απαιτοφνται από τισ εταιρείεσ του χϊρου.
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Ακόμθ, ζχουν προςτεκεί νζα interfaces με διεκνείσ Custodian Banks, τα οποία επιτρζπουν διαχείριςθ
ςυναλλαγϊν και ανοικτϊν κζςεων με ςκοπό τθ ςυμφωνία (reconciliation), εξοικονομϊντασ ςθμαντικό
χρόνο και κόςτοσ, ενϊ παράλλθλα αυτοματοποιοφν τισ ςχετικζσ εργαςίεσ. Ψα interfaces υλοποιοφνται
είτε με τθ μορφι Bank-proprietary αρχείων είτε ςε μορφι αρχείων SWIFT-based μθνυμάτων,
χρθςιμοποιϊντασ τθν εφκολα προςαρμόςιμθ και αξιόπιςτθ υποδομι διαςφνδεςθσ του Axia.
Σι ζτοιμεσ προσ χριςθ λφςεισ του Axia για Wealth Management εταιρείεσ και Family Offices
περιλαμβάνουν, ενςωματωμζνεσ αναφορζσ που ςε ςυνδυαςμό με ζνα εφχρθςτο “getting-started”
οδθγό, setup wizards κακϊσ και online context-sensitive help, προςφζρουν εφκολθ εγκατάςταςθ, και
αρχικι μετάπτωςθ δεδομζνων.
Θ Profile Software παρουςίαςε τθ λφςθ RiskAvert, για διαχείριςθ κεφαλαιακισ επάρκειασ και
κανονιςτικϊν αναφορϊν, ςτο πλζον ανταγωνιςτικό πλαίςιο
Θ Profile Software, με αποδεδειγμζνθ εμπειρία ςτθν υλοποίθςθ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κινδφνου
ςτθν Ευρϊπθ, ανακοίνωςε τθν παρουςίαςθ του RiskAvert τθσ νζασ λφςθσ για προθγμζνο υπολογιςμό
κεφαλαιακισ επάρκειασ και κανονιςτικϊν αναφορϊν.
Ψο RiskAvert είναι μια ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τθν εφαρμογι των ςυμφϊνων τθσ Βαςιλείασ II/III από
τα ιδρφματα του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα, που καλφπτει τον υπολογιςμό των ςτακμιςμζνων βάςει
κινδφνου ανοιγμάτων, τθν ενδο-ομιλικι ενοποίθςθ και τθν παραγωγι εποπτικϊν αναφορϊν για
Υιςτωτικό και Οειτουργικό κίνδυνο κακϊσ και για κίνδυνο Αγοράσ. Βαςιςμζνθ ςε τελευταίεσ
τεχνολογίεσ, θ πλατφόρμα εξαςφαλίηει άνετθ και ολοκλθρωμζνθ διαςφνδεςθ των δεδομζνων των
χρθματοπιςτωτικϊν οργανιςμϊν από τα πθγαία ςυςτιματα, με δυνατότθτα εμπλουτιςμοφ τουσ και
επεκταςιμότθτα μζςω μιασ μοναδικισ εμπειρίασ χριςτθ.
Θ λφςθ είναι ςχεδιαςμζνθ ϊςτε να παρζχει ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ ςτα χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα
μζςω τθσ ζγκαιρθσ και με ακρίβεια παραγωγισ κανονιςτικϊν αναφορϊν, με αυτοματοποιθμζνεσ
διαδικαςίεσ, παρζχοντασ ταυτόχρονα ςθμαντικι πλθροφόρθςθ για τθ διαχείριςθ κινδφνων του
οργανιςμοφ. Θ ανεπτυγμζνθ λειτουργικότθτα για τθ διαχείριςθ του πιςτωτικοφ κινδφνου, προςφζρει
υπολογιςμό και παραγωγι αναφορϊν κεφαλαιακισ επάρκειασ για όλεσ τισ προςεγγίςεισ,
επιτρζποντασ ςτθν τράπεηα να εξελιχκεί ομαλά από τθν Ψυποποιθμζνθ (Standardised) ςτθν Αναλυτικι
(IRB) προςζγγιςθ. Υαράλλθλα, θ ιδιαίτερα αποτελεςματικι και παραμετροποιιςιμθ λειτουργία
κατανομισ των εξαςφαλίςεων, επιτυγχάνει τθ βελτιςτοποίθςθ ςτθ χριςθ τουσ με ςκοπό τθν
ελαχιςτοποίθςθ των κεφαλαιακϊν απαιτιςεων.
Επιπλζον, το RiskAvert υποςτθρίηει διαδικαςίεσ εποπτικισ αξιολόγθςθσ και πολφ-επίπεδεσ what-if
αναλφςεισ, εφαρμόηοντασ sensitivity shocks και αναλφςεισ ςεναρίων μζςω idiosyncratic, systemic και
ςυνδυαςτικϊν προςεγγίςεων, ςτο πλαίςιο του ολοκλθρωμζνου stress testing και των εκτεταμζνων
μετριςεων υπολογιςμοφ κινδφνου και αναφορϊν. Ψα εργαλεία διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ που
διακζτει το ςφςτθμα επιτρζπουν τθν παραγωγι μεγάλου εφρουσ αναφορϊν για τον κίνδυνο
ςυγκζντρωςθσ και καλφπτουν πλθκϊρα απαιτιςεων για τθ δθμιουργία τακτικϊν και ζκτακτων MIS
αναφορϊν.
Θ λφςθ ενςωματϊνει το πλαίςιο τθσ Ευρωπαϊκισ Σδθγίασ EU-CRD κακϊσ και όλεσ τισ απαιτιςεισ που
προκφπτουν από τα ςφμφωνα τθσ Βαςιλείασ. Τλεσ οι επιλογζσ που κακορίηουν τουσ υπολογιςμοφσ
μποροφν να οριςτοφν από τον χριςτθ, με καταγραφι των αλλαγϊν των κανονιςτικϊν παραμζτρων.
Ψο ςφςτθμα διακζτει εφροσ επιλογϊν ςε τοπικό επίπεδο (national discretion) ςυμπεριλαμβανομζνων
και των προτφπων κανονιςτικϊν αναφορϊν για τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων δικαιοδοςιϊν. Επιπλζον,
ειδικά εργαλεία ςτθ λφςθ επιτρζπουν τθ διαχείριςθ και δυνατότθτα για εγκεκριμζνεσ και
εξουςιοδοτθμζνεσ αλλαγζσ ςτα δεδομζνα κινδφνου και ςτισ αναφορζσ κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ.
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Profile Software: Νζα FinTech λειτουργικότθτα ςτθν πλατφόρμα FMS.next Alternative Finance
Θ Profile Software, παρουςίαςε τθ νζα ζκδοςθ του FMS.next Alternative Finance, το οποίο προςφζρει
επιπλζον δυνατότθτεσ για “Auto-investing”, με ςκοπό να διευρφνει τισ διακζςιμεσ επιλογζσ ςτο
marketplace lending.
Ψο FMS.next Alternative Finance, θ προθγμζνθ λφςθ εναλλακτικισ χρθματοδότθςθσ τθσ Profile
Software, αξιοποιεί τθ βαςικι λειτουργικότθτα του FMS.next, προκειμζνου να ανταποκρικεί
ολοκλθρωμζνα ςτισ απαιτιςεισ των Lenders και Borrowers, ςε ζνα μοναδικό και κεντρικό περιβάλλον
εργαςίασ. Χυνδυάηοντασ τθν πλζον των 26 ετϊν εμπειρία τθσ εταιρείασ, θ πλατφόρμα προςφζρει μία
προθγμζνθ FinTech προςζγγιςθ για τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ του κλάδου, καλφπτοντασ όλο το εφροσ
των digital banking, crowdfunding, P2P lending, κ.ά. εργαςιϊν.
Θ λειτουργικότθτα Auto-investing αυτοματοποιεί τθ χρθματοδοτικι διαδικαςία κακϊσ,
αντιςτοιχίηοντασ το επενδυτικό προφίλ του επενδυτι με τισ υφιςτάμενεσ ευκαιρίεσ, μειϊνεται
ςθμαντικά ο χρόνοσ που απαιτείται ςε ςφγκριςθ με τθ χειροκίνθτθ επιλογι των επενδφςεων ςτο
marketplace. Επιπλζον, θ πλατφόρμα εξαςφαλίηει ότι θ διαςπορά κινδφνου και χαρτοφυλακίου
πραγματοποιείται με βάςθ κακοριςμζνα κριτιρια ςε ελεγχόμενο περιβάλλον, ςτο οποίο ο επενδυτισ
κακορίηει ποιο είναι το εφροσ του κινδφνου που είναι διατεκειμζνοσ να αναλάβει, όπωσ και τα
επενδυτικά του όρια, ενϊ προςφζρει διαφάνεια ςτον επενδυτι κακ’ όλθ τθν επενδυτικι διαδικαςία.
Θ λφςθ δίνει ςτουσ επενδυτζσ τθν επιλογι να ορίςουν auto-bidding κανόνεσ μζςω φίλτρων και
λοιπϊν κριτθρίων. Ακόμθ, προςφζρει τθ δυνατότθτα ςτουσ επενδυτζσ να επιλζξουν διαφορετικοφσ
τφπουσ δανείων για επζνδυςθ (π.χ. επιχειρθματικά δάνεια, καταναλωτικά, ςτεγαςτικά κ.ά.), να
ορίςουν τα όρια κινδφνου και τθν ζκκεςθ ανά δάνειο, νόμιςμα, ςυνδυάηοντασ και άλλα κριτιρια. Πε
τθν ενεργοποίθςθ των ςυγκεκριμζνων κριτθρίων το ςφςτθμα τοποκετεί bids αυτόματα ςε ευκαιρίεσ
που ταιριάηουν ςτο κακοριςμζνο επενδυτικό προφίλ.
Θ προθγμζνθ νζα λειτουργικότθτα, ςε ςυνδυαςμό με τθν υφιςτάμενθ τεχνολογία που παρζχεται για
Marketplace Lending εργαςίεσ, προςφζρει ςτουσ επενδυτζσ ζνα ολοκλθρωμζνο επενδυτικό
περιβάλλον για να επιλζξουν οι ίδιοι τισ πικανζσ επενδφςεισ που επικυμοφν, αλλά και να ορίςουν τισ
παραμζτρουσ αυτόματθσ εκτζλεςθσ μζςα ςτο ςφςτθμα.
Νζα ζκδοςθ του Axia με επιπλζον λειτουργίεσ για υπθρεςίεσ Advisory και MiFID II
Θ Profile Software παρουςίαςε τθν τελευταία ζκδοςθ του Axia, τθσ κορυφαίασ web-based
πλατφόρμασ για διαχείριςθ επενδφςεων, που προςφζρει νζεσ δυνατότθτεσ για ςυμβουλευτικζσ
υπθρεςίεσ, ενόψει του επικείμενου κανονιςτικοφ πλαιςίου MiFID II.
Ψο Axia αποτελεί τθ νζα γενιά ςτισ omni-channel web-based λφςεισ για τον κλάδο του wealth
management και μπορεί να υλοποιθκεί είτε ςε ίδιεσ τοπικζσ υποδομζσ (on premises) είτε ςε ιδιωτικό
(private) cloud περιβάλλον, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ του οργανιςμοφ. Διακζτει ιδθ μία ςειρά από
επιτυχθμζνεσ εγκαταςτάςεισ, ζχοντασ ςθμαντικι ανταπόκριςθ από τθν αγορά λόγω του ςχεδιαςμοφ,
τθσ προθγμζνθσ λειτουργικότθτασ και του παραμετροποιιςιμου περιβάλλοντοσ που προςφζρει.
Ψο Axia εμπλουτίηεται ςυνεχϊσ με νζα λειτουργικότθτα, που καλφπτει όλο το εφροσ των Wealth
Management αναγκϊν. Χτθν πρόςφατθ ζκδοςθ περιλαμβάνει νζα χαρακτθριςτικά αναφορικά με τισ
δυνατότθτεσ του ςυςτιματοσ για κάλυψθ των advisory services. Χυγκεκριμζνα, εκτόσ από client
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onboarding, financial planning, κατθγοριοποίθςθ πελατϊν και profiling ερωτθματολόγια (KYC,
καταλλθλότθτα, ςυμβατότθτα, κ.ά.), ςυλλογι των απαιτοφμενων εγγράφων και ανανζωςι τουσ,
αναφορζσ πελατϊν, ειδοποιιςεισ και αςφαλι επικοινωνία, τϊρα το ςφςτθμα παρζχει επιπλζον
λειτουργίεσ ςε ςχζςθ με τισ επενδυτικζσ προτάςεισ με πρόςκετεσ ςυγκριτικζσ δυνατότθτεσ και
προςομοιϊςεισ, rebalancing, αυτοματοποιθμζνεσ προτάςεισ, διαδραςτικζσ self-service επιλογζσ
επενδυτικϊν προτάςεων, ex-post και ex-ante αναλφςεισ κόςτουσ, εκτίμθςθ κινδφνου και δθμιουργία
ςχεδίου δράςθσ. Επιπρόςκετα, οι επενδυτικζσ ςτρατθγικζσ επιτρζπουν τον οριςμό πολυδιάςτατων
μοντζλων χαρτοφυλακίων και tactical asset allocations, τα οποία μποροφν να ομαδοποιιςουν (εάν
χρειαςτεί) πλικοσ χρθματοοικονομικϊν προϊόντων.
Επίςθσ, το Axia περιλαμβάνει μεγάλο εφροσ πρόςκετων λειτουργιϊν που ςχετίηονται, μεταξφ άλλων,
με τθ διαχείριςθ χρεϊςεων, portfolio risk analytics, SWIFT, διαςφνδεςθ με τισ ςθμαντικότερεσ
διεκνείσ τράπεηεσ και ειδοποιιςεισ βάςει παραμετροποιιςιμων κανόνων.
2. Σθμαντικι Διεκνισ Διάκριςθ κακϊσ και υλοποιιςεισ


Χθμαντικι Διάκριςθ

H Profile Software εντάχκθκε ςτθν Ζνωςθ Τραπεηϊν του Θνωμζνου Βαςιλεiου
Θ Profile Software, ανακοίνωςε τθν ζνταξθ τθσ ωσ ςυνδεδεμζνου μζλουσ ςτθν Ζνωςθ Ψραπεηϊν του
Θνωμζνου Βαςιλείου (British Bankers’ Association - BBA), κίνθςθ που αποςκοπεί ςτθν περαιτζρω
ιςχυροποίθςθ τθσ παρουςίασ τθσ ςτθν τοπικι τραπεηικι αγορά.
Θ ζνταξθ τθσ Profile Software ςτα ςυνδεδεμζνα μζλθ τθσ BBA, κα επιτρζψει ςτθν εταιρεία να
διευρφνει το επίπεδο των υπθρεςιϊν τθσ, προςφζροντασ κορυφαίεσ καινοτόμεσ πλατφόρμεσ
λογιςμικοφ ςτον ευρφτερο χρθματοοικονομικό τομζα τθσ χϊρασ. Ειδικότερα, για τον τραπεηικό κλάδο
του Θνωμζνου Βαςιλείου, θ Profile Software διακζτει ζνα ζτοιμο προσ χριςθ τραπεηικό ςφςτθμα, που
επιτρζπει ςτισ start-up banks, challenger banks, digital banks και large banks να αποκτιςουν τισ
απαιτοφμενεσ ψθφιακζσ λειτουργικότθτεσ, με μοναδικι ευελιξία.
Πζςω τθσ ζνταξθσ ςτθ BBA, θ Profile αποκτά δυνατότθτα επικοινωνίασ με πλζον των 200 τραπεηϊν
μελϊν τθσ πρϊτθσ, που δραςτθριοποιοφνται ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο και παρζχουν μεγάλο εφροσ
υπθρεςιϊν. Θ BBA αποτελεί κεντρικό ςθμείο εκκίνθςθσ για να αναπτφξουν τισ δραςτθριότθτεσ τουσ οι
νζεσ τράπεηεσ, που επικυμοφν να ενιςχφςουν τθν ψθφιακι τουσ παρουςία και να διευρφνουν το
δίκτυο ςυνεργατϊν τουσ ςτθ χϊρα. Γεγονόσ που ςυνάδει απόλυτα με τθ ςτρατθγικι προςζγγιςθ τθσ
Profile ςτον κλάδο, κακϊσ οι ευζλικτεσ fintech λφςεισ που διακζτει επιτρζπουν ςτα τραπεηικά
ιδρφματα τθν επιτυχι ανάπτυξθ των δραςτθριοτιτων τουσ, με τθν εφαρμογι τεχνολογικά
προθγμζνων λφςεων, οι οποίεσ ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ.
Σ Jason Cole, Εμπορικόσ Διευκυντισ ςτθ BBA, διλωςε ςχετικά: “Πε ιδιαίτερθ χαρά καλωςορίηουμε
τθν Profile Software ςτα μζλθ μασ, ωσ ςυνζπεια των ςυηθτιςεων μασ τα τελευταία χρόνια.
Υαρακολουκοφμε τθν πορεία και εξζλιξθ τθσ εταιρείασ ςτον κλάδο, κακϊσ αναπτφςςει και προςφζρει
εξειδικευμζνα τραπεηικά ςυςτιματα, τα οποία καλφπτουν επάξια τισ ανάγκεσ του ευρφτερου
χρθματοοικονομικοφ τομζα”.
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Χθμαντικζσ Ωλοποιιςεισ

Σε παραγωγικι λειτουργία ςτθ βρετανικι Dolfin οι λφςεισ τθσ Profile για ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ
επενδφςεων
Θ Profile Software υλοποίθςε και ζκεςε παραγωγικι λειτουργία τισ βραβευμζνεσ Investment
Management λφςεισ τθσ ςτθν Dolfin Financial εταιρεία διαχείριςθσ επενδφςεων , με ζδρα το Οονδίνο,
για τθν ολοκλθρωμζνθ υποςτιριξθ των επενδυτικϊν υπθρεςιϊν τθσ μζςα από ζνα πλιρεσ
αυτοματοποιθμζνο περιβάλλον εργαςιϊν.
Από τθν ίδρυςθ τθσ το 2013, θ Dolfin δίνει ζμφαςθ ςτθν τεχνολογία και προςφζρει μία πρωτοποριακι
προςζγγιςθ, ωσ ανεξάρτθτθ επενδυτικι εταιρεία. Υαρζχοντασ υπθρεςίεσ κεματοφυλακισ, εκτζλεςθσ
ςυναλλαγϊν και διαχείριςθσ επενδφςεων ςε κεςμικοφσ και ιδιϊτεσ πελάτεσ, ζχει ωσ ςτόχο να
βοθκιςει τουσ wealth managers, private bankers και άλλουσ χρθματοοικονομικοφσ ςυμβοφλουσ να
αξιοποιιςουν και να ενδυναμϊςουν τισ επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ τουσ μζςα από τισ υποδομζσ
τθσ.
Ξατόπιν διεκνοφσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ προμθκευτϊν λογιςμικοφ, θ Dolfin επζλεξε και
υλοποίθςε τισ λφςεισ IMSplus και Axia για τθν ολοκλθρωμζνθ end-to-end διαχείριςθ των wealth
management εργαςιϊν τθσ, αντικακιςτϊντασ τθν υφιςτάμενθ πλατφόρμα και απολαμβάνοντασ
ευελιξία και πλοφςια λειτουργικότθτα. Υαράλλθλα, με τθν αξιοποίθςθ τθσ μοντζρνασ τεχνολογίασ
που διακζτουν οι λφςεισ τθσ Profile αποκτά μία πιο ευζλικτθ δομι λειτουργίασ, ενϊ θ νζα πλατφόρμα
ευκυγραμμίηεται απόλυτα με τουσ επιχειρθματικοφσ ςτόχουσ τθσ εταιρείασ, προςφζροντάσ τθσ
ιςχυρι και πλιρωσ επεκτάςιμθ υποδομι.
Θ Οφςθ επιτρζπει ςτθ Dolfin τθν αυτοματοποίθςθ των trading, settlement και λογιςτικϊν διαδικαςιϊν
τθσ (STP αξιοποιϊντασ διαςυνδζςεισ μζςω SWIFT & FIX), τθ διαςφνδεςθ με ςυςτιματα τρίτων μζςω
Standard APIs, κακϊσ και τθν αξιοποίθςθ εργαλείων για τθν επίτευξθ αναλφςεων κινδφνου και
απόδοςθσ, κανονιςτικισ ςυμμόρφωςθσ και αναφορϊν για όλο το εφροσ των παρεχόμενων
υπθρεςιϊν.
Σ κ. Amir Nabi, COO, τθσ Dolfin, διλωςε ςχετικά: “Χτόχοσ μασ είναι να προςφζρουμε ςτουσ πελάτεσ
μασ εξειδικευμζνεσ επενδφςεισ με ψθφιακι ευελιξία, οπότε είναι ςθμαντικό θ υποδομι και θ
τεχνολογία που χρθςιμοποιοφνται να είναι κορυφαίεσ. Επομζνωσ, ςτθν επιλογι του κατάλλθλου
προμθκευτι λογιςμικοφ, αναηθτοφμε εκείνον που κα προςφζρει το βζλτιςτο αποτζλεςμα και είμαςτε
ιδιαίτερα ευχαριςτθμζνοι από τθν επιλογι και ςυνεργαςία μασ με τθν Profile Software”.
Σ κ. Χαράλαμποσ Χταςινόπουλοσ, CEO τθσ Profile Software, διλωςε ςχετικά: “Είναι προνόμιο να
ςυνεργαηόμαςτε με τθ Dolfin, μία εταιρεία χρθματοοικονομικϊν υπθρεςιϊν, που ζχει πάκοσ για τθ
χριςθ ανταγωνιςτικϊν digital εργαλείων αποςκοπϊντασ ςτθν αναβάκμιςθ τθσ εμπειρίασ των
πελατϊν και των ςυνεργατϊν τθσ, πζρα από τισ παραδοςιακζσ λειτουργίεσ wealth management. Θ
ευελιξία και θ ςφγχρονθ τεχνολογία που διακζτει θ πλατφόρμα μασ, αναμζνεται να προςκζςει
πραγματικι αξία ςτισ εργαςίεσ τθσ”.
Επενδφοντασ ςτθν παροχι αξιόπιςτων και πλοφςιων ςε λειτουργικότθτα ςυςτθμάτων λογιςμικοφ,
που ςυμμορφϊνονται με το ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο τθσ εκάςτοτε χϊρασ κακϊσ και τισ
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πελατοκεντρικζσ απαιτιςεισ, οι wealth management λφςεισ τθσ Profile προςφζρουν εφκολθ
παραμετροποίθςθ, αυτοματοποίθςθ και επιχειρθματικι ευελιξία.
3. Διεκνείσ εκδθλϊςεισ που ςυμμετείχε ο όμιλοσ
H Profile Software ςτο Middle East Wealth Management Forum ςτο Ντουμπάι
Θ Profile Software, ςυμμετείχε και υποςτιριξε τισ εργαςίεσ του ςυνεδρίου Middle East Wealth
Management, που οργανϊκθκαν από τθν Hubbis και το οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 24 Λανουαρίου
ςτο Ritz Carlton, DIFC, ςτο Ρτουμπάι, των Θνωμζνων Αραβικϊν Εμιράτων. Ψα ςτελζχθ τθσ εταιρείασ
παρουςίαςαν ςτουσ επαγγελματίεσ επιςκζπτεσ του ςυνεδρίου τισ πελατοκεντρικζσ και καινοτόμεσ
πλατφόρμεσ που απευκφνονταν ςτον τομζα διαχείριςθσ επενδφςεων.
Θ Profile ςυμμετζχει ενεργά ςε κορυφαία και εξειδικευμζνα ςυνζδρια που αφοροφν ςτον κλάδο τθσ
διαχείριςθσ επενδφςεων, ϊςτε να ενιςχφςει περαιτζρω τθν τοπικι τθσ παρουςία ςτισ χϊρεσ που
δραςτθριοποιείται. Χτο Middle East Wealth Management Forum, θ Profile κα ςυμμετάςχει ςτθ
διαδραςτικι ςυηιτθςθ με τίτλο “Are we ripe for disruption?” όπου ο Global Sales Director του ομίλου,
κα ςυηθτιςει τθ ςυνειςφορά τθσ τεχνολογίασ ςτον κλάδο τθσ διαχείριςθσ επενδφςεων, τθ
χρθςιμότθτα των FinTech εργαλείων, εναλλακτικζσ επιλογζσ ςυνεργαςίασ και τθ ςπουδαιότθτα τθσ
εμπειρίασ χριςτθ.
Επιπλζον, οι ςφνεδροι είχαν τθ δυνατότθτα να επιςκεφκοφν το περίπτερο τθσ Profile για να
γνωρίςουν από κοντά τισ νζεσ προθγμζνεσ πλατφόρμεσ που αναπτφςςει θ εταιρεία, οι οποίεσ
προςφζρουν άμεςθ και αξιόπιςτθ απόδοςθ, ενϊ παράλλθλα ενιςχφουν τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν και
ενδυναμϊνουν τθν επιχειρθματικι ευελιξία. Χυγκεκριμζνα, οι λφςεισ περιλαμβάνουν:






IMSplus: Θ βραβευμζνθ πλατφόρμα διαχείριςθσ επενδφςεων, που καλφπτει ολοκλθρωμζνα
και αρκρωτά τουσ τομείσ των Wealth Management, Asset και Fund Management κακϊσ και
των Insurance Investment Management οργανιςμϊν.
Axia: Θ web-based, omni-channel λφςθ διαχείριςθσ επενδφςεων για οργανιςμοφσ wealth
management και family offices, που προςφζρει πλοφςιο φάςμα λειτουργιϊν και
εναλλακτικοφσ τρόπουσ υλοποίθςθσ, Υαράλλθλα, ενςωματϊνει μία δυναμικι λφςθ client
onboarding, που ανταποκρίνεται επιτυχϊσ ςτισ ανάγκεσ του κλάδου για ευελιξία εργαςιϊν.
FMS.next: Θ ολοκλθρωμζνθ τραπεηικι πλατφόρμα, που καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ για
Core και Islamic Banking κακϊσ και για P2P Lending διακζτοντασ άκρωσ επιτυχθμζνο ιςτορικό
υλοποιιςεων.

Χτισ εκδθλϊςεισ που διοργανϊνει θ Hubbis παρευρίςκονται επαγγελματίεσ από τα ανϊτερα
διοικθτικά επίπεδα χρθματοοικονομικϊν οργανιςμϊν. Ψο ςυγκεκριμζνο ςυνζδριο απευκφνεται ςε
οργανιςμοφσ που διαχειρίηονται HNWIs (High Net Worth Individuals) - ςυμπεριλαμβανομζνων private
banks, retail banks, αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν κακϊσ και λοιπϊν οργανιςμϊν διαχείριςθσ επενδφςεων.
Ψο πρόγραμμα του ςυνεδρίου κα εςτιάςει ςε μερικζσ από τισ προκλιςεισ ςχετικά με το πϊσ μπορεί
να αναπτυχκεί μία κερδοφόρα επιχείρθςθ προςφζροντασ ανταγωνιςτικζσ υπθρεςίεσ που
ανταποκρίνονται ςτο ςφγχρονο περιβάλλον. Ψζτοιου είδουσ υπθρεςίεσ μπορεί να περιλαμβάνουν: τθ
διαδραςτικότθτα με τον πελάτθ, τουσ robo-advisers και FinTechs, τισ εξελιςςόμενεσ υπθρεςίεσ των
IFA (Independent Financial Advisors) με τισ ευκαιρίεσ που παρουςιάηονται ςτθ Πζςθ Ανατολι, τθ
διαφάνεια και τισ προςδοκίεσ τθσ επόμενθσ γενιάσ HNWIs.
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H Profile Software ςυμμετείχε ςτο ετιςιο ςυνζδριο και ζκκεςθ Middle East Financial Technology MEFTECH, ςτο Άμπου Ρτάμπι
Θ Profile Software, ςυμμετείχε ςτο ετιςιο ςυνζδριο Middle East Financial Technology - MEFTECH, το
οποίο πραγματοποιικθκε ςτισ 13 και 14 Παρτίου 2017 ςτο Abu Dhabi National Exhibition Centre, ςτα
Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα.
Θ Profile Software παρουςίαςε τισ πελατοκεντρικζσ, καινοτόμεσ και τεχνολογικά προθγμζνεσ λφςεισ
τθσ, για τισ ανάγκεσ του Ψραπεηικοφ κλάδου και του τομζα Διαχείριςθσ Επενδφςεων, ςτο περίπτερο
D5. Χυγκεκριμζνα, οι λφςεισ περιελάμβαναν:
Το FMS.next: τθν ολοκλθρωμζνθ τραπεηικι πλατφόρμα, που καλφπτει πλιρωσ τισ απαιτιςεισ για
Core και Islamic Banking κακϊσ και για P2P Lending, διακζτοντασ άκρωσ επιτυχθμζνο ιςτορικό
υλοποιιςεων.
Το IMSplus: τθ βραβευμζνθ πλατφόρμα διαχείριςθσ επενδφςεων, που καλφπτει ολοκλθρωμζνα και
αρκρωτά τουσ τομείσ των Wealth Management, Asset και Fund Management κακϊσ και των Insurance
Investment Management απαιτιςεων.
Το Axia: τθν web-based, omni-channel λφςθ διαχείριςθσ επενδφςεων για οργανιςμοφσ wealth
management και family offices, που προςφζρει πλοφςιο φάςμα λειτουργιϊν και εναλλακτικοφσ
τρόπουσ υλοποίθςθσ.
Επιπρόςκετα, οι επαγγελματίεσ επιςκζπτεσ είχαν τθν ευκαιρία να ςυηθτιςουν με ςτελζχθ τθσ Profile
τθν εμπειρία τουσ από διεκνείσ εγκαταςτάςεισ, για το πωσ θ τεχνολογία μπορεί ενδυναμϊςει τθν
επιχειρθματικι ευελιξία και να ενιςχφςει τθν εξυπθρζτθςθ πελατϊν, αξιοποιϊντασ τισ ςφγχρονεσ και
ευζλικτεσ πλατφόρμεσ τθσ εταιρείασ, για τθν καλφτερθ διαχείριςθ των εργαςιϊν.
Ψο εκκεςιακό ςυνζδριο MEFTECH αποτελεί κορυφαίο ετιςιο γεγονόσ για τθν ευρφτερθ περιοχι,
κακϊσ ςυγκεντρϊνει το ςφνολο του χρθματοπιςτωτικοφ κλάδου από τθ Πζςθ Ανατολι και τθ Βόρεια
Αφρικι. (MENA). Ξατά τθ διάρκεια του, ειδιμονεσ του χϊρου ανταλλάςςουν ιδζεσ και ςυνάπτουν
ςυνεργαςίεσ με τεχνολογικοφσ παρόχουσ. Φζτοσ το MEFTECH διακζτει νζα δομι με ζμφαςθ ςε ζνα
ςυνδυαςμό από διακεκριμζνεσ ομιλίεσ, case studies και άλλεσ ςτοχευμζνεσ εκδθλϊςεισ, ςτισ οποίεσ
παρουςιάηονται απόψεισ και εμπειρίεσ από κορυφαία ςτελζχθ του κλάδου για τισ τελευταίεσ τάςεισ
ςτον ευρφτερο τομζα.
Ραρουςίαςθ digital banking λειτουργιϊν από τθν Profile Software ςτο 22ο Banking Forum 2017
Θ Profile Software ςυμμετείχε με ενεργι υποςτιριξθ ςτισ εργαςίεσ του 22ου Banking Forum, το οποίο
πραγματοποιικθκε ςτισ 3 και 4 Παΐου 2017, ςτο Royal Olympic Hotel ςτθν Ακινα, όπου παρουςίαςε
τισ καινοτόμεσ και ανταγωνιςτικζσ λφςεισ τθσ, οι οποίεσ καλφπτουν αποτελεςματικά τισ απαιτιςεισ
των τραπεηϊν και του ευρφτερου χρθματοοικονομικοφ τομζα.
Ξατά τθ διάρκεια του ςυνεδρίου θ Profile Software παρουςίαςε τθν εμπειρία τθσ από τισ
επιχειρθματικζσ πρακτικζσ αναφορικά με τθ χριςθ του λογιςμικοφ τθσ ςε ςφγχρονεσ Digital τράπεηεσ
ςτο εξωτερικό και τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιοφνται οι νζεσ τεχνολογίεσ προσ όφελοσ τθσ
επιχείρθςθσ. Θ παρουςίαςθ με τίτλο "A Digital Window of Opportunity" πραγματοποιικθκε από τον
Δρ. Κεόδωρο N. Ξρίντα, Αντιπρόεδρο τθσ Profile.
Χτο φόρουμ ςυμμετείχαν διευκυντζσ και C-level ςτελζχθ από το ευρφτερο χρθματοοικονομικό χϊρο,
που επικυμοφςαν να ενθμερωκοφν για τισ τελευταίεσ εξελιξεισ ϊςτε να βελτιϊςουν τισ
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επιχειρθματικζσ τουσ διαδικαςίεσ και να αναβακμίςουν τθν ποιότθτα των υπθρεςιϊν τουσ, μζςω τθσ
χριςθσ ςφγχρονων ςυςτθμάτων λογιςμικοφ.
Επιπλζον, οι επαγγελματίεσ επιςκζπτεσ είχαν τθν ευκαιρία να ςυνομιλιςουν με ςτελζχθ τθσ Profile
αναφορικά με τισ νζεσ λειτουργικότθτεσ των κορυφαίων και βραβευμζνων ςυςτθμάτων τθσ για τουσ
τομείσ Banking, Investment Management και Alternative Finance, κακϊσ και για τισ αρκρωτζσ λφςεισ
που διακζτει και οι οποίεσ καλφπτουν τισ εξειδικευμζνεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ.
4. Επζκταςθ Δραςτθριοτιτων
Διεφρυνςθ τθσ παρουςίασ τθσ Profile Software ςτθν Αμερικι
Θ Εταιρεία διατθρϊντασ μια ςτακερι παρουςία με ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ ςτισ περιοχζσ που
δραςτθριοποιείται, κατά το πρϊτο εξάμθνο ξεκίνθςε επαφζσ με αντιπροςϊπουσ ςτθν Αμερικάνικθ
Ιπειρο, δεδομζνου ότι υπιρχε αυξθμζνθ ηιτθςθ των ςυςτθμάτων που αναπτφςςει, ςυνζπεια και τθσ
πρόςφατθσ υλοποίθςθσ τθσ λφςθσ διαχείριςθσ επενδφςεων ςτθν BACCredomatic.
Ενίςχυςθ των εργαςιϊν ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο
Χτο πλαίςιο τθσ αποτελεςματικισ και επιτυχοφσ υποςτιριξθσ των νζων πελατϊν τθσ, θ Εταιρεία ζχει
δθμιουργιςει ζνα «center of excellence» και ςτελεχϊνει τθν τοπικι επιχειρθματικι μονάδα με
εξειδικευμζνο προςωπικό το οποίο ζχει πολυετι εμπειρία και απιχθςθ ςτθν χρθματοοικονομικι
αγορά τθσ Αγγλίασ. Επιπλζον θ εταιρεία διευρφνει τον κφκλο αναγνωρίςεων και ςυνδρομϊν που
διακζτει ςτθ χϊρα όπωσ με τθν πρόςφατθ ςυμμετοχι τθσ ςτα μζλθ τθσ Ζνωςθ Ψραπεηϊν τθσ Αγγλίασ
(BBO).
Διεκνείσ διακρίςεισ
Ψόςο οι διακρίςεισ από εξειδικευμζνουσ οίκουσ μελετϊν, ερευνθτζσ όςο και θ υποςτιριξθ
ςυγκεκριμζνων εκδθλϊςεων ςυνεχίηεται με ςτακεροφσ ρυκμοφσ.
Ξατά το πρϊτο εξάμθνο του 2017, θ εταιρεία και τα προϊόντα τθσ ζλαβαν ςθμαντικζσ διακρίςεισ με
βραβεία, υποψθφιότθτεσ και αξιολόγθςθ ςε διεκνείσ κλαδικζσ μελζτεσ, λόγω τθσ πλοφςιασ
λειτουργικότθτασ που διακζτουν και τθσ εξυπθρζτθςθσ πελατϊν. Σι wealth management λφςεισ τθσ
Profile ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν πρόςφατθ μελζτθ τθσ Gartner "The Asset Management CIO's Guide
to Portfolio Management Systems” θ οποία αξιολογεί τθν λειτουργικότθτα ενόσ Χυςτιματοσ
Διαχείριςθσ Χαρτοφυλακίου (Portfolio Management System - PMS) ςε 3 βαςικζσ άξονεσ.
Χυγκεκριμζνα, οι διακρίςεισ περιλαμβάνουν:

>

>
>
>

2017 Technology Innovator Awards - Best International Financial Software Provider - London
& CV Innovation Award: Mobile Wealth Management App", "Best for Innovative Use of
Technology 2017" από το περιοδικό Corporate Vision
"Most Innovative Wealth Management Software Provider 2017", "Best Family Office
Platform 2017: Axia" από τισ διεκνείσ εκδόςεισ Wealth & Finance
"Wealth Management Software 2017" από Global Fund Awards
"FinTech Provider of the Year 2017" - UAE Business Awards" από το περιοδικό MEA Markets

Επιπρόςκετα, θ Profile προκρίκθκε και ςτισ παρακάτω κατθγορίεσ :
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>
>
>
>
>

"Top 10 APAC Enterprise Risk Management Companies 2017" - περιοδικό CIOAdvisor
“Top 25 Corporate Finance Solution Providers 2017" and "Top 25 Banking Tech Solution
Providers in Middle East 2017” - περιοδικό CIO Applications
"Top 10 Core Banking Technology Solution Providers 2017" - Banking CIO Outlook
“Top 10 Best Banking Technology Solution Providers of 2017" - περιοδικό Industry Era
"20 Most Promising Payment and Card Solution Providers 2017", "20 Most Promising Risk
Management Solution Providers 2017"- CIOReview

5. Σθμαντικόσ Αρικμόσ νζων πελατϊν
Ξατά το πρϊτο εξάμθνο του 2017, οι λφςεισ του ομίλου επιλζχκθςαν από νζουσ οργανιςμοφσ για τθν
υλοποίθςθ ζργου που αφοροφν τισ λφςεισ Axia, FMS.next, IMSplus, RiskAvert, Registry, κτλ.
Υαρακάτω αναφζρονται ενδεικτικά κάποια ςθμαντικά ζργα που ανζλαβε ι/και ολοκλιρωςε θ
Εταιρεία κατά τθν διάρκεια τθσ περιόδου:
 Ρζοσ ψθφιακόσ τραπεηικόσ όμιλοσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο επζλεξε τισ λφςεισ του ομίλου για
ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των εργαςιϊν τουσ που καλφπτουν τουσ τομείσ Core Banking, Risk
Management, Treasury. Υρόκειται για μια digital bank που κα προςφζρει όλεσ τισ υπθρεςίεσ ενόσ
τραπεηικοφ οργανιςμοφ αλλά χωρίσ υποκαταςτιματα μόνο θλεκτρονικά. Σ όμιλοσ Profile
διακζτει ςθμαντικι τεχνογνωςία και εμπειρία ςε υλοποιιςεισ FinTech λφςεων ϊςτε να
προςφζρει ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ ςτισ ανάγκεσ του οργανιςμοφ.
 Αςφαλιςτικι εταιρία ςτθν Ξφπρο: Αποτελεί θγζτιδα δφναμθ ςτθν Ξυπριακι αγορά. Για τθν
βζλτιςτθ και αποδοτικότερθ διαχείριςθ των financial assets που διακζτει επζλεξε τθ λφςθ
IMSplus Insurance Investment Management ϊςτε να μπορεί να παράγει αναφορζσ απόδοςθσ, να
ζχει ςυμμόρφωςθ ςε κανονιςτικοφσ κανόνεσ και να αυτοματοποιεί εν γζνει τισ εργαςίεσ που
ςχετίηονται με τθν διαχείριςθ επενδφςεων του αντιςτοίχου τμιματοσ.
 Ξορυφαίοσ οργανιςμόσ ζκδοςθσ πιςτωτικϊν καρτϊν ςτθ Πζςθ Ανατολι με περιςςότερουσ
από 1600 εργαηομζνουσ ζχει εκδϊςει περιςςότερεσ από 2.2 εκατ. πιςτωτικζσ κάρτεσ και
χρειαηόταν ζνα ευζλικτο ςφςτθμα διαχείριςθσ δανείων για ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ πελατϊν.
Ξατόπιν ενδελεχοφσ ζρευνασ μεταξφ κορυφαίων προμθκευτϊν επζλεξαν τθ λφςθ FMS.next για
τθν ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ ςτισ απαιτιςεισ τουσ κακϊσ και για το επιτυχθμζνο ιςτορικό
εγκαταςτάςεων ςε παρόμοιουσ οργανιςμοφσ.
 Family Office-Monaco: θ λφςθ διαχείριςθσ επενδφςεων και Family Office – Axia -επιλζχτθκε
από εταιρεία ςτο Πονακό που εκτελεί Family Office εργαςίεσ και ικελε ευελιξία, άμεςθ
πρόςβαςθ, δυναμικζσ αναφορζσ, διαςυνδζςεισ με custodian banks κακϊσ και holdings
management. To Axia επιτρζπει εφκολθ προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ του οργανιςμοφ όπωσ
αυτόσ αναπτφςςεται και διαφοροποιείται, προςφζροντασ υψθλά επίπεδα ευελιξίασ.

6. Ετιςια Τακτικι Γενικι Συνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ
Ψθν 12θ Παΐου 2017 πραγματοποιικθκε ςτα γραφεία τθσ ζδρασ τθσ Εταιρείασ (Ρζα Χμφρνθ Αττικισ,
Οεωφόροσ Χυγγροφ αρικ.199) θ ετιςια Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων αυτισ, ςτθν οποία
παρζςτθςαν αυτοπροςϊπωσ ι δι’ αντιπροςϊπου μζτοχοι, εκπροςωποφντεσ 7.041.005 κοινζσ
ονομαςτικζσ μετοχζσ και ιςάρικμα δικαιϊματα ψιφου, ιτοι 59,61% επί ςυνόλου 11.812.193 μετοχϊν
και ιςάρικμων δικαιωμάτων ψιφου τθσ Εταιρείασ . Χθμειϊνεται ότι για 49.155 κοινζσ ονομαςτικζσ
μετοχζσ , τα δικαιϊματα ψιφου ανεςτάλθςαν κατά τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 16 παράγραφοσ 8
του κ.ν. 2190/1920, ωσ ίδιεσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ.
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Θ ετιςια Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ Εταιρείασ ζλαβε τισ εξισ αποφάςεισ επι των
κεμάτων τθσ θμεριςιασ διατάξεωσ:


Χτο 1ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ ετιςιεσ Σικονομικζσ Ξαταςτάςεισ (εταιρικζσ και
ενοποιθμζνεσ) που αφοροφν ςτθν κλειόμενθ εταιρικι χριςθ 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και
ςυνολικά τθν ετιςια Σικονομικι Ζκκεςθ για τθν εν λόγω χριςθ, ςτθν μορφι που δθμοςιεφκθκαν
και υπεβλικθςαν προσ τισ αρμόδιεσ Εποπτεφουςεσ και Εποπτικζσ Αρχζσ.



Χτο 2ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν Ετιςια Ζκκεςθ Διαχειρίςεωσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου, θ
οποία περιλαμβάνεται εξ ολοκλιρου ςτο Υρακτικό του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ
τθσ 7θσ Απριλίου 2017, κακϊσ και τθν από 10θ Απριλίου 2017 Ζκκεςθ Ελζγχου του Σρκωτοφ
Ελεγκτι-Οογιςτι τθσ Εταιρείασ κ. Ξωνςταντίνου Λ. Φοφςςου αναφορικά με τισ ετιςιεσ
Σικονομικζσ Ξαταςτάςεισ που αφοροφν ςτθν εταιρικι χριςθ 2016.



Χτο 3ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν διάκεςθ (διανομι) των αποτελεςμάτων τθσ εταιρικισ
χριςεωσ που ζλθξε τθν 31.12.2016 και ειδικότερα ενζκρινε τθν μθ διανομι (καταβολι)
οιουδιποτε μερίςματοσ προσ τουσ μετόχουσ τθσ Εταιρείασ από τα αποτελζςματα τθσ κλειόμενθσ
χριςεωσ 2016 (01.01.2016-31.12.2016).



Χτο 4ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα και ςυνεπεία ψθφοφορίασ που διενεργικθκε με ονομαςτικι
κλιςθ των μετόχων, τθν απαλλαγι των μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και των Ελεγκτϊν τθσ
Εταιρείασ από κάκε ευκφνθ αποηθμίωςθσ για τα πεπραγμζνα και τθν εν γζνει διαχείριςθ τθσ
κλειόμενθσ εταιρικισ χριςεωσ 2016 (01.01.2016-31.12.2016), κακϊσ και για τισ ετιςιεσ
Σικονομικζσ Ξαταςτάςεισ τθσ εν λόγω χριςεωσ.



Χτο 5ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν εκλογι τθσ εγγεγραμμζνθσ ςτο Ειδικό Πθτρϊο του άρκρου
13 παρ. 5 του π.δ. 226/1992 Ελεγκτικισ Εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΧΩΡΕΦΓΑΗΣΠΕΡΣΛ ΣΦΞΩΨΣΛ
ΟΣΓΛΧΨΕΧ ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΣΦΞΩΨΩΡ ΕΟΕΓΞΨΩΡ» για τθν διενζργεια του τακτικοφ ελζγχου
των ετιςιων και εξαμθνιαίων Σικονομικϊν Ξαταςτάςεων τθσ Εταιρείασ (εταιρικϊν και
ενοποιθμζνων) για τθν τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και ειδικότερα
του κ. Ξωνςταντίνου Φοφςςου του Λωάννθ (Α.Π. Χ.Σ.Ε.Ο. 16801) ωσ Ψακτικοφ Σρκωτοφ ΕλεγκτιΟογιςτι και του κ. Υαναγιϊτθ Ξοροβζςθ του Λωάννθ (Α.Π. Χ.Σ.Ε.Ο. 16071) ωσ Αναπλθρωματικοφ
Σρκωτοφ Ελεγκτι-Οογιςτι. Χθμειϊνεται ότι θ ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία κα προβεί παράλλθλα
και ςτθν ζκδοςθ του ετθςίου φορολογικοφ πιςτοποιθτικοφ και τθσ ζκκεςθσ φορολογικισ
ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ για τθ χριςθ 2017, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 65Α του ν.
4174/2013, όπωσ τροποποιθκζν ιςχφει ςιμερα. Ψζλοσ, με τθν αυτι απόφαςι τθσ εξουςιοδότθςε
το Διοικθτικό Χυμβοφλιο να προβεί ςε οριςτικι ςυμφωνία με τθν ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία
αναφορικά με το φψοσ τθσ αμοιβισ τθσ, θ οποία πάντωσ δεν κα υπερβαίνει το φψοσ τθσ αμοιβισ
τθσ κατά τθν προθγοφμενθ εταιρικι χριςθ 2016, κακϊσ επίςθσ και να αποςτείλει τθν ζγγραφθ
ειδοποίθςθ-εντολι ςτθν εκλεγείςα ωσ άνω Ελεγκτικι Εταιρεία εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
θμερομθνία τθσ εκλογισ τθσ.



Χτο 6ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τισ αμοιβζσ, μιςκοφσ και αποηθμιϊςεισ που καταβλικθκαν προσ
τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου για τισ υπθρεςίεσ που παρείχαν ςτθν Εταιρεία κατά τθν
διάρκεια τθσ παρελκοφςασ εταιρικισ χριςεωσ 2016 (01.01.2016-31.12.2016), αφετζρου δε
προενζκρινε τισ αμοιβζσ που κα καταβλθκοφν ςτα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου κατά τθν
τρζχουςα εταιρικι χριςθ 2017 (01.01.2017-31.12.2017) και μζχρι τθν επόμενθ ετιςια Ψακτικι
Γενικι Χυνζλευςθ.
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Χτο 7ο κζμα ενζκρινε ομόφωνα τθν παροχι αδείασ ςφμφωνα με το άρκρο 23 παρ. 1 του κ.ν.
2190/1920, προσ τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και τουσ Διευκυντζσ τθσ Εταιρείασ
προκειμζνου να ςυμμετζχουν ςε Διοικθτικά Χυμβοφλια ι ςτθν διεφκυνςθ άλλων εταιρειϊν του
Σμίλου (υφιςτάμενων ι μελλοντικϊν) που επιδιϊκουν όμοιουσ, ςυναφείσ ι παρεμφερείσ
ςκοποφσ και να ενεργοφν για λογαριαςμό τρίτων πράξεισ που υπάγονται ςε κάποιον από τουσ
ςκοποφσ τθσ Εταιρείασ.



Χτο 8ο κζμα ζλαβαν χϊρα προσ τουσ παριςταμζνουσ μετόχουσ οριςμζνεσ ανακοινϊςεισ εκ
μζρουσ του Υροεδρείου τθσ Γενικισ Χυνζλευςθσ αναφορικά με τα αποτελζςματα και τθν πορεία
τθσ Εταιρείασ.

ΕΝΟΤΘΤΑ Βϋ
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότθτεσ
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται, όπωσ είναι γνωςτό, ςε ζνα ζντονα ανταγωνιςτικό και ιδιαίτερα
απαιτθτικό διεκνζσ περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται ταχφτατα και ραγδαία, και κατά τθν διάρκεια
των τελευταίων ετϊν ςυςτθματικά και με ςυγκεκριμζνο πλάνο ανάπτυξθσ προςπακεί να ενιςχφςει με
ςτακερά και αςφαλι βιματα τθν εξωςτρζφειά τθσ, όχι μονοςιμαντα αλλά ςτισ γεωγραφικζσ περιοχζσ
που παρουςιάηουν ςτρατθγικό ενδιαφζρον, με ζμφαςθ ςτισ τεχνολογίεσ αιχμισ και ςτθν διαρκι
τεχνολογικι αναβάκμιςθ των προϊόντων και λφςεων που παρζχει, ενϊ παράλλθλα αναπτφςςει νζεσ
δραςτθριότθτεσ και προωκεί τθν είςοδό τθσ ςε νζεσ αγορζσ, με ςκοπό τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ, δεδομζνου μάλιςτα ότι θ εγχϊρια αγορά παρουςιάηει, λόγω και τθσ
ςυνεχιηόμενθσ φφεςθσ, ζντονα αρνθτικζσ προοπτικζσ.
Θ εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία που διακζτει, θ πολυετισ εμπειρία και παρουςία τθσ ςτον χϊρο, θ
οργάνωςι τθσ και θ ζντονθ δραςτθριοποίθςθ του ςυνόλου των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ, θ ευρεία
αναγνωριςιμότθτά τθσ ςε ςυνδυαςμό με τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εμπορία νζων προϊόντων, αλλά
και τθν διαρκι βελτίωςθ και αναβάκμιςθ των υφιςταμζνων, με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και ςτθν
δυνατότθτα άμεςθσ ικανοποίθςθσ τθσ ηιτθςθσ αλλά και των μεταβαλλόμενων αναγκϊν των τελικϊν
πελατϊν, κακϊσ και θ δθμιουργία ιςχυρϊν υποδομϊν και θ διείςδυςθ ςε νζεσ αγορζσ, βοθκοφν τθν
Εταιρεία να παραμζνει ανταγωνιςτικι, παρά τα εγγενι προβλιματα που αντιμετωπίηει ο κλάδοσ, τα
οποία προβλιματα εντάκθκαν ιδιαίτερα ςτο πλαίςιο τθσ ενςκιψαςασ οικονομικισ κρίςθσ.
Θ περιοριςμζνθ και ςε κάκε περίπτωςθ ελεγχόμενθ χρθματοοικονομικι ζκκεςθ του Σμίλου και θ
ςθμαντικι ποιοτικι και προϊοντικι του διαφοροποίθςθ, ςε ςυνδυαςμό με τθν διαρκι εξζλιξθ και
αναβάκμιςθ των προϊόντων του, αλλά και θ επζκταςθ του Σμίλου ςε νζεσ γεωγραφικζσ αγορζσ,
αποτελοφν τα κφρια εφόδια που διακζτει για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν ςυνεπειϊν από τθν
πρωτοφανι οικονομικι κρίςθ, πλθν όμωσ αναμζνεται ότι και κατά τθν τρζχουςα περίοδο κα
επθρεαςκοφν αναπόφευκτα τα ζςοδα και τα αποτελζςματα του Σμίλου λόγω τθσ ζνταςθσ και τθσ
διάρκειασ του φαινομζνου και τθσ γενικότερθσ κατάςταςθσ αςφυξίασ και τθσ ζλλειψθσ ρευςτότθτασ
που επικρατεί ςτθν αγορά, τθσ οποίασ θ κατάςταςθ επιδεινϊκθκε ςθμαντικά με τθν επιβολι
περιοριςμϊν ςτθ διακίνθςθ κεφαλαίων και θ οποία οδθγεί μεγάλο μζροσ τθσ ευρείασ πελατειακισ
βάςθσ ςτθν οποία απευκφνεται ο Τμιλοσ ςε αναςτολι επενδυτικϊν ςχεδίων και ςτθν αναβολι
προγραμμάτων για εκςυγχρονιςμό.
Σι ςυνικεισ χρθματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ Εταιρεία και τουσ
οποίουσ κινδφνουσ ενδζχεται να αντιμετωπίςει και κατά τθν διάρκεια του βϋ εξαμινου τθσ χριςεωσ
2017 είναι κίνδυνοι αγοράσ, πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, κίνδυνοσ ρευςτότθτασ κλπ. Ειδικότερα:
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1. Κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ λόγω τθσ γενικότερθσ φφεςθσ
Πολονότι ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ είναι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ λόγω των ειδικϊν κατθγοριϊν
λογιςμικοφ που αναπτφςςει και εμπορεφεται θ Εταιρεία, εν τοφτοισ για τθν αποφυγι τθσ μείωςθσ τθσ
ηιτθςθσ λόγω τθσ γενικότερθσ φφεςθσ που επικρατεί ςτθν ελλθνικι αγορά και τθσ ςυνακόλουκθσ
ςυρρίκνωςθσ τθσ εν δυνάμει πελατειακισ βάςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά, θ Εταιρεία αναπτφςςει μεγάλθ
και ευρεία γκάμα προϊόντων ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ απευκυνόμενθ ςτθ διεκνι αγορά,
προκειμζνου να αντιςτακμίςει πικανζσ απϊλειεσ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ τθσ αγοράσ. Θ Εταιρεία
αναπτφςςει και εξελίςςει τα προϊόντα λογιςμικοφ τθσ βαςιηόμενθ ςτθν αδιάλειπτθ και κακθμερινι
παρακολοφκθςθ και ζρευνα τθσ αγοράσ αλλά και των νζων τεχνολογιϊν, ϊςτε με τθν είςοδό τθσ ςε
νζεσ αγορζσ να ιςοςτακμίςει πικανζσ απϊλειεσ.
Υλθν όμωσ, ενόψει των γενικότερων αρνθτικϊν ςυνκθκϊν, οι οποίεσ αναπόφευκτα επθρεάηουν και
τθν δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ, ο εν λόγω κίνδυνοσ κρίνεται ωσ υπαρκτόσ εξαιτίασ και τθσ ιδιαίτερα
αρνθτικισ ςυγκυρίασ που επικρατεί κυρίωσ ςτθν εγχϊρια αγορά. Γι’ αυτό τον λόγο δίδεται ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ Εταιρείασ και ςτθν διεφρυνςθ τθσ διεκνοφσ παρουςίασ
του Σμίλου.
Επιπροςκζτωσ, το δθμοψιφιςμα που ζλαβε χϊρα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ςτισ 23 Λουνίου 2016
δίνοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν απόφαςθ για ζξοδο του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
προκαλεί κλίμα αβεβαιότθτασ ςτθν παγκόςμια οικονομία. Οόγω τθσ αςάφειασ για τθν εκτζλεςθ τθσ
απόφαςθσ και του μακροχρόνιου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ, οι ςυνζπειεσ ςτισ αγορζσ είναι
ακόμα άγνωςτεσ.
2. Κίνδυνοσ ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ από ειςαγόμενεσ επιχειριςεισ
Σ ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ είναι πάντοτε υπαρκτόσ και υπολογίςιμοσ ςτον χϊρο όπου
δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία, ιδίωσ δε αν ςυνεκτιμθκεί το γεγονόσ ότι τα εμπόδια (φραγμοί) ειςόδου
δεν είναι τόςο ιςχυρά ςτον τομζα αυτό, κακϊσ θ πλειονότθτα των τεχνικϊν όρων που
χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν
παραμετροποίθςθ προϊόντων λογιςμικοφ είναι διαδεδομζνοι ευρζωσ, γεγονόσ το οποίο επιτρζπει ςε
αλλοδαπζσ εταιρείεσ να διειςδφουν με ςχετικι ευκολία ςτθν αγορά, εκμεταλλευόμενεσ ιδίωσ τα
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτουν, κυρίωσ ςε επίπεδο μεγεκϊν. Θ Εταιρεία αντιμετωπίηει τον
ςυγκεκριμζνο κίνδυνο με ζμφαςθ ςτον ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ ποιοτικϊν και ςπονδυλωτϊν
προϊόντων, ςτθν ςυςτθματικι και ςτοχευμζνθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ και προςαρμοςτικότθτα των
προϊόντων που ιδθ εμπορεφεται, ςτθν αντιπροςϊπευςθ ιςχυρϊν και παγκόςμια γνωςτϊν οίκων,
ςτθν δθμιουργία ςχζςεων διαρκείασ και εμπιςτοςφνθσ με τθν πελατειακι τθσ βάςθ και ςτθν
επζκταςθ των δραςτθριοτιτων αυτισ ςτο εξωτερικό. Υάντωσ ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ αποτελεί
διαχρονικά υπαρκτό και εν δυνάμει κίνδυνο ανά πάςα ςτιγμι και με τθν ςθμαςία αυτι
αντιμετωπίηεται από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ, διϋ ον λόγο και θ Εταιρεία δίδει πάντοτε ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτον τομζα τθσ ποιοτικισ και προϊοντικισ τθσ διαφοροποίθςθσ και ςτθν εν γζνει παροχι
προσ τουσ πελάτεσ αυτισ υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου, ενϊ παράλλθλα με τθν ςυςτθματικι
ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τθσ αντιπαρζρχεται τον εν λόγω κίνδυνο και αναβακμίηει τον ρόλο και τθν
παρουςία τθσ ςτθ διεκνι αγορά, γεγονόσ που τθν κακιςτά πιο ανκεκτικι ςτθν αντιμετϊπιςθ του
ςυγκεκριμζνου κινδφνου. Επιπροςκζτωσ θ διαρκισ αφξθςθ του παγκόςμιου μεγζκουσ τθσ αγοράσ
αμβλφνει μερικϊσ τισ επιπτϊςεισ του ανταγωνιςμοφ, ϊςτε θ δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται εκτόσ
Ελλάδοσ να αντιςτακμίηει τισ αναπόφευκτεσ απϊλειεσ ςτθν ελλθνικι αγορά.
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3. Κίνδυνοσ τεχνολογικϊν εξελίξεων
Σι τεχνολογικζσ εξελίξεισ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν ανταγωνιςτικότθτα των εταιρειϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ. Σι εταιρείεσ που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα
ςτον κλάδο τθσ πλθροφορικισ πρζπει να είναι διαρκϊσ ενιμερεσ για πικανζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν
υφιςτάμενθ τεχνολογία και να προχωροφν ςτισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ που διαςφαλίηουν το υψθλό
τεχνολογικό επίπεδο.
Πε βάςθ τα παραπάνω και για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ μείωςθ του κινδφνου των
τεχνολογικϊν εξελίξεων ο Τμιλοσ:
 αναπτφςςει προϊόντα ςε ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ και διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ πλατφόρμεσ.
 προχωρά ςε ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε τεχνολογικά ηθτιματα, ςε ςυνεργαςία με
διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ εξειδικευμζνουσ ςε κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ.
 προςφζρει καινοτόμεσ εφαρμογζσ ανάλογεσ των αναγκϊν και απαιτιςεων τθσ αγοράσ.
Για τουσ ωσ άνω λόγουσ ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ δεν αξιολογείται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικόσ κατά τθν
δεδομζνθ χρονικι περίοδο.
4. Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ με βάςθ τισ εςωτερικζσ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαςφαλίηει ότι οι πωλιςεισ
αγακϊν και υπθρεςιϊν λαμβάνουν χϊρα προσ πελάτεσ υψθλισ πιςτωτικισ αξιοπιςτίασ και
ικανότθτασ. Οόγω τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ ςτο εξωτερικό, ο εν λόγω
κίνδυνοσ είναι υπαρκτόσ ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ που προζρχονται από άλλεσ χϊρεσ (ιδίωσ από
χϊρεσ τθσ Αφρικισ και τθσ Αςίασ), για τουσ οποίουσ δεν είναι πάντοτε ευχερισ ο αποτελεςματικόσ
ζλεγχοσ τθσ πιςτολθπτικισ τουσ ικανότθτασ και αξιοπιςτίασ. Για τον λόγο αυτό θ Εταιρεία αναπτφςςει
και εξελίςςει διαρκϊσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ λειτουργίασ (όςον αφορά ςτθν διαδικαςία
διαπραγματεφςεων, ςυμβάςεων και project management) με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ αντιμετϊπιςθ
του ςυγκεκριμζνου κινδφνου. Εντόσ του εν λόγω πλαιςίου και των μεκόδων αξιολόγθςθσ που θ
Εταιρεία διακζτει, ο Τμιλοσ δεν ζχει αντιμετωπίςει μζχρι ςιμερα ςθμαντικοφ μεγζκουσ ενδεχόμενεσ
επιςφάλειεσ, για τισ οποίεσ δεν ζχει ςχθματιςκεί επαρκισ πρόβλεψθ. Ωσ εκ τοφτου ο εν λόγω
κίνδυνοσ, μολονότι υπαρκτόσ ενόψει και του γενικότερου αρνθτικοφ από οικονομικισ απόψεωσ
κλίματοσ, αξιολογείται ςιμερα ωσ ελεγχόμενοσ. Υάντωσ εφόςον υπάρξει επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν
ανάπτυξθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ προςεχείσ μινεσ, ιδίωσ δε ςτθν ελλθνικι αγορά
ςυνζπεια και τθσ επιβολισ των κεφαλαιακϊν περιοριςμϊν, ο κίνδυνοσ αυτόσ ενδζχεται να επθρεάςει
τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ. Χτθ ςθμείωςθ 15 των οικονομικϊν καταςτάςεων παρατίκεται
ανάλυςθ των απαιτιςεων από πελάτεσ.
5. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Θ Διοίκθςθ ζχει δϊςει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθν διαχείριςθ του ςυγκεκριμζνου κινδφνου, ςτθν
παρακολοφκθςι του με τθν διενζργεια μθνιαίασ και τριμθνιαίασ πρόβλεψθσ και παρακολοφκθςθ
ταμειακϊν ροϊν και ςτθν διαρκι αξιολόγθςθ και επανεκτίμθςθ τθσ ςτρατθγικισ που ςυνδζεται με
τθν αποτελεςματικι διαχείριςι του.
Χτθ ςθμειϊςεισ 22 και 25 των οικονομικϊν καταςτάςεων παρατίκεται πίνακασ με τα δάνεια και τισ
λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Σμίλου.
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6. Επιτοκιακόσ κίνδυνοσ
Σ επιτοκιακόσ κίνδυνοσ για τθν Εταιρεία δεν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικόσ, δεδομζνου ότι ο δανειςμόσ
τθσ Εταιρείασ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το Euribor αφετζρου θ Εταιρεία ζχει περιοριςμζνθ και ςε κάκε
περίπτωςθ ελεγχόμενθ ζκκεςθ ςε τραπεηικό δανειςμό. Υολιτικι του Σμίλου είναι να διατθρεί το
φψοσ του ςυνολικοφ δανειςμοφ ςε μεταβλθτό επιτόκιο και να επεμβαίνει διορκωτικά, όποτε
απαιτείται, και παράλλθλα να αποφεφγει, ςτο βακμό που αυτό είναι επιτρεπτό από τθν εν γζνει
επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τθν ζκκεςθ ςε περαιτζρω δανειοδότθςθ.
Θ περιοριςμζνθ ζκκεςθ του Σμίλου ςε δανειακά κεφάλαια κακιςτά τθν μεταβολι των επιτοκίων μθ
ςθμαντικι για τα αποτελζςματα του Σμίλου. Χθμειϊνεται ότι τα ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
του Σμίλου υπερκαλφπτουν το ςφνολο του τραπεηικοφ δανειςμοφ.
7. Κίνδυνοι από τθν επιβολι κεφαλαιακϊν ελζγχων (capital controls) ςτο ελλθνικό τραπεηικό
ςφςτθμα
Δυνάμει τθσ από 28-06-2015 Υράξεωσ Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου οι ελλθνικζσ τράπεηεσ τζκθκαν ςε
αργία, ενϊ ταυτόχρονα επιβλικθκαν ζλεγχοι ςτισ μετακινιςεισ κεφαλαίων ςφμφωνα με ςχετικι
απόφαςθ του Ωπουργείου Σικονομικϊν. Θ τραπεηικι αργία ζλθξε ςτισ 20-07-2015, ενϊ οι ζλεγχοι
κεφαλαίων παραμζνουν ςε ιςχφ μζχρι και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ, μολονότι
το ςχετικό πλαίςιο διαρκϊσ βελτιϊνεται προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ ελάφρυνςθσ των αρχικϊσ
επιβλθκζντων περιοριςμϊν.
Θ Εταιρεία, παρά τθν κρατοφςα αςτάκεια, ρευςτότθτα και αβεβαιότθτα, τόςο ςε πολιτικό όςο και ςε
οικονομικό επίπεδο, ςυνεχίηει να λειτουργεί απρόςκοπτα και χωρίσ να ζχει επθρεαςκεί ουςιωδϊσ θ
ςυνολικι δραςτθριότθτα του Σμίλου. Ωςτόςο θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ παρακολουκεί διαρκϊσ τισ
εξελίξεισ και αξιολογεί τθν διαμορφοφμενθ κατάςταςθ και τισ πικανζσ μελλοντικζσ ςυνζπειεσ,
προκειμζνου μζςω του ζγκαιρου προγραμματιςμοφ να εξαςφαλίςει τθν υλοποίθςθ όλων των
απαραίτθτων ενεργειϊν και τθν εφαρμογι των μζτρων που κρίνονται ενδεδειγμζνα για τθν
προςικουςα αντιμετϊπιςθ τυχόν κακυςτεριςεων εκ μζρουσ των εγχϊριων τραπεηικϊν ιδρυμάτων
ςτθν διαδικαςία χρθματοδότθςθσ αυτισ και τθν ανεφρεςθ εναλλακτικϊν λφςεων προκειμζνου να
ελαχιςτοποιθκοφν οι δυςμενείσ επιπτϊςεισ ςτθν λειτουργία, τθν χρθματοοικονομικι επίδοςθ, τισ
ταμειακζσ ροζσ και τθν οικονομικι κζςθ τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου εν γζνει.
ΕΝΟΤΘΤΑ Γϋ
Σθμαντικζσ ςυναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Χτθν παροφςα ενότθτα περιλαμβάνονται οι ςθμαντικότερεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και
ςυνδεδεμζνων με αυτιν προςϊπων, (ςυνδεδεμζνα μζρθ) όπωσ αυτά ορίηονται ςτο Διεκνζσ Οογιςτικό
Υρότυπο 24.
Ειδικότερα ςτθν εν λόγω Ενότθτα περιλαμβάνονται:
(α) οι ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και κάκε ςυνδεδεμζνου προςϊπου που πραγματοποιικθκαν
κατά το πρϊτο εξάμθνο τθσ τρζχουςασ χριςεωσ 2017 (01.01.2017-30.06.2017) και οι οποίεσ
επθρζαςαν ουςιαςτικά τθν χρθματοοικονομικι κζςθ ι τισ επιδόςεισ τθσ Εταιρείασ κατά τθν εν λόγω
περίοδο και
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(β) οι τυχόν μεταβολζσ των ςυναλλαγϊν μεταξφ τθσ Εταιρείασ και κάκε ςυνδεδεμζνου προςϊπου που
περιγράφονται ςτθν τελευταία ετιςια Ζκκεςθ, οι οποίεσ κα μποροφςαν να ζχουν ουςιαςτικζσ
ςυνζπειεσ για τθ χρθματοοικονομικι κζςθ ι τισ επιδόςεισ τθσ Εταιρείασ κατά το πρϊτο εξάμθνο τθσ
τρζχουςασ χριςεωσ.
Ψα ςυνδεδεμζνα με τθν Εταιρεία πρόςωπα είναι τα ακόλουκα:
α) «GLOBALSOFT ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ ΩΟΛΞΣΩ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ Εταιρεία ςυμμετζχει
με ποςοςτό ςυμμετοχισ 97,09%,
β) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD», με ζδρα τθν Ξφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό 100%,
γ) «ΞΣΠΥΛΣΩΨΕΦ ΛΡΨΕΦΡΑΧΛΣΡΑΟ ΦΦΑΡΨΧΑΛΗ ΕΥΕ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 50,18%. Χθμειϊνεται ότι θ εν λόγω εταιρεία ζχει λυκεί
και ευρίςκεται ςε κακεςτϊσ εκκακαρίςεωσ , θ οποία εκκακάριςθ δεν ζχει μζχρι ςιμερα ολοκλθρωκεί.
δ) «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) S.A.», με ζδρα ςτθν Ελβετία, ςτθν οποία θ κυπριακι ωσ
άνω κυγατρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 60%,
ε) «PROFILE SOFTWARE (UK) LTD», με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο, ςτθν οποία θ κυπριακι ωσ άνω
κυγατρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100%,
ςτ) «PROFILE ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘΧ, ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΚΕΧΘΧ
ΥΦΑΞΨΛΞΩΡ ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΕΩΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100%,
Χθμειϊνουμε ότι θ αναφορά ςτισ ωσ άνω ςυναλλαγζσ, θ οποία ακολουκεί, περιλαμβάνει τα
ακόλουκα ςτοιχεία:
(α) το ποςό αυτϊν των ςυναλλαγϊν
(β) το ανεξόφλθτο υπόλοιπό τουσ ςτο τζλοσ τθσ περιόδου αναφοράσ (30.06.2017),
(γ) τθ φφςθ τθσ ςχζςεωσ του ςυνδεδεμζνου προςϊπου µε τθν Εταιρεία κακϊσ και
(δ) τυχόν πλθροφοριακά ςτοιχεία για τισ ςυναλλαγζσ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν κατανόθςθ
τθσ οικονομικισ κζςθσ τθσ Εταιρείασ, μόνον όμωσ εφόςον οι ςυναλλαγζσ αυτζσ είναι ουςιϊδεισ και
δεν ζχουν πραγματοποιθκεί υπό τουσ ςυνικεισ όρουσ τθσ αγοράσ.
Σι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ αναλφονται παρακάτω:

Ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS&SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE
Ε.Υ.Ε.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
PROFILE SOFTWARE (UK) Ltd
PROFILE DIGITAL SERVICES A.E.
Σφνολο

Ρωλιςεισ
Αγορζσ
30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
74.712
92.552
177.906
53.484
454.006
310.661
-

-

-

-

6.150
736.586

12.799
2.063.449

-

40.000
-

1.271.454

2.479.460

177.906

93.484

Ψα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ κατά
τθν λιξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου αναλφονται ωσ παρακάτω:
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Ενδοεταιρικά υπόλοιπα
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Ε.Υ.Ε.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
PROFILE SOFTWARE (UK) Ltd
PROFILE DIGITAL SERVICES A.E.
Σφνολο

Απαιτιςεισ
Υποχρεϊςεισ
30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
31.396
56.423
177.448
337.225
366.021
102.514
170.425
168.396
28.990
30.501
22.068
40.000
40.000
230.280
1.755.324
194.626
798.316 2.376.665
536.656
40.000

Σι ςυναλλαγζσ με τα ςυνδεδεμζνα φυςικά πρόςωπα, όπωσ αυτά ορίηονται από το Διεκνζσ Οογιςτικό
Υρότυπο 24, για το πρϊτο εξάμθνο του 2017 ζχουν ωσ εξισ:
Για τθν περίοδο 01.01.2017-30.06.2017:
Αμοιβζσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν τθσ Διοίκθςθσ

Πμιλοσ
250.663

Εταιρεία
250.663

Υλζον των ανωτζρω ςθμειϊνεται ότι:
• Δεν ζχουν χορθγθκεί δάνεια ι πιςτωτικζσ εν γζνει διευκολφνςεισ ςε μζλθ του Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου ι ςε λοιπά διευκυντικά ςτελζχθ τθσ Εταιρείασ και τισ οικογζνειεσ αυτϊν.
• Ψα ποςά που αναφζρονται ςτον ωσ άνω Υίνακα αφοροφν ςε αμοιβζσ για τισ προςωπικζσ υπθρεςίεσεργαςία που παρζχουν ςτθν Εταιρεία, αμοιβζσ παραςτάςεων αυτϊν και ςυναλλαγζσ των μελϊν τθσ
Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ και των διευκυντικϊν ςτελεχϊν αυτισ κατά τθν εν λόγω χρονικι περίοδο.
• Σι εν λόγω ςυναλλαγζσ δεν περιζχουν κανζνα εξαιρετικό ι εξατομικευμζνο γνϊριςμα, το οποίο κα
κακιςτοφςε επιβεβλθμζνθ τθν περαιτζρω και ανά ςυνδεδεμζνο πρόςωπο ανάλυςθ αυτϊν.
• Υλθν των ωσ άνω αμοιβϊν, δεν υφίςτανται άλλεσ ςυναλλαγζσ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και των εν λόγω
διευκυντικϊν ςτελεχϊν και μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
• Δεν υφίςταται οιαδιποτε ςυναλλαγι, θ οποία να ζχει πραγματοποιθκεί εκτόσ και πζραν των
ςυνικων όρων τθσ αγοράσ.
• Δεν υφίςταται οιαδιποτε ςυναλλαγι, θ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το 10% τθσ αξίασ των ςτοιχείων
του ενεργθτικοφ τθσ Εταιρείασ, όπωσ αποτυπϊνεται ςτισ τελευταίεσ δθμοςιευμζνεσ καταςτάςεισ.
• Δεν υφίςταται οιαδιποτε ςυναλλαγι, θ οποία να αξιολογείται ωσ ςθμαντικι, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 10 του ν. 3340/2005, όπωσ ζχει εξειδικευκεί με τθν με αρικμό 45/2011 Εγκφκλιο
τθσ Επιτροπισ Ξεφαλαιαγοράσ.
• Θ εταιρία Profile Digital Services υλοποιεί τισ υπθρεςίεσ, θχογράφθςθσ και αποθχογράφθςθσ των
πρακτικϊν των ςυνεδριάςεων των δικαςτθρίων τθσ χϊρασ με ΧΔΛΨ, τισ οποίεσ λαμβάνει από τθν
Profile ΑΕΒΕΥ βάςει τριμεροφσ ςφμβαςθσ με το Ωπουργείο Δικαιοςφνθσ.
• Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου 01/01/17-30/06/17 εξοφλικθκε από τθν κυγατρικι εταιρία
«PROFILE ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘΧ, ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΚΕΧΘΧ ΥΦΑΞΨΛΞΩΡ
ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΕΩΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE DIGITAL SERVICES Α.Ε.» προσ τθν
μθτρικι εταιρία «PROFILE ΑΡΩΡΩΠΣΧ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ», το
υπόλοιπο τθσ ςυνολικισ χρθματοδοτικισ ανάγκθσ των 2.250.000 € που αφοροφςε τθν υλοποίθςθ του
ζργου «Ψθφιακι Ξαταγραφι, Αποκικευςθ και Διάκεςθ Υρακτικϊν Χυνεδριάςεων Δικαςτθρίων με
ΧΔΛΨ».
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ΕΝΟΤΘΤΑ Δϋ
Μετοχικό κεφάλαιο – Κδιεσ μετοχζσ
Θ παροφςα Ενότθτα παρατίκεται επιπλζον του ελαχίςτου περιεχομζνου που ορίηει το άρκρο 5 του ν.
3556/2007, όπωσ ιςχφει ςιμερα, για λόγουσ επαρκζςτερθσ ενθμζρωςθσ του επενδυτικοφ κοινοφ και
με ςκοπό τθν επικαιροποίθςθ των πλθροφοριϊν που ζχουν παραςχεκεί με τθν ετιςια Ζκκεςθ
Διαχείριςθσ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ.
1. Διάρκρωςθ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ
Ψο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ ανζρχεται μετά τθν τελευταία απόφαςθ τθσ Ζκτακτθσ Γενικισ
Χυνζλευςθσ των μετόχων τθσ 30/12/2014 ςε 5.551.730,71 Ευρϊ, διαιροφμενο ςε 11.812.193 κοινζσ,
ονομαςτικζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ Ευρϊ 0,47 εκάςτθσ.
Χθμειϊνεται ότι θ ςχετικι τροποποίθςθ του άρκρου 5 του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ ςυνεπεία τθσ
αποφάςεωσ που ελιφκθ από τθν Ζκτακτθ Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων τθσ 30θσ Δεκεμβρίου 2014,
εγκρίκθκε με τθν με αρικμό πρωτοκόλλου 7470/22.01.2015 απόφαςθ του Ωφυπουργοφ Ανάπτυξθσ
και Ανταγωνιςτικότθτασ, θ οποία και καταχωρικθκε νομίμωσ ςτο ΓΕΠΘ τθν 22/01/2015 με Ξωδικό
Αρικμό Ξαταχϊρθςθσ (ΞΑΞ) 295881.
Από κάκε μετοχι απορρζουν όλα τα δικαιϊματα και οι υποχρεϊςεισ που ορίηονται από το νόμο και
το Ξαταςτατικό τθσ Εταιρείασ. Θ κυριότθτα τθσ μετοχισ ςυνεπάγεται αυτοδικαίωσ τθν αποδοχι του
Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ και των αποφάςεων που ζχουν λθφκεί ςφμφωνα με το νόμο και το
Ξαταςτατικό, από τα διάφορα όργανα τθσ Εταιρείασ. Ξάκε μετοχι παρζχει το δικαίωμα μίασ (1)
ψιφου.
Τλεσ οι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν και διαπραγματεφονται
ςτθν Ξφρια Αγορά του Χ.Α. Θ Εταιρεία κατά τον χρόνο ςυντάξεωσ και εγκρίςεωσ τθσ παροφςασ
Εκκζςεωσ κατζχει 49.155 ίδιεσ μετοχζσ, που αποτελοφν ποςοςτό 0,42% περίπου του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ και ςυνακόλουκων δικαιωμάτων ψιφου.
2. Ρεριοριςμοί ωσ προσ τθν μεταβίβαςθ μετοχϊν τθσ Εταιρείασ
Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι περιοριςμοί αναφορικά με τθν μεταβίβαςθ των μετοχϊν τθσ Εταιρείασ.
3. Σθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ κατά τθν ζννοια του ν. 3556/2007
Σι ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι οι ακόλουκεσ:
 «GLOBALSOFT ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΑΡΑΥΨΩΘΧ ΞΑΛ ΕΠΥΣΦΛΑΧ ΟΣΓΛΧΠΛΞΣΩ ΞΑΛ ΩΟΛΞΣΩ
ΩΥΣΟΣΓΛΧΨΛΞΩΡ ΧΩΧΨΘΠΑΨΩΡ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 97,09%.
 «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD», με ζδρα τθν Ξφπρο, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό 100%.
 «ΞΣΠΥΛΣΩΨΕΦ ΛΡΨΕΦΡΑΧΛΣΡΑΟ ΦΦΑΡΨΧΑΛΗ ΕΥΕ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ
Εταιρεία ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 50,18%. Χθμειϊνεται ότι θ εν λόγω Εταιρεία ζχει
λυκεί και ευρίςκεται ςε κακεςτϊσ εκκακαρίςεωσ το οποίο δεν ζχει ολοκλθρωκεί.
 «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) S.A.», με ζδρα τθν Ελβετία, ςτθν οποία θ κυπριακι ωσ
άνω κυγατρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 60%.
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 «PROFILE SOFTWARE (UK) LTD», με ζδρα το Θνωμζνο Βαςίλειο, ςτθν οποία θ κυπριακι ωσ άνω
κυγατρικι ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100% και
 «PROFILE ΑΡΩΡΩΠΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΨΘΦΛΑΞΘΧ ΞΑΨΑΓΦΑΦΘΧ, ΑΥΣΚΘΞΕΩΧΘΧ ΞΑΛ ΔΛΑΚΕΧΘΧ ΥΦΑΞΨΛΞΩΡ
ΧΩΡΕΔΦΛΑΧΕΩΡ ΔΛΞΑΧΨΘΦΛΩΡ», με ζδρα τθν Ρζα Χμφρνθ Αττικισ, ςτθν οποία θ Εταιρεία
ςυμμετζχει με ποςοςτό ςυμμετοχισ 100% .
Υεραιτζρω, οι ςθμαντικζσ άμεςεσ ι ζμμεςεσ ςυμμετοχζσ ςτο μετοχικό κεφάλαιο και δικαιϊματα
ψιφου τθσ Εταιρείασ κατά τθν ζννοια των διατάξεων των άρκρων 9 ζωσ 11 του ν. 3556/2007 είναι οι
ακόλουκεσ:
 Χαράλαμποσ Χταςινόπουλοσ: 4.116.197 μετοχζσ και δικαιϊματα ψιφου (ποςοςτό 34,85%).
 Latover Holdings Limited (ςυμφερόντων του κ. Χαρ. Χταςινόπουλου): 1.771.830 μετοχζσ και
δικαιϊματα ψιφου (ποςοςτό 15,00%).
4. Μετοχζσ παρζχουςεσ ειδικά δικαιϊματα ελζγχου
Δεν υφίςτανται μετοχζσ, οι οποίεσ παρζχουν ειδικά δικαιϊματα ελζγχου.
5. Ρεριοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου
Δεν υφίςτανται γνωςτοί ςτθν Εταιρεία περιοριςμοί ςτο δικαίωμα ψιφου ςε κατόχουσ μετοχϊν τθσ
Εταιρείασ.
6. Συμφωνίεσ μετόχων τθσ Εταιρείασ
Δεν ζχουν περιζλκει εισ γνϊςθ τθσ Εταιρείασ τυχόν ςυμφωνίεσ μεταξφ μετόχων, οι οποίεσ
ςυνεπάγονται περιοριςμοφσ ςτθν μεταβίβαςθ μετοχϊν ι περιοριςμοφσ ςτθν άςκθςθ των
δικαιωμάτων ψιφου.
7. Κανόνεσ διοριςμοφ και αντικατάςταςθσ μελϊν Δ.Σ. και τροποποίθςθσ Καταςτατικοφ
Αναφορικά με τον διοριςμό και τθν αντικατάςταςθ μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου τθσ Εταιρείασ
κακϊσ και τα ςχετικά με τθν τροποποίθςθ του Ξαταςτατικοφ αυτισ, δεν υφίςτανται κανόνεσ οι οποίοι
διαφοροποιοφνται από τα προβλεπόμενα ςτον κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφει ςιμερα.
8. Αρμοδιότθτα του Δ.Σ. για τθν ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι τθν αγορά ιδίων μετοχϊν
Δεν υφίςταται ειδικι αρμοδιότθτα του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ι οριςμζνων μελϊν του Διοικθτικοφ
Χυμβουλίου για ζκδοςθ νζων μετοχϊν ι τθν αγορά ιδίων μετοχϊν ςφμφωνα με το άρκρο 16 του κ.ν.
2190/1920.
9. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ που τίκενται ςε ιςχφ, τροποποιοφνται ι λιγουν ςε περίπτωςθ αλλαγισ
ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ πρόταςθσ.
Δεν υφίςταται οποιαδιποτε ςθμαντικι ςυμφωνία ςυναφκείςα από τθν Εταιρεία, θ οποία να τίκεται
ςε ιςχφ, τροποποιείται ι λιγει ςε περίπτωςθ αλλαγισ ςτον ζλεγχο τθσ Εταιρείασ κατόπιν δθμόςιασ
πρόταςθσ.
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10. Σθμαντικζσ ςυμφωνίεσ με μζλθ του Δ.Σ. ι το προςωπικό τθσ Εταιρείασ.
Πεταξφ τθσ Εταιρείασ και μελϊν του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου αυτισ ι του προςωπικοφ, μόνο μία
ςυμφωνία υφίςταται (και ειδικότερα μεταξφ τθσ Εταιρείασ και του Υροζδρου του Δ.Χ. και
Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου αυτισ), θ οποία προβλζπει αποηθμίωςθ ςε περίπτωςθ καταγγελίασ ι
απόλυςθσ χωρίσ βάςιμο λόγο ι τερματιςμοφ τθσ κθτείασ ι τθσ απαςχόλθςισ του εξαιτίασ οιαςδιποτε
δθμόςιασ πρόταςθσ.
Επεξθγθματικι ζκκεςθ ςχετικά με τισ πλθροφορίεσ, θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα προσ το άρκρο
4 παρ. 8 του ν. 3556/2007
Θ αρίκμθςθ ςτθν παροφςα επεξθγθματικι Ζκκεςθ (θ οποία ςυντάςςεται ςφμφωνα με το άρκρο 4
παρ. 8 του ν. 3556/2007, όπωσ ιςχφει ςιμερα) ακολουκεί τθν αντίςτοιχθ ςχετικι αρίκμθςθ των
πλθροφοριϊν του άρκρου 4 παρ. 7 του ν. 3556/2007, ωσ οι πλθροφορίεσ αυτζσ παρατίκενται
ανωτζρω:
1. Θ διάρκρωςθ και ο τρόποσ ςχθματιςμοφ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ παρατίκεται
αναλυτικά ςτο άρκρο 5 του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ. Σι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ ειςιχκθςαν ςτο
Χρθματιςτιριο Ακθνϊν τθν 29θ Σκτωβρίου 2003, διαπραγματεφονται δε ςε αυτό ζκτοτε ςυνεχϊσ
μζχρι και ςιμερα.
2. Συδείσ τζτοιοσ περιοριςμόσ υφίςταται είτε εκ του νόμου είτε εκ του Ξαταςτατικοφ τθσ Εταιρείασ,
οφτε από οιαδιποτε άλλθ ςυμφωνία.
3. Ψα ςτοιχεία ςχετικά με τον αρικμό των μετοχϊν και των δικαιωμάτων ψιφου των προςϊπων που
διακζτουν ςθμαντικζσ ςυμμετοχζσ, ζχουν αντλθκεί από το τθροφμενο από τθν Εταιρεία μετοχολόγιο
και τισ γνωςτοποιιςεισ που ζχουν περιζλκει κατά νόμο ςτθν Εταιρεία.
4. Δεν υπάρχουν άλλεσ κατθγορίεσ μετοχϊν, ει μθ μόνον κοινζσ ονομαςτικζσ μετά ψιφου.
5. Δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν Εταιρεία τζτοιοι περιοριςμοί.
6. Σμοίωσ δεν ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν Εταιρεία τζτοιεσ ςυμφωνίεσ.
7. Χτα ςυγκεκριμζνα κζματα το Ξαταςτατικό τθσ Εταιρείασ δεν παρουςιάηει αποκλίςεισ από τισ
προβλζψεισ του κ.ν. 2190/1920. Γίνεται ρθτι μνεία ότι το Ξαταςτατικό τθσ Εταιρείασ ζχει πλιρωσ
εναρμονιςκεί προσ τισ διατάξεισ του ν. 3604/2007, δυνάμει τθσ αποφάςεωσ τθσ ετιςιασ Ψακτικισ
Γενικισ Χυνζλευςθσ των μετόχων τθσ 27θσ Λουνίου 2008.
8. Δεν υφίςταται τζτοια ειδικι αρμοδιότθτα.
9. Ελλείψει τζτοιων ςυμφωνιϊν, παρζλκει οιαδιποτε επεξιγθςθ.
10. Ειδικότερα, με βάςθ το άρκρο 9.2 τθσ ςυναφκείςασ μεταξφ τθσ Εταιρείασ και του Υροζδρου του
Δ.Χ. και Διευκφνοντοσ Χυμβοφλου αυτισ ςφμβαςθσ, ο δεφτεροσ εκ των ςυμβαλλομζνων δικαιοφται,
εφόςον ςυντρζξει θ ωσ άνω περίπτωςθ, αποηθμίωςθ για τον υπολογιςμό τθσ οποίασ λαμβάνονται
υπόψθ οι αποδοχζσ που κα εδικαιοφτο μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ.
Θ παροφςα επεξθγθματικι Ζκκεςθ ςυνετάγθ, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 8 του ν. 3556/2007.
ΕΝΟΤΘΤΑ Εϋ
Εξζλιξθ, επιδόςεισ και κζςθ του Ομίλου – Χρθματοοικονομικοί και μθ βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων
Χτθν παροφςα Ενότθτα, θ οποία επίςθσ υπερβαίνει το ελάχιςτο υποχρεωτικό περιεχόμενο του
άρκρου 5 του νόμου 3556/2007, όπωσ ιςχφει ςιμερα, πλθν όμωσ παρατίκεται για λόγουσ πλθρότθτασ
και με γνϊμονα τθν ακριβζςτερθ ενθμζρωςθ των επενδυτϊν, περιλαμβάνεται μια ορκι και
ςυνοπτικι απεικόνιςθ τθσ εξζλιξθσ, των επιδόςεων, των δραςτθριοτιτων και τθσ κζςθσ του ςυνόλου
των επιχειριςεων που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ.
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Θ απεικόνιςθ αυτι λαμβάνει χϊρα με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να παρζχεται μια ιςορροπθμζνθ και
περιεκτικι ανάλυςθ ςχετικά με τισ ανωτζρω κατθγορίεσ κεμάτων, θ οποία αντιςτοιχεί ςτο μζγεκοσ
και ςτθν πολυπλοκότθτα των δραςτθριοτιτων των επιχειριςεων αυτϊν. Επίςθσ ςτο τζλοσ τθσ
ςχετικισ απεικόνιςθσ παρατίκενται και οριςμζνοι δείκτεσ (χρθματοοικονομικοί και μθ) τουσ οποίουσ
θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ αξιολογεί ωσ χριςιμουσ για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθ των ανωτζρω
κεμάτων.
1. Εξζλιξθ και επιδόςεισ του Ομίλου
Θ πορεία των βαςικϊν οικονομικϊν μεγεκϊν του Σμίλου κατά τθν διάρκεια τθσ τελευταίασ τριετίασ
και κατά τθ διάρκεια του πρϊτου εξαμινου του 2017 και αντίςτοιχα του 2016 και 2015 ζχει ωσ εξισ:

ΟΜΙΛΟΣ

31.12.2016

31.12.2015

31.12.2014 30.06.2017 30.06.2016 30.06.2015

Χφνολο Ενεργθτικοφ

37.021.625

29.890.596

27.968.127 35.556.206

33.942.222

28.535.655

Χφνολο Λδίων Ξεφαλαίων

17.274.730

16.688.498

15.723.862 17.367.120

16.908.345

16.252.989

Ξφκλοσ Εργαςιϊν

9.292.681

9.408.611

9.655.388

4.544.566

4.389.923

4.080.406

Πικτά Ξζρδθ

4.135.276

4.071.155

3.953.266

2.384.145

1.879.303

1.783.406

Ξζρδθ προ φόρων

545.492

979.007

970.684

287.142

169.351

453.854

Ξζρδθ μετά από φόρουσ

593.586

893.621

893.354

181.406

271.528

516.359

2.817.097

2.841.421

2.882.173

1.530.467

1.332.562

1.335.256

EBITDA

Ροςοςτιαίεσ μεταβολζσ μεγεκϊν

2016-2015

2015-2014

30.06.201730.06.2016

30.06.201630.06.2015

(1,23)%

(2,56)%

3,52%

7,59%

1,57%

2,98%

26,86%

5,38%

Ξζρδθ προ φόρων

(44,28)%

0,86%

69,55%

(62,69)%

Ξζρδθ μετά από φόρουσ

(33,57)%

0,03%

(33,19)%

(47,41)%

ΟΜΙΛΟΣ
Ξφκλοσ Εργαςιϊν
Πικτά Ξζρδθ

Κφκλοσ εργαςιϊν
Σ κφκλοσ εργαςιϊν ανιλκε ςε 4.545 χιλ. Ευρϊ ζναντι 4.390 χιλ. Ευρϊ το αντίςτοιχο διάςτθμα του
2016, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 3,52%, λόγω τθσ περαιτζρω διείςδυςθσ ςτισ διεκνείσ αγορζσ. Ψο ΕΒΛΨDA
του ομίλου ανιλκε ςτο 34% ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ περίοδο που ιταν ςτο 30%. Ψα κζρδθ μετά
φόρων εμφανίηονται μειωμζνα ςε €181 χιλ. από €272 χιλ. το προθγοφμενο εξάμθνο.
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2. Χρθματοοικονομικοί και μθ βαςικοί δείκτεσ επιδόςεων
Ξατωτζρω παρατίκενται οριςμζνοι αρικμοδείκτεσ, χρθματοοικονομικοί και μθ, που άπτονται των
βαςικϊν επιδόςεων, τθσ κζςεωσ και τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ του Σμίλου.

30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
31.12.2016

30.06.2016

38,00%

37,77%

41,41%

1,28

1,24

1,20

51,16%

53,34%

50,18%

48,84%

46,66%

49,82%

29,36%

35,38%

28,53%

1,94

1,90

1,36

52,46%

44,50%

42,81%

3,82%

6,04%

5,96%

Ραγιοποίθςθ ενεργθτικοφ: (Σ δείκτθσ δείχνει τθν
αναλογία κεφαλαίων που ζχουν διατεκεί ςε πάγιο
ενεργθτικό)
Κδια/Ράγιο Ενεργθτικό: (Σ δείκτθσ παρουςιάηει τθν
ποιότθτα τθσ κεφαλαιακισ διάρκρωςθσ)
Σφνολο Υποχρεϊςεων/ Σφνολο Ρακθτικοφ: (Σ δείκτθσ
δείχνει τθν δανειακι εξάρτθςθ)
Κδια Κεφάλαια/ Σφνολο πακθτικοφ: (Σ δείκτθσ δείχνει
τθν δανειακι εξάρτθςθ)
Δανειςμόσ/Κδια: (Σ δείκτθσ παρουςιάηει τι ποςοςτό των
ιδίων κεφαλαίων αποτελεί το ςφνολο των δανειακϊν
υποχρεϊςεων)

Κυκλοφοροφν Ενεργθτικό/ Βραχυπρόκεςμεσ
Υποχρεϊςεισ: (Σ δείκτθσ απεικονίηει το ποςοςτό
κάλυψθσ των βραχυπρόκεςμων υποχρεϊςεων από τα
ςτοιχεία που είναι άμεςα ρευςτοποιιςιμα ςτο ενεργθτικό)
Μικτό Ρερικϊριο Κζρδουσ: (Σ δείκτθσ απεικονίηει τα
μικτά κζρδθ ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων)
Κακαρό Ρερικϊριο Κζρδουσ: (Σ δείκτθσ απεικονίηει τα
κακαρά κζρδθ μετά από φόρουσ και δικαιϊματα
μειοψθφίασ ωσ ποςοςτό επί των πωλιςεων)

3. Εναλλακτικοί δείκτεσ μζτρθςθσ απόδοςθσ
Ωσ Εναλλακτικόσ Δείκτθσ μζτρθςθσ Απόδοςθσ (ΕΔΠΑ) νοείται, ςφμφωνα με τον οριςμό τθσ
Ευρωπαϊκισ Αρχισ Ξινθτϊν Αξιϊν και Αγορϊν, ζνασ χρθματοοικονομικόσ δείκτθσ μζτρθςθσ τθσ
ιςτορικισ ι μελλοντικισ χρθματοοικονομικισ απόδοςθσ, τθσ οικονομικισ κζςθσ ι των ταμειακϊν
ροϊν, ο οποίοσ ωςτόςο δεν ορίηεται ι προβλζπεται ςτο ιςχφον πλαίςιο χρθματοοικονομικισ
πλθροφόρθςθσ. Αν και δεν περιλαμβάνονται ςτα ΔΥΧΑ, οι ΕΔΠΑ πρζπει να αξιολογοφνται επικουρικά
και πάντα ςε ςυνδυαςμό με τα αποτελζςματα που προκφπτουν από τα ΔΥΧΑ, με ςτόχο τθν καλφτερθ
κατανόθςθ των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων του Σμίλου και τθσ χρθματοοικονομικισ του κζςθσ,
προκειμζνου για τθ διευκόλυνςθ τθσ λιψθσ αποφάςεων εκ μζρουσ των χρθςτϊν των οικονομικϊν
καταςτάςεων.
Σ Τμιλοσ κατά τθν παροφςα οικονομικι περίοδο και τθ ςυγκριτικι αυτισ δεν ζχει κάνει προςαρμογζσ
ςε κονδφλια των καταςτάςεων ςυνολικϊν εςόδων, των καταςτάςεων οικονομικισ κζςθσ ι των
καταςτάςεων ταμειακϊν ροϊν και δεν ζχει υλοποιιςει ζκτακτεσ δράςεισ, ι μθ επαναλαμβανόμενα
ζςοδα ι ζξοδα, που να επιφζρουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτο ςχθματιςμό των εν λόγω δεικτϊν.
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Χτα πλαίςια των Εναλλακτικϊν Δεικτϊν μζτρθςθσ Απόδοςθσ (ΕΔΠΑ) ο Τμιλοσ παρακζτει τον δείκτθ
«Αποτελζςματα πριν από Ψόκουσ, Φόρουσ, Αποςβζςεισ και Απομειϊςεισ – EBITDA». Ψο EBITDA
υπολογίηεται ωσ το άκροιςμα των λειτουργικϊν αποτελεςμάτων (Ξζρδθ προ φόρων, χρθματοδοτικϊν
και επενδυτικϊν αποτελεςμάτων) και των αποςβζςεων. Ψο περικϊριο EBITDA (%) υπολογίηεται ωσ το
πθλίκο του EBITDA προσ το ςφνολο του Ξφκλου Εργαςιϊν.

Ο ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ
Οειτουργικά αποτελζςματα (Ξζρδθ προ
φόρων, χρθματοδοτικϊν & επενδυτικϊν
αποτελεςμάτων) (Α)
Χφνολο Αποςβζςεων (Β)
EBITDA (Α) + (Β) = (Γ)
Ξφκλοσ Εργαςιϊν (Δ)
Ρερικϊριο EBITDA (%) (Γ) / (Δ)

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

30.06.2017

30.06.2016

30.06.2017

30.06.2016

627.409

426.641

138.135

882.818

903.058
1.530.467

905.921
1.332.562

327.652
465.787

775.997
1.658.815

4.544.566
33,68%

4.389.923
30,35%

3.364.961
13,84%

4.945.905
33,54%

ΕΝΟΤΘΤΑ ΣΤϋ
Ρλθροφορίεσ για εργαςιακά και περιβαλλοντικά κζματα
Σ Τμιλοσ κατά τθν 30.06.2017 απαςχολοφςε 98 άτομα και θ Εταιρεία 76 άτομα αντίςτοιχα, ζναντι 92
και 71 ατόμων που απαςχολοφνταν τθν 30.06.2016. Υρζπει να ςθμειωκεί ότι οι ςχζςεισ τθσ Εταιρείασ
με το προςωπικό τθσ είναι άριςτεσ και δεν παρουςιάηονται εν γζνει εργαςιακά προβλιματα, κακϊσ
μία εκ των βαςικϊν προτεραιοτιτων τθσ Εταιρείασ είναι θ διατιρθςθ και θ ενίςχυςθ του κλίματοσ
εργαςιακισ ειρινθσ. Θ Εταιρεία κακθμερινά φροντίηει για τθν λιψθ όλων των αναγκαίων μζτρων και
τθν υιοκζτθςθ πρακτικϊν, προκειμζνου να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ και απολφτωσ με τισ ιςχφουςεσ
διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ. Πια από τισ βαςικζσ αρχζσ που διζπουν τθν
λειτουργία του Σμίλου είναι θ διαρκισ επιμόρφωςθ του προςωπικοφ και θ ενίςχυςθ τθσ εταιρικισ
ςυνείδθςθσ ςε όλα τα επίπεδα των λειτουργιϊν και δραςτθριοτιτων του Σμίλου. Σ Τμιλοσ
αναγνωρίηει τθν ανάγκθ για ςυνεχι βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ επίδοςθσ με βάςθ τισ αρχζσ τθσ
αειφόρου ανάπτυξθσ και ςε ςυμμόρφωςθ με τθ νομοκεςία και τα διεκνι πρότυπα ςτοχεφει ςε μία
ιςορροπθμζνθ οικονομικι ανάπτυξθ ςε αρμονία με το φυςικό περιβάλλον. Ακολουκϊντασ μία πορεία
βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, αςκεί τισ δραςτθριότθτζσ του με τρόπο που εξαςφαλίηει αφενόσ τθν προςταςία
του περιβάλλοντοσ και αφετζρου τθν υγιεινι και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων αυτοφ.
ΕΝΟΤΘΤΑ Ηϋ
Σθμαντικά γεγονότα μετά τθν 30θ Ιουνίου 2017 και μζχρι τθν ςφνταξθ τθσ παροφςθσ Εξαμθνιαίασ
Ζκκεςθσ – Λοιπζσ πλθροφορίεσ
1.
Χτισ 6 Λουλίου 2017, θ εταιρία Profile Software ολοκλιρωςε τθν εξαγορά τθσ Login SA (Login),
εξειδικευμζνθ εταιρεία ανάπτυξθσ treasury λογιςμικοφ, από τθν 100% κυγατρικι τθσ PROFILE
SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited.
Θ εξαγορά αφορά ςτο 100% τθσ Login και κα γίνει ςε δφο ςτάδια, ςτισ 6 Λουλίου 2017 όπου
εξαγοράςτθκε το 78,23% των μετοχϊν και το 2018 κα εξαγοραςτοφν οι υπόλοιπεσ μετοχζσ τθσ
εταιρίασ. Ψο ςυνολικό τίμθμα τθσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςε 2,5 ζωσ 3,0 εκατομμφρια ευρϊ.
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H Login SA ιδρφκθκε το 1988, ζχει ζδρα ςτο Υαρίςι, και με αιχμι το web-based προϊόν AcumenNet,
ειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ χρθματοοικονομικοφ λογιςμικοφ front-office, trading, risk management
και middle office που απευκφνεται ςε διαχειριςτζσ διακεςίμων Ψραπεηϊν (Bank Treasury
Departments), για μία πολφ ευρεία γκάμα χρθματοοικονομικϊν προϊόντων που περιλαμβάνει μεταξφ
άλλων Securities, Commodities, Forex operations, χρθματιςτθριακά και εξωχρθματιςτθριακά (OTC)
παράγωγα προϊόντα (Derivatives) και προϊόντα Ξεφαλαιαγοράσ, ενϊ περιλαμβάνει και λειτουργίεσ
back-office.
Θ εταιρία ζχει μακροχρόνιουσ ενεργοφσ πελάτεσ ςε 16 χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αφρικισ, τθσ Πζςθσ
Ανατολισ, τθσ Αςίασ και τθσ Αμερικισ. Χθμειϊνεται ότι το προϊόν AcumenNet ζχει ιδθ προςφερκεί
και υλοποιθκεί μαηί με το τραπεηικό προϊόν FMS.next τθσ Profile Software ςε πελάτεσ, με ιδιαίτερθ
επιτυχία.
2. Δεν υφίςτανται άλλα ςθμαντικά γεγονότα τα οποία να ζλαβαν χϊρα μετά τθν λιξθ τθσ περιόδου
αναφοράσ, ιτοι του πρϊτου εξαμινου τθσ τρζχουςασ χριςεωσ 2017 (01.01.2017-30.06.2017), μζχρι
και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ Ζκκεςθσ και τα οποία να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ και ωσ εκ τοφτου να χριηουν ιδιαίτερθσ μνείασ και αναφοράσ ςτθν παροφςα
Ζκκεςθ.
3. Θ Εταιρεία μζςω τθσ διαρκοφσ παρακολοφκθςθσ τθσ αγοράσ αποβλζπει ςτθν ανάπτυξθ νζων
προιόντων και ςτθν εξζλιξθ των υφιςταμζνων, με ςτόχο τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των διαρκϊσ
μεταβολλόμενων αναγκϊν τθσ αγοράσ και τθν προςαρμογι ςτισ απαιτιςεισ των πελατϊν. Ψισ
εργαςίεσ Ζρευνασ και Ανάπτυξθσ πραγματοποιοφν εξειδικευμζνοι ςφμβουλοι τθσ Εταιρείασ ςτα
επιμζρουσ Units με άρτια γνϊςθ και εμπειρία για το κάκε προϊόν ι λφςθ που αναπτφςςεται κακϊσ
και ςε ςυνεργαςία με τα Ψμιματα Υωλιςεων και Marketing για τισ απαιτοφμενεσ ζρευνεσ αγοράσ και
πελατϊν, όπου απατείται.
4. Συδεμία από τισ επιχειριςεισ που ςυμμετζχουν ςτθν ενοποίθςθ, πλθν τθσ Εταιρείασ, διακζτει
μετοχζσ ι μερίδια τθσ παρ. 1ε του άρκρου 26 του ν. 4308/2014. Σι ίδιεσ μετοχζσ τθσ Εταιρείασ
αναφζρονται ςτθν Ενότθτα Δϋ τθσ παροφςασ.
5. Αναφορικά με τθν προβλεπόμενθ εξζλιξθ τθσ Εταιρείασ κακϊσ και των λοιπϊν εταιρειϊν που
περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ, ςχετικι ανάλυςθ παρατίκεται ςτθν Ενότθτα Ηϋτθσ παροφςασ
Ζκκεςθσ.

ΕΝΟΤΘΤΑ Θϋ
Ρροβλεπόμενθ πορεία και εξζλιξθ Ομίλου για το βϋ εξάμθνο του 2017
Ενόψει του ζντονα εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ του Σμίλου, οι προοπτικζσ, τα αποτελζςματα και θ
πορεία τόςο αυτοφ όςο και τθσ Εταιρείασ για το β’ εξάμθνο τθσ τρζχουςασ χριςεωσ 2017, τελοφν ςε
άμεςθ ςυνάρτθςθ με τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθν παγκόςμια οικονομία και αγορά, χωρίσ
ωςτόςο να παραβλζπονται οι δυςμενείσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν εγχϊρια αγορά και
οικονομία, θ οποία χαρακτθρίηεται από ζντονθ αςτάκεια και αβεβαιότθτα του οικονομικοφ
περιβάλλοντοσ, δυςχζρεια άντλθςθσ χρθματικϊν διακεςίμων και διατιρθςθ των περιοριςμϊν και
ελζγχων ςτθν κίνθςθ κεφαλαίων και τθν διενζργεια ςυναλλαγϊν. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου, ζχοντασ
ενιςχφςει τθν εξωςτρζφειά τθσ, κα επικεντρϊςει τισ προςπάκειζσ τθσ ςτα μερίδια αγοράσ που
εκτιμάται ότι κα προκφψουν:
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α) από τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ δραςτθριοποίθςισ τθσ ςτο εξωτερικό, εφόςον διατθρεί
και εδραιϊνει τθν παρουςία τθσ με γραφεία και κυγατρικζσ, κακϊσ και με επιπλζον
ςυνεργαςίεσ αντιπροςϊπευςθσ πζραν τθσ Ελλάδασ και Ξφπρου και ςτθν Ελβετία, Αγγλία,
Θνωμζνα Αραβικά Εμιράτα και Χιγκαποφρθ,
β) από τθν πρόςλθψθ νζου και εξειδικευμζνου προςωπικοφ,
γ) από τθν ανάπτυξθ και παρουςίαςθ νζων λειτουργιϊν και καινοτόμων προϊόντων ςτθν
εγχϊρια και διεκνι αγορά κακϊσ επίςθσ,
δ) από τον περιοριςμό των δαπανϊν, ο οποίοσ ιδθ υλοποιείται μζςω τθσ αναδιοργάνωςθσ
των εταιρικϊν λειτουργιϊν και των επιμζρουσ διευκφνςεων κακϊσ και
ε) από τθν ςτοχευμζνθ προςζγγιςθ νζων ζργων και ιδίωσ ςφνκετων ζργων πλθροφορικισ.

Θ ευελιξία τθσ εςωτερικισ δομισ και οργάνωςθσ που ζχει ιδθ δθμιουργθκεί από τον Τμιλο του
επιτρζπει να προςαρμοςκεί με μεγαλφτερθ ταχφτθτα και αποτελεςματικότθτα ςτισ νζεσ
διαμορφοφμενεσ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ, ϊςτε ν’ αξιοποιιςει, εφόςον παρουςιαςκοφν, ουςιαςτικζσ
ευκαιρίεσ ανάπτυξθσ.
Επιπλζον, οι επενδφςεισ των προθγουμζνων ετϊν για τθν διατιρθςθ του ανταγωνιςτικοφ
πλεονεκτιματοσ και θ ανάπτυξθ των εργαςιϊν του Σμίλου ςε κλάδουσ με υψθλι προςτικζμενθ αξία,
αναμζνεται να επιδράςουν ευεργετικά ςτα περικϊρια κζρδουσ, και ςτα μεγζκθ του Σμίλου για τθ
χρονιά που διανφουμε.
Σ Τμιλοσ και ιδίωσ θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ αναμζνεται να τθριςουν αναπτυξιακι ςτάςθ αναφορικά
με τθν παρουςίαςθ των νζων λφςεων που αναπτφςςονται και βαςίηονται ςε τεχνολογίεσ αιχμισ
(FMS.next IMSplus, Axia). Ειδικότερα είναι προςανατολιςμζνοι ςτθ δθμιουργία καινοτόμων
τεχνολογιϊν και ολοκλθρωμζνων ποιοτικϊν λφςεων, με ςκοπό τθ βελτίωςθ και διαρκι διεφρυνςθ του
εφρουσ των παραγομζνων προϊόντων, με ζμφαςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα τουσ, ςε ςυνδυαςμό με
τθν διαρκι και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των τάςεων και αναγκϊν τθσ αγοράσ, χρθςιμοποιϊντασ
ςφγχρονεσ μεκόδουσ παραγωγισ και ανάπτυξθσ ςφμφωνα με τα διεκνι πρότυπα.
Σ Τμιλοσ ενιςχφει ςυςτθματικά τθν παρουςία του και τισ δραςτθριότθτεσ του ςτισ αγορζσ του
εξωτερικοφ, με ςκοπό τθν πιο ολοκλθρωμζνθ κάλυψθ και εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του τραπεηικοφ
και επενδυτικοφ τομζα, ςτον οποίο και διακζτει ςθμαντικι εξειδίκευςθ. Επίςθσ θ Εταιρεία επενδφει
ςτισ δραςτθριότθτεσ των γραφείων τθσ ςτισ άλλεσ χϊρεσ με αποδοτικό τρόπο.
Χε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται θ ενίςχυςθ των δραςτθριοτιτων του Σμίλου τόςο ςτθν περιοχι τθσ
Αςίασ αλλά και των γφρω περιοχϊν, θ αφξθςθ του εξειδικευμζνου προςωπικοφ ςτο γραφείο ςτο
Ρτουμπάι για μεγαλφτερθ διείςδυςθ ςτθν ευρφτερθ περιοχι με τοπικι εξυπθρζτθςθ και
ςυνεργαςίεσ, ενϊ θ εν γζνει ακολουκοφμενθ ςτρατθγικι αποςκοπεί ςτθν εδραίωςθ τθσ παρουςίασ
τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου ςτισ εν λόγω αγορζσ υψθλοφ ενδιαφζροντοσ και δυναμικισ και ςτθν
προϊκθςθ των εξειδικευμζνων προϊόντων τθσ ςε νζεσ αγορζσ.
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Είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό ότι οι ςυγκεκριμζνεσ προςπάκειεσ αναγνωρίηονται από διεκνι μζςα με τθν
απονομι βραβείων επιχειρθματικισ αριςτείασ αναφορικά με τθν ανάπτυξθ των νζων λφςεων.
Ρζα Χμφρνθ, 27θ Χεπτεμβρίου 2017
Ψο Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ

ΒΕΒΑΙΩΣΘ ΟΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Βεβαιϊνεται ότι, θ ανωτζρω εξαμθνιαία ζκκεςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου που αποτελείται από
είκοςι ζξι (26) ςελίδεσ, είναι αυτι που αναφζρεται ςτθν ζκκεςθ ελζγχου που χοριγθςα με
θμερομθνία 28 Χεπτεμβρίου 2017.
Ακινα, 28θ Χεπτεμβρίου 2017
Σ Σρκωτόσ Ελεγκτισ Οογιςτισ
ΞΩΧΨΑΧ Λ.ΦΣΩΧΧΣΧ
Α.Π ΧΣΕΟ: 16801

Χυνεργαηόμενοι Σρκωτοί Οογιςτζσ α.ε.ο.ε.
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International
Φωκ. Ρζγρθ 3, 11257 Ακινα
Αρ Π ΧΣΕΟ 125
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Ζκκεςθ Επιςκόπθςθσ Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Ρλθροφόρθςθσ
Ρροσ τουσ Μετόχουσ τθσ Ανϊνυμθσ Εταιρίασ
Ειςαγωγι
Επιςκοπιςαμε τθ ςυνθμμζνθ εταιρικι και ενοποιθμζνθ κατάςταςθ χρθματοοικονομικισ κζςθσ τθσ
«PROFILE ΑΡΩΡΩΠΣΧ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ», τθσ 30θσ Λουνίου
2017 και τισ ςχετικζσ εταιρικζσ και ενοποιθμζνεσ καταςτάςεισ ςυνολικοφ ειςοδιματοσ, μεταβολϊν
κακαρισ κζςθσ και ταμειακϊν ροϊν τθσ εξάμθνθσ περιόδου που ζλθξε αυτιν τθν θμερομθνία, κακϊσ
και τισ επιλεγμζνεσ επεξθγθματικζσ ςθμειϊςεισ, που ςυνκζτουν τθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι
πλθροφόρθςθ, θ οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ του
άρκρου 5 του Ρ.3556/2007. Θ Διοίκθςθ ζχει τθν ευκφνθ για τθν κατάρτιςθ και παρουςίαςθ αυτισ τθσ
ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ, ςφμφωνα με τα Διεκνι Υρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Αναφοράσ, όπωσ αυτά ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και
εφαρμόηονται ςτθν Ενδιάμεςθ Χρθματοοικονομικι Αναφορά (Διεκνζσ Οογιςτικό Υρότυπο «ΔΟΥ» 34).
Δικι μασ ευκφνθ είναι θ ζκφραςθ ενόσ ςυμπεράςματοσ επί αυτισ τθσ ενδιάμεςθσ
χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ με βάςθ τθν επιςκόπθςι μασ.
Εφροσ Επιςκόπθςθσ
Διενεργιςαμε τθν επιςκόπθςι μασ ςφμφωνα με το Διεκνζσ Υρότυπο Επιςκόπθςθσ 2410 «Επιςκόπθςθ
Ενδιάμεςθσ Χρθματοοικονομικισ Υλθροφόρθςθσ που διενεργείται από τον Ανεξάρτθτο Ελεγκτι τθσ
Σντότθτασ». Θ επιςκόπθςθ τθσ ενδιάμεςθσ χρθματοοικονομικισ πλθροφόρθςθσ ςυνίςταται ςτθ
διενζργεια διερευνθτικϊν ερωτθμάτων κυρίωσ προσ πρόςωπα που είναι υπεφκυνα για
χρθματοοικονομικά και λογιςτικά κζματα και ςτθν εφαρμογι αναλυτικϊν και άλλων διαδικαςιϊν
επιςκόπθςθσ. Ψο εφροσ τθσ επιςκόπθςθσ είναι ουςιωδϊσ μικρότερο από αυτό του ελζγχου που
διενεργείται ςφμφωνα με τα Διεκνι Υρότυπα Ελζγχου και ςυνεπϊσ, δεν μασ δίδει τθ δυνατότθτα να
αποκτιςουμε τθ διαςφάλιςθ ότι ζχουν περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ όλα τα ςθμαντικά κζματα τα
οποία κα μποροφςαν να εντοπιςτοφν ςε ζναν ζλεγχο. Ξατά ςυνζπεια, με τθν παροφςα δεν
διατυπϊνουμε γνϊμθ ελζγχου.
Συμπζραςμα
Πε βάςθ τθ διενεργθκείςα επιςκόπθςθ δεν ζχει περιζλκει ςτθν αντίλθψι μασ οτιδιποτε κα μασ
οδθγοφςε ςτο ςυμπζραςμα ότι θ ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ δεν ζχει
καταρτιςκεί, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, ςφμφωνα με το ΔΟΥ 34.
Αναφορά επί άλλων νομικϊν και κανονιςτικϊν κεμάτων
Θ επιςκόπθςι μασ δεν εντόπιςε οποιαδιποτε αςυνζπεια ι αναντιςτοιχία των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ
προβλεπόμενθσ από το άρκρο 5 του Ρ.3556/2007 εξαμθνιαίασ οικονομικισ ζκκεςθσ, με τθ
ςυνθμμζνθ ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι πλθροφόρθςθ.
Ακινα, 28θ Χεπτεμβρίου 2017
Σ Σρκωτόσ Ελεγκτισ Οογιςτισ
ΞΩΧΨΑΧ Λ.ΦΣΩΧΧΣΧ
Α.Π ΧΣΕΟ: 16801

Χυνεργαηόμενοι Σρκωτοί Οογιςτζσ α.ε.ο.ε.
μζλοσ τθσ Crowe Horwath International
Φωκ. Ρζγρθ 3, 11257 Ακινα
Αρ Π ΧΣΕΟ 125
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΘΕΣΘΣ (ποςά εκφραςμζνα ςε €)
ΣΘΜ.

Ο ΟΜΙΛΟΣ

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

ΕΝΕΓΘΤΙΚΟ
Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςϊματα πάγια
10
Ωπεραξία επιχειριςεωσ
11
Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία
12
Επενδφςεισ ςε ςυνδεμζνεσ
13
επιχειριςεισ
Άλλα χρθματοοικονομικά
ςτοιχεία
Αναβαλλόμενοι
φόροι
8
Σφνολο
Κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία
Αποκζματα
14
Υελάτεσ
15
Οοιπζσ Απαιτιςεισ
16
Υροκαταβολζσ
16
Βραχυπρόκεςμεσ Επενδφςεισ
17
Διακζςιμα
18
Σφνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΓΘΤΙΚΟΥ
ΡΑΘΘΤΙΚΟ
Κδια Κεφάλαια
Πετοχικό κεφάλαιο
19
Aποκεματικό υπζρ το άρτιο
19
Μδιεσ Πετοχζσ
20
Αποκεματικά
21
Χωρευμζνα κζρδθ (Ηθμίεσ)
Σφνολο
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόκεςμεσ
Πακροπρόκεςμα
δάνεια
22
υποχρεϊςεισ
Άλλεσ μακροπρόκεςμεσ
υποχρεϊςεισ παροχϊν αποηθμ.
Ωποχρεϊςεισ
23
προςωπικοφ περιουςιακϊν
Επιχορθγιςεισ
24
ςτοιχείων
Υροβλζψεισ
Σφνολο
Βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ
Υρομθκευτζσ και λοιπζσ
25
υποχρεϊςεισ
Βραχυπρόκεςμα
δάνεια
22
Φόροι Υλθρωτζοι
Σφνολο

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

6.264.241
764.809
5.464.507
7.251
1.013.199
13.514.007

6.508.943
764.809
5.883.093
7.264
820.112
13.984.221

4.711.214
2.102.253
3.431.834
6.510
726.942
10.978.753

4.776.463
2.130.711
3.431.834
6.510
512.119
10.857.637

308.348
6.274.461
2.317.038
44.976
7.407.003
5.690.373
22.042.199
35.556.206

308.317
6.398.550
2.858.664
62.934
7.181.161
6.227.778
23.037.404
37.021.625

277.596
4.183.850
2.088.376
11.832
5.856.293
2.664.563
15.082.510
26.061.263

277.565
4.136.338
1.720.968
13.047
6.973.205
3.037.553
16.158.676
27.016.313

5.551.731
2.925.510
(32.629)
5.632.051
3.361.099
17.437.762
(70.642)
17.367.120

5.551.731
2.925.510
(32.629)
5.632.051
3.275.808
17.352.471
(77.741)
17.274.730

5.551.731
2.925.510
(31.532)
5.560.668
771.737
14.778.114
14.778.114

5.551.731
2.925.510
(31.532)
5.560.668
838.175
14.844.552
14.844.552

2.281.250
370.333
4.114.820
41.000
6.807.403

2.493.750
355.611
4.728.254
41.000
7.618.615

2.281.250
3.500
319.330
243.960
35.000
2.883.040

2.493.750
3.500
306.819
280.701
35.000
3.119.770

8.143.541
2.817.621
420.521
11.381.683

8.349.000
3.618.109
161.171
12.128.280

5.394.189
2.681.203
324.717
8.400.109

5.426.677
3.481.691
143.623
9.051.991

ΣΥΝΟΛΟ ΡΑΘΘΤΙΚΟΥ

35.556.206

37.021.625

26.061.263

27.016.313

Σι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε €)

ΣΘΜ.
Ζςοδα πωλιςεων
Πείον: Ξόςτοσ πωλθκζντων
Μικτό κζρδοσ
Άλλα λειτουργικά ζςοδα
Σφνολο
Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ
Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ
Ζξοδα λειτουργίασ ερευνϊν
Άλλα λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικό κζρδοσ

6
7

7
7
7

Χρθματοοικονομικά ζςοδα
/(ζξοδα)
Κζρδοσ/ (Ηθμιά) προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ
Κακαρό κζρδοσ/ (ηθμιά) (μετά
από φόρουσ) (Α)

8

Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Κακαρό Κζρδοσ μετά από φόρουσ που
αναλογεί ςτον Πμιλο
Λοιπά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα) μετά από
φόρουσ (Β)
Συγκεντρωτικά ςυνολικά ζςοδα / (ζξοδα)
μετά από φόρουσ (Α+Β)
Λδιοκτιτεσ Πθτρικισ
Δικαιϊματα μειοψθφίασ
Βαςικά Κζρδθ / (Ηθμιζσ) ανά
μετοχι

9

Ο ΟΜΙΛΟΣ
01.01.01.01.30.06.2017 30.06.2016

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
01.01.01.01.30.06.2017 30.06.2016

4.544.566
(2.160.421)
2.384.145

4.389.923
(2.510.620)
1.879.303

3.364.961
(1.867.480)
1.497.481

4.945.905
(3.127.068)
1.818.837

685.544
3.069.689
(868.314)
(548.494)
(389.047)
(636.425)
(70.236)
627.409

239.984
2.119.287
(768.109)
(539.330)
(382.631)
(2.576)
426.641

57.236
1.554.717
(601.313)
(480.590)
(320.154)
(14.525)
138.135

254.508
2.073.345
(425.352)
(478.922)
(284.061)
(2.192)
882.818

(340.267)
287.142

(257.290)
169.351

(199.568)
(61.433)

(148.480)
734.338

(105.736)

102.177

(5.005)

(141.569)

181.406

271.528

(66.438)

592.769

(7.711)

(10.018)

-

-

173.695

261.510

(66.438)

592.769

(89.016)

(51.681)

-

-

92.390

219.847

(66.438)

592.769

85.291

210.009

-

-

7.099

9.838

-

-

0,0148

0,0222

(0,0056)

0,0504

Σι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε €)

ΟΜΙΛΟΣ

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποκεμ.
υπερ το
Άρτιο

Κδιεσ
Μετοχζσ

Τακτικό
Αποκεματικό

Λοιπά
Αποκεματικά

Αποκεματικά
Φορολ.
νόμων

Μθ
διανεμθκζντα
κζρδθ

Δικαιϊματα
μειοψθφίασ

Σφνολο

Σφνολο Ιδίων κεφαλαίων Ζναρξθσ Ρεριόδου
01.01.2016

5.551.731

2.925.510

(32.629)

655.420

2.025.536

2.951.095

2.721.799

(109.964)

16.688.498

Ξζρδθ χριςεωσ

-

-

-

-

-

-

561.335

32.251

593.586

Οοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

-

-

-

-

-

-

(7.326)

(28)

(7.354)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Ζςοδα μετά από Φόρουσ

-

-

-

-

-

-

554.009

32.223

586.232

Διανομι Ξερδϊν

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Πεταβολι Υοςοςτοφ ςε Κυγατρικι
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λιξθσ Ρεριόδου
31.12.2016

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.551.731

2.925.510

(32.629)

655.420

2.025.536

2.951.095

3.275.808

(77.741)

17.274.730

Ξζρδθ περιόδου

-

-

-

-

-

-

173.695

7.711

181.406

Οοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

-

-

-

-

-

-

(88.404)

(612)

(89.016)

Συγκεντρωτικά Συνολικά Ζςοδα μετά από Φόρουσ

-

-

-

-

-

-

85.291

7.099

92.390

Χυναλλαγματικζσ διαφορζσ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Πεταβολι Υοςοςτοφ ςε Κυγατρικι
Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λιξθσ Ρεριόδου
30.06.2017

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.551.731

2.925.510

(32.629)

655.420

2.025.536

2.951.095

3.361.099

(70.642)

17.367.120

Σι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε €)

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποκεμ.
υπερ το
Άρτιο

Κδιεσ Μετοχζσ

Τακτικό
Αποκεματικό

Λοιπά
Αποκεματικά

Αποκεματικά
Φορολ. νόμων

Μθ
διανεμθκζντ
α κζρδθ

Σφνολο

5.551.731

2.925.510

(31.532)

639.790

1.968.765

2.952.113

1.032.308

15.038.685

Ξζρδθ χριςεωσ

-

-

-

-

-

-

(196.553)

(196.553)

Οοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

-

-

-

-

-

-

2.420

2.420

Συγκεντρωτικά Συνολικά Ζςοδα μετά από Φόρουσ

-

-

-

-

-

-

(194.133)

(194.133)

Διανομι Ξερδϊν

-

-

-

-

-

-

-

-

Ξάλυψθ ίδιασ Χυμμετοχισ Επενδυτικοφ
Υρογράμματοσ

-

-

-

-

-

-

-

-

5.551.731

2.925.510

(31.532)

639.790

1.968.765

2.952.113

838.175

14.844.552

Ξζρδθ περιόδου

-

-

-

-

-

-

(66.438)

(66.438)

Οοιπά ςυνολικά ζςοδα μετά από φόρουσ

-

-

-

-

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά Συνολικά Ζςοδα μετά από Φόρουσ

-

-

-

-

-

-

(66.438)

(66.438)

Διανομι Ξερδϊν

-

-

-

-

-

-

-

-

Ξάλυψθ ίδιασ Χυμμετοχισ Επενδυτικοφ Υρογράμματοσ

-

-

-

-

-

-

-

-

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λιξθσ Ρεριόδου 30.06.2017

5.551.731

2.925.510

(31.532)

639.790

1.968.765

2.952.113

771.737

14.778.114

ΕΤΑΙΕΙΑ
Σφνολο Ιδίων κεφαλαίων Ζναρξθσ Ρεριόδου
01.01.2016

Σφνολο Ιδίων Κεφαλαίων Λιξθσ Ρεριόδου 31.12.2016

Σι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.

34

Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ 30 Ιουνίου 2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΟΩΝ (ποςά εκφραςμζνα ςε €)
Ο ΟΜΙΛΟΣ

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ

01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

01.01.30.06.2017

01.01.30.06.2016

287.142

169.351

(61.433)

734.338

903.058
14.722
(610.569)

905.921
21.724
(25.548)

327.652
12.511
(36.741)

775.997
17.934
(13.847)

25.166
127.964
113.181

45.111
17.393
139.875

33.693
65.102
100.774

48.205
3.843
136.508

(31)
622.325
(241.922)

(4.357)
(1.222.336)
3.586.707

(31)
(441.530)
(32.488)

(4.358)
(1.959.180)
1.294.480

Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
καταβεβλθμζνα
Ξαταβεβλθμζνοι φόροι

(197.078)
(21)

(172.021)
(2.217)

(183.505)
-

(159.138)
-

Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από λειτουργικζσ
δραςτθριότθτεσ (α)

1.043.937

3.459.603

(215.996)

874.782

(3.244.022)
(240.000)
19.455
28.046
2.993.014

(1.526.247)
(3.869.316)
19.202
25.698
533.196

(2.455.378)
(233.947)
18.302
28.034
3.538.597

(699.943)
(17.531)
15.105
21.675
501.594

(443.507)

(4.817.467)

895.608

(179.100)

1.000.000
(1.987.500)

(187.500)

1.000.000
(1.987.500)

(187.500)

(987.500)

(187.500)

(987.500)

(187.500)

(387.070)

(1.545.364)

(307.888)

508.182

Λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Κζρδθ / (Ηθμιζσ) πρό φόρων
Υλζον/ Πείον προςαρμογζσ για:
Αποςβζςεισ
Υροβλζψεισ
Πθ ταμειακά ζςοδα/ζξοδα
Αποτελζςματα (ζςοδα, ζξοδα, κζρδθ και ηθμίεσ)
επενδυτικισ δραςτθριότθτασ
Χυναλλαγματικζσ διαφορζσ
Χρεωςτικοί τόκοι και ςυναφι ζξοδα
Ρλζον/Μείον προςαρμογζσ για μεταβολζσ
λογ/ςμϊν κεφαλαίου κίνθςθσ ι που ςχετίηονται
με τισ λειτουργικζσ δραςτθριότθτεσ
Πείωςθ / (αφξθςθ) αποκεμάτων
Πείωςθ / (αφξθςθ) απαιτιςεων
(Πείωςθ) / αφξθςθ υποχρεϊςεων (πλθν
Ψραπεηϊν)
Πείον:

Επενδυτικζσ δραςτθριότθτεσ
Απόκτθςθ κυγατρικϊν, ςυγγενϊν, κοινοπραξιϊν &
λοιπϊν επενδφςεων
Αγορά ενςϊματων και άυλων παγίων ςτοιχείων
Ψόκοι ειςπραχκζντεσ
Περίςματα Ειςπραχκζντα
Ειςπράξεισ από πωλιςεισ χρεογράφων
Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από επενδυτικζσ
δραςτθριότθτεσ (β)
Χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ
Ειςπράξεισ από εκδοκζντα/ αναλθφκζντα δάνεια
Εξοφλιςεισ δανείων
Σφνολο ειςροϊν / (εκροϊν) από χρθματοδοτικζσ
δραςτθριότθτεσ (γ)
Κακαρι αφξθςθ/ (μείωςθ) ςτα ταμειακά
διακζςιμα και ιςοδφναμα χριςεωσ (α) + (β) + (γ)

Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα ζναρξθσ
6.227.778
6.510.661
3.037.553
2.266.953
χριςεωσ
Χυναλλαγματικζσ διαφορζσ ςτα ταμειακά
(150.335)
(68.772)
(65.102)
(3.843)
διακζςιμα και ιςοδφναμα
Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα λιξθσ
5.690.373
4.896.525
2.664.563
2.771.292
χριςεωσ
Σι ςυνοδευτικζσ ςθμειϊςεισ αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ των ενοποιθμζνων οικονομικϊν καταςτάςεων.
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ΚΕΦΑΛΑΙ0 5
ΣΘΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Γενικζσ πλθροφορίεσ για τθν Εταιρεία και τον Πμιλο
Θ Εταιρεία PROFILE ΑΡΩΡΩΠΣΧ ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΒΛΣΠΘΧΑΡΛΞΘ ΕΨΑΛΦΕΛΑ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΞΘΧ με τον
διακριτικό τίτλο PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (εφεξισ θ ‘‘Εταιρεία’’ ι θ ‘‘Πθτρικι’’) και οι
κυγατρικζσ τθσ (εφεξισ ο ‘‘Τμιλοσ’’) δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο καταςκευισ και εμπορίασ
λογιςμικοφ και Θ/Ω, παροχισ υπθρεςιϊν μετάδοςθσ δεδομζνων μζςω επιλεγμζνων και άλλων
επικοινωνιακϊν δικτφων και γενικά ςτουσ τομείσ που περιγράφονται ςτο άρκρο 3 του Ξαταςτατικοφ
τθσ Εταιρείασ. Θ Εταιρεία και ο Τμιλοσ ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτο Διμο N. Χμφρνθσ Αττικισ, ςτθν
Ο. Χυγγροφ 199 και απαςχολοφν 98 άτομα ςυνολικά.
Σι μετοχζσ τθσ Εταιρείασ είναι ειςθγμζνεσ ςτο Χρθματιςτιριο Ακθνϊν. Σι οικονομικζσ καταςτάςεισ
τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου για τθν περίοδο που ζλθξε ςτισ 30 Λουνίου 2017 εγκρίκθκαν από το
Διοικθτικό Χυμβοφλιο τθσ Εταιρείασ κατά τθ ςυνεδρίαςι του τθσ 27θσ Χεπτεμβρίου 2017.
2. Ρλαίςιο κατάρτιςθσ των ενδιάμεςων οικονομικϊν καταςτάςεων
2.1 Βάςθ ςφνταξθσ των Οικονομικϊν Καταςτάςεων
Σι εξαμθνιαίεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ Εταιρίασ και του Σμίλου καλφπτουν τθν περίοδο
01/01/2017-30/06/2017 (Α’ εξάμθνο 2017). Ζχουν ςυνταχκεί με βάςθ το ιςτορικό κόςτοσ, με εξαίρεςθ
τα χρθματοοικονομικά ςτοιχεία που αποτιμϊνται ςτθν εφλογθ αξία με μεταβολζσ ςτα αποτελζςματα,
τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ δραςτθριότθτασ (going concern) και τθν αρχι αυτοτζλειασ των χριςεων.
Σι εν λόγω ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ είναι ςφμφωνεσ με τα Διεκνι Υρότυπα
Χρθματοοικονομικισ Υλθροφόρθςθσ (Δ.Υ.Χ.Υ.), τα οποία ζχουν εκδοκεί από το Χυμβοφλιο των
Διεκνϊν Οογιςτικϊν Υροτφπων (I.A.S.B.), κακϊσ και των διερμθνειϊν τουσ, οι οποίεσ ζχουν εκδοκεί
από τθν Επιτροπι Ερμθνείασ Υροτφπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία ζχουν υιοκετθκεί από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
Δεν υπάρχουν Υρότυπα που να ζχουν εφαρμοςτεί πριν τθν θμερομθνία ζναρξθσ εφαρμογισ τουσ. Θ
κατάρτιςθ των οικονομικϊν καταςτάςεων απαιτεί τθν χριςθ αναλυτικϊν λογιςτικϊν εκτιμιςεων και
κρίςεων για τθν εφαρμογι των λογιςτικϊν αρχϊν. Ψα κζματα για τα οποία ζχουν γίνει εκτιμιςεισ και
παραδοχζσ αναφζρονται κατωτζρω.
Σι λογιςτικζσ αρχζσ που ακολοφκθςε θ Εταιρεία, για τθ ςφνταξθ των εξαμθνιαίων οικονομικϊν
καταςτάςεων τθσ 30.06.2017 είναι οι ίδιεσ με εκείνεσ που περιγράφονται ςτισ δθμοςιευμζνεσ ετιςιεσ
οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ 31.12.2016, αφοφ λθφκοφν υπόψθ οι τροποποιιςεισ των προτφπων, τα
νζα πρότυπα και οι νζεσ Διερμθνείεσ που εκδόκθκαν από το Χυμβοφλιο Διεκνϊν Οογιςτικϊν
Υροτφπων (IASB), υιοκετικθκαν από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και θ εφαρμογι τουσ είναι υποχρεωτικι
από 1.1.2016.
2.2 Δομι του ομίλου και μζκοδοι ενοποίθςθσ εταιρειϊν
Σι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ αποτελοφνται από τισ οικονομικζσ καταςτάςεισ τθσ
μθτρικισ και των κυγατρικϊν εταιρειϊν τθσ. Χτον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι κυγατρικζσ
εταιρείεσ που περιλιφκθκαν ςτθν ενοποίθςθ μαηί με τα ςχετικά ποςοςτά ςυμμετοχισ κακϊσ και θ
δραςτθριότθτα κάκε κυγατρικισ.
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Ονομαςία εταιρείασ

Χϊρα
ζδρασ

Δραςτθριότθτα

%
ςυμμετοχισ
Ομίλου

Σχζςθ
Ενοποίθςθσ

Μζκοδοσ
Ενοποίθςθσ

GLOBAL SOFT AE

Ελλάδα

Εταιρεία
Υλθροφορικισ

97,09%

Άμεςθ

Σλικι

ΞΣΠΥΛΣΩΨΕΦ ΛΡΨΕΦΡΑΧΛΣΡΑΟ
ΦΦΑΡΨΧΑΝΗ ΕΥΕ

Ελλάδα

Χεμινάρια
Υλθροφορικισ

50,18%

Άμεςθ

Σλικι

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(CYPRUS) LTD

Ξφπροσ

Εταιρεία
Υλθροφορικισ

100,00%

Άμεςθ

Σλικι

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE
(SUISSE) SA *

Ελβετία

Εταιρεία
Υλθροφορικισ

60,00%

Ζμμεςθ

Σλικι

PROFILE SOFTWARE (UK) LTD**

Θνωμζνο
Βαςίλειο

100,00%

Ζμμεςθ

Σλικι

100,00%

Άμεςθ

Σλικι

PROFILE DIGITAL A.E.

Ελλάδα

Εταιρεία
Υλθροφορικισ
Εταιρεία
Υλθροφορικισ

* Θ ςυμμετοχι ςτθν PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA ανζρχεται ςε 60% μζςω ςυμμετοχισ τθσ κυγατρικισ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD.
**Θ ςυμμετοχι ςτθν PROFILE SOFTWARE (UK) LTD ανζρχεται ςε 100% μζςω ςυμμετοχισ τθσ κυγατρικισ PROFILE SYSTEMS
& SOFTWARE (CYPRUS) LTD. Αναφζρεται ότι θ κυγατρικι εταιρία PROFILE SOFTWARE (UK) LTD - 9931929 απαλλάςςεται από
τον ζλεγχο βάςει του άρκρου 479A του περί Εταιρειϊν Ρόμου του 2006.

2.3 Θυγατρικζσ εταιρείεσ
Σι κυγατρικζσ είναι επιχειριςεισ πάνω ςτισ οποίεσ αςκείται ζλεγχοσ από τθν μθτρικι. Θ φπαρξθ τυχόν
δυνθτικϊν δικαιωμάτων ψιφου τα οποία είναι αςκιςιμα κατά τον χρόνο ςφνταξθσ των οικονομικϊν
καταςτάςεων, λαμβάνεται υπόψθ προκειμζνου να ςτοιχειοκετθκεί αν θ μθτρικι αςκεί τον ζλεγχο επί
των κυγατρικϊν. Σι κυγατρικζσ ενοποιοφνται πλιρωσ (ολικι ενοποίθςθ) από τθν θμερομθνία που
αποκτάται ο ζλεγχοσ επ’ αυτϊν και παφουν να ενοποιοφνται από τθν θμερομθνία που τζτοιοσ ζλεγχοσ
δεν υφίςταται.
Θ χρθςιμοποιοφμενθ λογιςτικι μζκοδοσ για τθν ενοποίθςθ είναι θ μζκοδοσ αγοράσ. Ψο κόςτοσ
απόκτθςθσ μιασ κυγατρικισ είναι θ εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων που δόκθκαν, των
ςυμμετοχικϊν τίτλων που εκδόκθκαν και των υποχρεϊςεων που αναλιφκθκαν κατά τθν θμερομθνία
τθσ ανταλλαγισ, πλζον τυχόν κόςτουσ άμεςα επιρριπτζου ςτθν ςυναλλαγι. Ψα εξατομικευμζνα
περιουςιακά ςτοιχεία, υποχρεϊςεισ και ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ που ςυνιςτοφν μία επιχειρθματικι
ενοποίθςθ αποτιμϊνται κατά τθν απόκτθςθ ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ ανεξαρτιτωσ του ποςοςτοφ
ςυμμετοχισ. Ψο πζραν τθσ εφλογθσ αξίασ των επί μζρουσ ςτοιχείων που αποκτικθκαν, κόςτοσ,
καταχωρείται ωσ υπεραξία. Αν το ςυνολικό κόςτοσ τθσ απόκτθςθσ είναι μικρότερο από τθν εφλογθ
αξία των επί μζρουσ ςτοιχείων που αποκτικθκαν, θ διαφορά καταχωρείται άμεςα ςτ’ αποτελζςματα.
Διεταιρικζσ ςυναλλαγζσ – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίθτα κζρδθ από ςυναλλαγζσ μεταξφ
των εταιρειϊν του ομίλου διαγράφονται. Σι απραγματοποίθτεσ ηθμιζσ, διαγράφονται εφόςον δεν
υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ, του μεταβιβαςκζντοσ περιουςιακοφ ςτοιχείου. Σι λογιςτικζσ αρχζσ των
κυγατρικϊν ζχουν τροποποιθκεί ϊςτε να είναι ομοιόμορφεσ με αυτζσ που ζχουν υιοκετθκεί από τον
όμιλο.
2.4 Μετατροπι ξζνων νομιςμάτων
α) Νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ
Ψο νόμιςμα μζτρθςθσ και αναφοράσ του Σμίλου από τθν 1 Λανουαρίου 2002 είναι το Ευρϊ, κατά
ςυνζπεια οι ενοποιθμζνεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ παρουςιάηονται ςε Ευρϊ (€), το νόμιςμα
αποτίμθςθσ τθσ μθτρικισ εταιρείασ.
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β) Συναλλαγζσ και υπόλοιπα
Σι ςυναλλαγζσ ςε ξζνο νόμιςμα μετατρζπονται ςε Ευρϊ βάςει των ιςοτιμιϊν που ιςχφουν κατά τισ
θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν. Σι απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ ςε ξζνο νόμιςμα κατά τθν θμερομθνία
ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων προςαρμόηονται ϊςτε να αντανακλοφν τισ ςυναλλαγματικζσ
ιςοτιμίεσ τθσ θμερομθνίασ ςφνταξθσ. Ψα κζρδθ και οι ηθμίεσ που προκφπτουν από τζτοιεσ ςυναλλαγζσ
(και από τθ μετατροπι ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ εκφραςμζνα ςε ξζνο νόμιςμα)
αναγνωρίηονται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων, εκτόσ όταν καταχωροφνται ςτθν κακαρι κζςθ ωσ
αναγνωριςμζνεσ αντιςτακμίςεισ ταμειακϊν ροϊν.
γ) Εταιρίεσ του Ομίλου
Θ μετατροπι των οικονομικϊν καταςτάςεων των εταιρειϊν του Σμίλου οι οποίεσ ζχουν διαφορετικό
λειτουργικό νόμιςμα από τθν μθτρικι γίνεται ωσ εξισ:
 Ψα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ που υπάρχουν κατά
τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ.
 Ψα ίδια κεφάλαια μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ που υπιρχαν κατά τθν θμερομθνία που
προζκυψαν.
 Ψα ζςοδα και τα ζξοδα μετατρζπονται με τισ μζςεσ ιςοτιμίεσ περιόδου.
Σι προκφπτουςεσ ςυναλλαγματικζσ διαφορζσ καταχωροφνται ςε αποκεματικό των ιδίων κεφαλαίων
και μεταφζρονται ςτ’ αποτελζςματα με τθν πϊλθςθ των επιχειριςεων αυτϊν. Θ υπεραξία και οι
προςαρμογζσ των εφλογων αξιϊν που προκφπτουν από τθν απόκτθςθ οικονομικϊν μονάδων
εξωτερικοφ μετατρζπονται με τισ ιςοτιμίεσ τθσ θμερομθνίασ ιςολογιςμοφ.
2.5 Σθμαντικζσ Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ και Κρίςεισ:
Σ Τμιλοσ και θ Εταιρεία προβαίνει ςε εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και αξιολογικζσ κρίςεισ προκειμζνου,
είτε να επιλζξει τισ καταλλθλότερεσ λογιςτικζσ αρχζσ ςε ςχζςθ με τθ μελλοντικι εξζλιξθ γεγονότων
και ςυναλλαγϊν. Σι εν λόγω εκτιμιςεισ, παραδοχζσ και κρίςεισ επανεξετάηονται περιοδικά
προκειμζνου να ανταποκρίνονται ςτα τρζχοντα δεδομζνα και να αντανακλοφν τουσ εκάςτοτε
τρζχοντεσ κινδφνουσ και βαςίηονται ςτθν προγενζςτερθ εμπειρία τθσ Διοίκθςθσ ςε ςχζςθ με το
επίπεδο / όγκο των ςυναφϊν ςυναλλαγϊν ι γεγονότων. Σι βαςικζσ εκτιμιςεισ και αξιολογικζσ κρίςεισ
οι οποίεσ αναφζρονται ςε δεδομζνα, θ εξζλιξθ των οποίων κα μποροφςε να επθρεάςει τα κονδφλια
των οικονομικϊν καταςτάςεων τουσ επόμενουσ 12 μινεσ, ζχουν ωσ κάτωκι:
Λογιςτικζσ Κρίςεισ:
(α) Εςωτερικϊσ παραγόμενα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία: Ψα κόςτθ ανάπτυξθσ που ςχετίηονται με
τα εςωτερικϊσ παραγόμενα άυλα περιουςιακά ςτοιχεία κεφαλαιοποιοφνται ςφμφωνα με τθν
λογιςτικι πολιτικι τθσ Εταιρείασ. Θ αρχικι κεφαλαιοποίθςθ του κόςτουσ βαςίηεται ςτθν κρίςθ τθσ
Διοίκθςθσ ότι μελλοντικά οικονομικά οφζλθ κα ειςρεφςουν ςτθν Εταιρεία από τθν χρθςιμοποίθςθ
των εςωτερικϊσ παραγόμενων άυλων ςτοιχείων.
(β) Ρρόβλεψθ για φόρο ειςοδιματοσ και ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ: Οαμβάνοντασ υπόψθ τισ
αβεβαιότθτεσ που υπάρχουν ςχετικά με οριςμζνεσ φορολογικζσ ρυκμίςεισ κακϊσ και το χρόνο ςτο
οποίο μποροφν να απαιτθκοφν οι μελλοντικοί φόροι ειςοδιματοσ, ενδζχεται θ τελικι εκκακάριςθ
των φόρων ειςοδιματοσ να αποκλίνει από τα ςχετικά ποςά που ζχουν προβλεφκεί ςτισ οικονομικζσ
καταςτάςεισ. Θ Εταιρεία ςχθματίηει προβλζψεισ βαςιηόμενθ ςε εφλογεσ εκτιμιςεισ για τισ πικανζσ
ςυνζπειεσ των ελζγχων από τισ φορολογικζσ αρχζσ. Σι εκτιμιςεισ βαςίηονται ςε διάφορουσ
παράγοντεσ όπωσ θ προθγοφμενθ εμπειρία από φορολογικοφσ ελζγχουσ. Ωσ αποτζλεςμα των
ανωτζρω o Τμιλοσ ζχει ςχθματίςει πρόβλεψθ για ανζλεγκτεσ φορολογικά χριςεισ ποςοφ € 41.000 (31
Δεκεμβρίου 2016: € 41.000).
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(γ) Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ: Σι αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
αναγνωρίηονται για όλεσ τισ αχρθςιμοποίθτεσ φορολογικζσ ηθμίεσ ςτον βακμό που είναι πικανό ότι
κα υπάρξουν επαρκι φορολογικά κζρδθ που κα ςυμψθφιςτοφν με αυτζσ τισ φορολογικζσ ηθμίεσ. Για
τον κακοριςμό του φψουσ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ που μπορεί να αναγνωριςτεί
απαιτοφνται ςθμαντικζσ κρίςεισ και εκτιμιςεισ τθσ Διοίκθςθσ τθσ Εταιρείασ, οι οποίεσ βαςίηονται ςτα
μελλοντικά φορολογικά κζρδθ ςε ςυνδυαςμό με τισ μελλοντικζσ φορολογικζσ ςτρατθγικζσ που κα
ακολουκθκοφν. Σ Τμιλοσ ζχει αναγνωρίςει αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ από
φορολογικζσ ηθμιζσ ποςοφ € 19.199 (31 Δεκεμβρίου 2016: € 31.078). Σ Τμιλοσ εκτιμά ότι τόςο το εν
λόγω ποςό όςο και γενικότερα το ςφνολο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων κα
ανακτθκεί μελλοντικά μζςω των αναμενόμενων φορολογικϊν κερδϊν επομζνων χριςεων.
Λογιςτικζσ Εκτιμιςεισ:
(α) Ρροβλζψεισ για επιςφαλείσ απαιτιςεισ: Σ Τμιλοσ προβαίνει ςε περιοδικι επανεκτίμθςθ τθσ
επάρκειασ τθσ πρόβλεψθσ ςχετικά με τισ επιςφαλείσ απαιτιςεισ ςε ςυνάρτθςθ τθσ πιςτωτικισ τθσ
πολιτικισ και λαμβάνοντασ υπόψθ ςτοιχεία των νομικϊν ςυμβοφλων, τα οποία προκφπτουν βάςει
επεξεργαςίασ ιςτορικϊν δεδομζνων και πρόςφατων εξελίξεων των υποκζςεων που διαχειρίηονται.
Ξατά τθν 30 Λουνίου 2017 θ ςυνολικι πρόβλεψθ για επιςφαλείσ εμπορικζσ και άλλεσ απαιτιςεισ
παραμζνει ςτα ίδια επίπεδα με τθ ςχθματιςμζνθ πρόβλεψθ τθσ 31 Δεκεμβρίου 2016 και ανζρχεται
ςτο ποςό € 4.361.425 (Χθμειϊςθ 15). Θ Διοίκθςθ του Σμίλου εκτιμά ότι εκτόσ του ποςοφ που
αναφζρεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, δεν απαιτείται καμία επιπλζον πρόβλεψθ για
κακυςτερθμζνεσ απαιτιςεισ.
3. Βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ
Σι βαςικζσ λογιςτικζσ αρχζσ που υιοκετικθκαν κατά τθ ςφνταξθ των ςυνθμμζνων οικονομικϊν
καταςτάςεων, είναι οι ακόλουκεσ:
i. Ενςϊματεσ πάγιεσ ακινθτοποιιςεισ
Ψα ενςϊματα πάγια αποτιμϊνται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ μείον τισ αποςβζςεισ. Ψο κόςτοσ κτιςεωσ
περιλαμβάνει όλεσ τισ άμεςα επιρριπτζεσ δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ των ςτοιχείων. Ψο κόςτοσ μπορεί
επίςθσ να περιλαμβάνει κζρδθ ι ηθμίεσ από αντιςτάκμιςθ του ςυναλλαγματικοφ κινδφνου κατά τθν
αγορά αυτϊν των ςτοιχείων τα οποία είχαν καταχωρθκεί ςε αποκεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
Σι επιςκευζσ και ςυντθριςεισ καταχωροφνται ςτα ζξοδα τθσ περιόδου που πραγματοποιοφνται.
Χθμαντικζσ μεταγενζςτερεσ προςκικεσ και βελτιϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται ςτο κόςτοσ των ςχετικϊν
παγίων εφόςον προςαυξάνουν τθν ωφζλιμθ ηωι ι και τθν παραγωγικι δυναμικότθτα του παγίου ι
μειϊνουν το κόςτοσ λειτουργίασ του. Ψα οικόπεδα δεν αποςβζνονται. Σι αποςβζςεισ των άλλων
ςτοιχείων των ενςωμάτων παγίων υπολογίηονται με τθν ςτακερι μζκοδο μζςα ςτθ ωφζλιμθ ηωι τουσ
που ζχει ωσ εξισ:




Ξτίρια
Αυτοκίνθτα
Οοιπόσ εξοπλιςμόσ

36
5-10
4-5

Ζτθ
Ζτθ
Ζτθ

Σι υπολειμματικζσ αξίεσ και οι ωφζλιμεσ ηωζσ των ενςωμάτων παγίων υπόκεινται ςε επανεξζταςθ ςε
κάκε ετιςιο ιςολογιςμό. Τταν οι λογιςτικζσ αξίεσ των ενςωμάτων παγίων υπερβαίνουν τθν
ανακτιςιμθ αξία τουσ, οι διαφορζσ (απομείωςθ) καταχωροφνται ωσ ζξοδα ςτ’ αποτελζςματα. Ξατά
τθν απόςυρςθ ι πϊλθςθ κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου, το ςχετικό κόςτοσ και οι ςωρευμζνεσ
αποςβζςεισ διαγράφονται από τουσ αντίςτοιχουσ λογαριαςμοφσ τθ χρονικι περίοδο τθσ απόςυρςθσ ι
τθσ πϊλθςθσ και τα ςχετικά κζρδθ ι ηθμίεσ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα περιόδου.
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Τταν τα αποςυρόμενα ι πωλοφμενα ενςϊματα πάγια ζχουν αποτιμθκεί ςτισ εφλογεσ αξίεσ τουσ, το
τυχόν αποκεματικό αναπροςαρμογισ που υπάρχει ςτα ίδια κεφάλαια κατά τθν απόςυρςθ ι πϊλθςθ,
μεταφζρεται ςτα κζρδθ εισ νζον.
ii. Αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ
Υπεραξία
Θ υπεραξία αντιπροςωπεφει τθν διαφορά μεταξφ του κόςτουσ κτιςεωσ και τθσ εφλογθσ αξίασ του
ποςοςτοφ (του Σμίλου) επί του κακαροφ ενεργθτικοφ τθσ κυγατρικισ εταιρείασ κατά τθν θμερομθνία
κτιςεωσ. Θ υπεραξία ςτισ εξαγορζσ κυγατρικϊν ςυμπεριλαμβάνεται ςτισ αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ.
Χτο τζλοσ κάκε περιόδου, ο Τμιλοσ διενεργεί μια ανάλυςθ αξιολόγθςθσ τθσ ανακτθςιμότθτασ τθσ
λογιςτικισ αξίασ τθσ υπεραξίασ. Χε περίπτωςθ που θ λογιςτικι αξία υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό,
ςχθματίηεται άμεςα πρόβλεψθ υποτίμθςθσ. Ψο κζρδοσ ι ηθμία κατά τθν πϊλθςθ μιασ εταιρείασ
ςυμπεριλαμβάνει και τθ λογιςτικι άξια τθσ υπεραξίασ που ςχετίηεται με τθν εταιρεία που πωλικθκε.
Λογιςμικό (κόςτοσ ανάπτυξθσ νζων προγραμμάτων)
Ψα λογιςμικά προγράμματα αφοροφν το κόςτοσ αγοράσ ι ιδιοπαραγωγισ, λογιςμικοφ όπωσ
μιςκοδοςία, υλικά, υπθρεςίεσ κακϊσ και κάκε δαπάνθ που ζχει πραγματοποιθκεί κατά τθν ανάπτυξθ
λογιςμικοφ προκειμζνου αυτό να τεκεί ςε κακεςτϊσ λειτουργίασ. Σι δαπάνεσ που ενιςχφουν ι
επεκτείνουν τθν απόδοςθ των προγραμμάτων λογιςμικοφ πζρα από τισ αρχικζσ προδιαγραφζσ τουσ,
αναγνωρίηονται ωσ κεφαλαιουχικι δαπάνθ και προςτίκενται ςτο αρχικό κόςτοσ του λογιςμικοφ. Ψο
κόςτοσ αγοράσ και ανάπτυξθσ λογιςμικοφ που αναγνωρίηεται ωσ αςϊματθ ακινθτοποίθςθ
αποςβζνεται χρθςιμοποιϊντασ τθ ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ ωφζλιμθσ ηωισ του ( 5-6
ζτθ).
Σι δαπάνεσ που πραγματοποιοφνται για τθν ανάπτυξθ των λογιςμικϊν που ελζγχονται από τον
Τμιλο, καταχωροφνται ωσ άυλα περιουςιακά ςτοιχεία όταν ιςχφουν οι εξισ προχποκζςεισ:







Θ τεχνικι δυνατότθτα ολοκλιρωςθσ του άυλου περιουςιακοφ ςτοιχείου ϊςτε να καταςτεί
ζτοιμο για χριςθ ι πϊλθςθ,
Θ πρόκεςθ τθσ επιχείρθςθσ να ολοκλθρϊςει το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο ϊςτε να το
χρθςιμοποιεί ι να το πωλεί,
Θ ικανότθτά τθσ να το πωλεί ι να το χρθςιμοποιεί,
Ττι το άυλο περιουςιακό ςτοιχείο κα δθμιουργιςει μελλοντικά οικονομικά οφζλθ,
Ψθν επάρκεια των τεχνικϊν οικονομικϊν και άλλων πόρων για να ολοκλθρωκεί θ ανάπτυξθ
και
Ψθν ικανότθτά τθσ να αποτιμά αξιόπιςτα τθν δαπάνθ που επιρρίπτεται ςτο άυλο περιουςιακό
ςτοιχείο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ανάπτυξθσ.

iii. Απομείωςθ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων ενεργθτικοφ
Σι ενςϊματεσ και αςϊματεσ ακινθτοποιιςεισ και άλλα μθ κυκλοφοροφντα ςτοιχεία ενεργθτικοφ
εξετάηονται για πικανι ηθμία απομειϊςεωσ, κάκε φορά που γεγονότα ι αλλαγζσ ςτισ περιςτάςεισ
δείχνουν ότι θ λογιςτικι αξία τουσ μπορεί να μθν είναι ανακτιςιμθ. Σποτεδιποτε θ λογιςτικι αξία
κάποιου περιουςιακοφ ςτοιχείου υπερβαίνει το ανακτιςιμο ποςό του, θ αντίςτοιχθ ηθμιά
απομείωςθσ του, καταχωρείται ςτα αποτελζςματα περιόδου. Θ ανακτιςιμθ αξία ενόσ περιουςιακοφ
ςτοιχείου είναι το μεγαλφτερο ποςό μεταξφ τθσ εκτιμϊμενθσ κακαρισ τιμισ πϊλθςθσ και τθσ αξίασ
χριςεωσ (value in use).
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Ξακαρι αξία πϊλθςθσ κεωρείται θ εφικτι πρόςοδοσ από τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου
ςτα πλαίςια μίασ αμφοτεροβαροφσ ςυναλλαγισ ςτθν οποία τα μζρθ ζχουν πλιρθ γνϊςθ και
προςχωροφν οικειοκελϊσ, μετά από τθν αφαίρεςθ κάκε πρόςκετου άμεςου κόςτουσ διάκεςθσ του
περιουςιακοφ ςτοιχείου, ενϊ, αξία εν χριςει είναι θ παροφςα αξία των εκτιμϊμενων μελλοντικϊν
ταμειακϊν ροϊν που αναμζνεται να πραγματοποιθκοφν από τθν ςυνεχι χριςθ ενόσ περιουςιακοφ
ςτοιχείου και από τθν διάκεςι του ςτο τζλοσ τθσ εκτιμϊμενθσ ωφζλιμθσ ηωισ του. Αν μια επιχείρθςθ
δεν ζχει τθν δυνατότθτα να εκτιμιςει το ανακτιςιμο ποςό ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου για το οποίο
υπάρχει ζνδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ του, τότε προςδιορίηει το ανακτιςιμο ποςό τθσ μονάδασ που
δθμιουργεί ταμειακζσ ροζσ ςτθν οποία ανικει το περιουςιακό ςτοιχείο.
Αντιλογιςμόσ ηθμιάσ απομείωςθσ τθσ αξίασ περιουςιακϊν ςτοιχείων που λογίςκθκε ςε προθγοφμενα
ζτθ, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανζσ ενδείξεισ ότι θ απομείωςθ αυτι δεν υπάρχει πλζον ι ζχει
μειωκεί. Χτισ περιπτϊςεισ αυτζσ ο ανωτζρω αντιλογιςμόσ αναγνωρίηεται ωσ ζςοδο. Θ Διοίκθςθ εκτιμά
ότι δεν υπάρχει κζμα απομείωςθσ των ενςωμάτων & αςωμάτων ακινθτοποιιςεων τθσ Εταιρείασ και
ωσ εκ τοφτου δεν ζχει πραγματοποιιςει υπολογιςμό των ανακτιςιμων ποςϊν των περιουςιακϊν τθσ
ςτοιχείων.
iv. Αποκζματα
Ψα αποκζματα αποτιμϊνται ςτθν χαμθλότερθ αξία μεταξφ κόςτουσ κτιςεωσ και κακαρισ
ρευςτοποιιςιμθσ αξίασ. Ψο κόςτοσ προςδιορίηεται με τθν μζκοδο του μζςου ςτακμικοφ κόςτουσ.
Ξόςτοσ δανειςμοφ δεν περιλαμβάνεται ςτο κόςτοσ κτιςεωσ των αποκεμάτων. Θ κακαρι
ρευςτοποιιςιμθ αξία εκτιμάται με βάςθ τισ τρζχουςεσ τιμζσ πϊλθςθσ των αποκεμάτων ςτα πλαίςια
τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ αφαιρουμζνων και των τυχόν εξόδων πϊλθςθσ όπου ςυντρζχει
περίπτωςθ.
v. Απαιτιςεισ από πελάτεσ
Σι απαιτιςεισ από πελάτεσ καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ και μεταγενζςτερα
αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθν χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου, αφαιρουμζνων και
των ηθμιϊν απομείωςθσ. Σι ηθμιζσ απομείωςθσ (απϊλειεσ από επιςφαλείσ απαιτιςεισ)
αναγνωρίηονται όταν υπάρχει αντικειμενικι απόδειξθ ότι ο όμιλοσ δεν είναι ςε κζςθ να ειςπράξει όλα
τα ποςά που οφείλονται με βάςθ τουσ ςυμβατικοφσ όρουσ. Ψο ποςό τθσ ηθμιάσ απομείωςθσ είναι θ
διαφορά μεταξφ τθσ λογιςτικισ αξίασ των απαιτιςεων και τθσ παροφςασ αξίασ των εκτιμϊμενων
μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν, προεξοφλουμζνων με το πραγματικό επιτόκιο. Ψο ποςό τθσ ηθμιάσ
απομείωςθσ καταχωρείται ωσ ζξοδο ςτα αποτελζςματα.
vi. Ταμειακά διακζςιμα και ιςοδφναμα
Ψα ταμειακά διακζςιμα και ταμειακά ιςοδφναμα περιλαμβάνουν τα μετρθτά, τισ κατακζςεισ όψεωσ.
vii. Δάνεια
Ψα δάνεια καταχωροφνται αρχικά ςτθν εφλογθ αξία τουσ μειωμζνα με τα τυχόν άμεςα κόςτθ για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ ςυναλλαγισ. Πεταγενζςτερα αποτιμϊνται ςτο αναπόςβεςτο κόςτοσ με τθν
χριςθ του πραγματικοφ επιτοκίου. Θ Διοίκθςθ του Σμίλου κεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται
ςε ςχζςθ µε τα ςυναφκζντα δάνεια ιςοδυναμοφν µε τα τρζχοντα εφλογα επιτόκια τθσ αγοράσ και,
ςυνεπϊσ, δεν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ οποιαςδιποτε προςαρμογισ τθσ αξίασ ςτθν οποία
απεικονίηονται οι υποχρεϊςεισ αυτζσ. Σποιαδιποτε διαφορά μεταξφ τθσ παροχισ (πλθν των εξόδων
απόκτθςθσ) και τθσ αξίασ εξόφλθςθσ αναγνωρίηεται ςτθν κατάςταςθ αποτελεςμάτων κατά τθ
διάρκεια τθσ περιόδου των δανείων.
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viii. Μιςκϊςεισ
Θ Εταιρία ωσ μιςκωτισ
Σι μιςκϊςεισ παγίων όπου θ Εταιρία διατθρεί ουςιωδϊσ όλουσ τουσ κινδφνουσ και ανταμοιβζσ τθσ
ιδιοκτθςίασ ταξινομοφνται ωσ χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ. Σι χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ κεφαλαιοποιοφνται με τθν ζναρξθ τθσ μίςκωςθσ ςτθ χαμθλότερθ τιμι μεταξφ τθσ εφλογθσ αξίασ του
παγίου ςτοιχείου ι τθσ παροφςασ αξίασ των ελάχιςτων μιςκωμάτων. Ξάκε μίςκωμα επιμερίηεται
μεταξφ τθσ υποχρζωςθσ και των χρθματοοικονομικϊν εξόδων ζτςι ϊςτε να επιτυγχάνεται ζνα
ςτακερό επιτόκιο ςτθν υπολειπόμενθ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ.
Σι αντίςτοιχεσ υποχρεϊςεισ από μιςκϊματα, κακαρζσ από χρθματοοικονομικά ζξοδα, απεικονίηονται
ςτισ υποχρεϊςεισ. Ψο μζροσ του χρθματοοικονομικοφ εξόδου που αφορά ςε χρθματοδοτικζσ
μιςκϊςεισ αναγνωρίηεται ςτα αποτελζςματα περιόδου κατά τθ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ. Θ μζκοδοσ
αποςβζςεων των μιςκωμζνων αποςβζςιμων περιουςιακϊν ςτοιχείων είναι ςυνεπισ προσ τθ μζκοδο
που ακολουκείται για τα ίδια αποςβζςιμα περιουςιακά ςτοιχεία που ανικουν ςτθν οικονομικι
οντότθτα και θ αναγνωριηόμενθ απόςβεςθ πρζπει να υπολογίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα από το
ΔΟΥ 16 Ενςϊματεσ Ακινθτοποιιςεισ και το ΔΟΥ 38 Άχλα Υεριουςιακά Χτοιχεία.
Πιςκϊςεισ όπου ουςιωδϊσ οι κίνδυνοι και ανταμοιβζσ τθσ ιδιοκτθςίασ διατθροφνται από τον
εκμιςκωτι ταξινομοφνται ωσ λειτουργικζσ μιςκϊςεισ. Σι πλθρωμζσ που γίνονται για λειτουργικζσ
μιςκϊςεισ (κακαρζσ από τυχόν κίνθτρα που προςφζρκθκαν από τον εκμιςκωτι) αναγνωρίηονται ςτα
αποτελζςματα περιόδου με ςτακερι μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ μίςκωςθσ.
Θ Εταιρία ωσ εκμιςκωτισ
Ακίνθτα που εκμιςκϊνονται με λειτουργικζσ μιςκϊςεισ περιλαμβάνονται ςτισ Επενδφςεισ ςε Ακίνθτα.
Ψα ζςοδα από λειτουργικζσ μιςκϊςεισ αναγνωρίηονται ςτα αποτελζςματα περιόδου με ςτακερι
μζκοδο κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου τθσ μίςκωςθσ.
ix. Φόροσ ειςοδιματοσ (τρζχων και αναβαλλόμενοσ)
Σ τρζχων και αναβαλλόμενοσ φόροσ ειςοδιματοσ υπολογίηονται βάςει των ςχετικϊν κονδυλίων των
οικονομικϊν καταςτάςεων, κάκε μιασ εκ των εταιρειϊν που περιλαμβάνονται ςτθν ενοποίθςθ
ςφμφωνα με τουσ φορολογικοφσ νόμουσ που ιςχφουν ςτθν Ελλάδα και ςτισ άλλεσ χϊρεσ ζδρασ των
κυγατρικϊν εξωτερικοφ. Σ τρζχων φόροσ ειςοδιματοσ αφορά, φόρο επί των φορολογθτζων κερδϊν
των εταιρειϊν του Σμίλου όπωσ αναμορφϊκθκαν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του φορολογικοφ
νόμου, και υπολογίςτθκε με βάςθ τον ιςχφοντα φορολογικό ςυντελεςτι.
Θ αναβαλλόμενθ φορολογία υπολογίηεται χρθςιμοποιϊντασ τθ μζκοδο υποχρεϊςεωσ (liability
method) ςε όλεσ τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ κατά τθν θμερομθνία του ιςολογιςμοφ
μεταξφ τθσ φορολογικισ βάςθσ και τθσ λογιςτικισ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
υποχρεϊςεων. Σι αναμενόμενεσ φορολογικζσ επιπτϊςεισ από τισ προςωρινζσ φορολογικζσ διαφορζσ
προςδιορίηονται και εμφανίηονται είτε ωσ μελλοντικζσ (αναβαλλόμενεσ) φορολογικζσ υποχρεϊςεισ,
είτε ωσ αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ. Ξαταχωροφνται αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ
απαιτιςεισ για όλεσ τισ εκπεςτζεσ προςωρινζσ διαφορζσ και τισ μεταφερόμενεσ φορολογικζσ ηθμιζσ
κατά τθν ζκταςθ που πικανολογείται ότι κα υπάρχει διακζςιμο φορολογθτζο κζρδοσ ζναντι του
οποίου θ εκπεςτζα προςωρινι διαφορά μπορεί να αξιοποιθκεί.
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Θ λογιςτικι αξία των αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ανακεωρείται ςε κάκε θμερομθνία
ιςολογιςμοφ και μειϊνεται ςτο βακμό που δεν πικανολογείται ότι κα υπάρξουν αρκετά φορολογθτζα
κζρδθ ζναντι των οποίων να χρθςιμοποιθκεί μζροσ ι το ςφνολο των αναβαλλόμενων φορολογικϊν
απαιτιςεων. Σι τρζχουςεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ και υποχρεϊςεισ για τθν τρζχουςα και τισ
προθγοφμενεσ χριςεισ αποτιμϊνται ςτο ποςό που αναμζνεται να πλθρωκεί ςτισ φορολογικζσ αρχζσ
(ι να ανακτθκεί από αυτζσ), με τθ χριςθ φορολογικϊν ςυντελεςτϊν (και φορολογικϊν νόμων) που
ζχουν κεςπιςτεί, ι ουςιαςτικά κεςπιςτεί, μζχρι τθν θμερομθνία του Λςολογιςμοφ.
x. Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ
Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ρ2112/1920 ο Τμιλοσ καταβάλλει αποηθμιϊςεισ ςτουσ αποχωροφντεσ
ι απολυόμενουσ υπαλλιλουσ του, το δε φψοσ των ςχετικϊν αποηθμιϊςεων εξαρτάται από τα ζτθ
προχπθρεςίασ, το φψοσ των αποδοχϊν και τον τρόπο απομάκρυνςθσ (απόλυςθ ι ςυνταξιοδότθςθ).
Χτθν περίπτωςθ αποχϊρθςθσ λόγω ςυνταξιοδότθςθσ, το φψοσ τθσ αποηθμίωςθσ που κα πρζπει να
καταβλθκεί είναι ίςο με το 40% του ςχετικοφ ποςοφ που κα καταβάλλονταν ςε περίπτωςθ απόλυςθσ.
Ψα προγράμματα για παροχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ όςον αφορά τθν αποηθμίωςθ κατά τθν ζξοδο από
τθν υπθρεςία εμπίπτουν ςτα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν, ςφμφωνα με το ΔΟΥ 19 –
«Υαροχζσ Εργαηομζνων».
Θ υποχρζωςθ που αναγνωρίηεται ςτον Λςολογιςμό, ςε ςχζςθ με τα προγράμματα κακοριςμζνων
παροχϊν ςυνταξιοδότθςθσ, είναι θ τρζχουςα αξία τθσ κακοριςμζνθσ υποχρζωςθσ παροχϊν κατά τθν
θμερομθνία Λςολογιςμοφ μείον τθν εφλογθ αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων του προγράμματοσ. Θ
υποχρζωςθ κακοριςμζνων παροχϊν υπολογίηεται ετθςίωσ από ανεξάρτθτουσ αναλογιςτζσ βάςει τθσ
Πεκόδου τθσ Υροβεβλθμζνθσ Υιςτωτικισ Πονάδοσ. Θ τρζχουςα αξία των υποχρεϊςεων
κακοριςμζνων παροχϊν προςδιορίηεται μζςω τθσ προεξόφλθςθσ των προςδοκϊμενων μελλοντικϊν
ταμειακϊν εκροϊν. Ψο μζςο ςτακμικό επιτόκιο προεξόφλθςθσ εκτιμάται, λαμβάνοντασ τθν καμπφλθ
επιτοκίων των ομολόγων τθσ Ευρωπαϊκισ Ξεντρικισ Ψράπεηασ κατά τθν θµεροµθνία αποτίµθςθσ, που
απεικονίηονται ςτο νόμιςμα ςτο οποίο οι παροχζσ κα καταβλθκοφν και ζχουν όρουσ λιξθσ ανάλογα
με τουσ όρουσ τθσ ςχετικισ υποχρζωςθσ ςυνταξιοδότθςθσ.
Ψα αναλογιςτικά κζρδθ και οι ηθμιζσ που προζρχονται από αναπροςαρμογζσ και μεταβολζσ ςε
αναλογιςτικζσ υποκζςεισ αναγνωρίηονται ςτο ςφνολό τουσ ςτθν κατάςταςθ λοιπϊν ςυνολικϊν
ειςοδθμάτων και μζςω αυτϊν ςτο υπόλοιπο αποτελεςμάτων εισ νζον.
xi. Ρροβλζψεισ για κινδφνουσ και ζξοδα
Υροβλζψεισ καταχωροφνται όταν ο Τμιλοσ ζχει παροφςα, νομικι ι τεκμαιρόμενθ υποχρζωςθ ωσ
αποτζλεςμα παρελκόντων γεγονότων, είναι πικανόν ότι κα απαιτθκεί εκροι πόρων ϊςτε να
τακτοποιθκεί θ υποχρζωςθ, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιςτθ εκτίμθςθ του ποςοφ.
Σ Τμιλοσ αναγνωρίηει πρόβλεψθ για επιηιμιεσ ςυμβάςεισ όταν τα αναμενόμενα οφζλθ που κα
παραχκοφν από τθ ςφμβαςθ είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόςτοσ των υποχρεϊςεων ςτο
πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ.
Σι προβλζψεισ αναδιάρκρωςθσ περιλαμβάνουν τισ ριτρεσ λιξθσ μιςκϊςεων και τισ παροχζσ εξόδων
υπαλλιλων, και αναγνωρίηονται ςτθν περίοδο κατά τθν οποία ο Τμιλοσ δεςμεφεται νόμιμα ι
τεκμαιρόμενα ςτθν υλοποίθςθ του ςχετικοφ προγράμματοσ αναδιάρκρωςθσ.
Σι προβλζψεισ επανεξετάηονται ςτο τζλοσ κάκε περιόδου και προςαρμόηονται ζτςι ϊςτε να
απεικονίηουν τισ καλφτερεσ δυνατζσ εκτιμιςεισ και ςτθν περίπτωςθ που κρίνεται αναγκαίο,
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προεξοφλοφνται με βάςθ ζνα προ-φόρου προεξοφλθτικό επιτόκιο. Σι ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ δεν
καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ αλλά γνωςτοποιοφνται, εκτόσ και αν θ πικανότθτα για
εκροι πόρων που ενςωματϊνουν οικονομικά οφζλθ είναι ελάχιςτθ. Σι ενδεχόμενεσ απαιτιςεισ δεν
καταχωροφνται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, αλλά γνωςτοποιοφνται εφόςον θ ειςροι οικονομικϊν
ωφελειϊν είναι πικανι.
xii. Κρατικζσ Επιχορθγιςεισ
Σι κρατικζσ επιχορθγιςεισ οι οποίεσ ςχετίηονται με τθν επιδότθςθ ενςϊματων παγίων ςτοιχείων,
αναγνωρίηονται όταν υπάρχει εφλογθ βεβαιότθτα ότι θ επιχοριγθςθ κα ειςπραχκεί και όλοι οι
ςχετικοί όροι κα τθρθκοφν. Τταν οι κρατικζσ επιχορθγιςεισ ςχετίηονται με ζνα περιουςιακό ςτοιχείο,
θ εφλογθ αξία πιςτϊνεται ςε λογαριαςμό αναβαλλόμενου εςόδου και μεταφζρεται ςτθν κατάςταςθ
αποτελεςμάτων με ιςόποςεσ ετιςιεσ δόςεισ με βάςθ τθν αναμενόμενθ ωφζλιμθ διάρκεια ηωισ του
περιουςιακοφ ςτοιχείου που επιχορθγικθκε. Τταν θ επιχοριγθςθ ςχετίηεται με δαπάνθ,
αναγνωρίηεται ςαν ζςοδο ςτθν διάρκεια τθσ περιόδου που απαιτείται για τθν αντιςτοίχιςθ τθσ
επιχοριγθςθσ ςε ςυςτθματικι βάςθ ςτισ δαπάνεσ τισ οποίεσ προορίηεται να αποηθμιϊςει.
xiii. Αναγνϊριςθ εςόδων
Ψα ζςοδα περιλαμβάνουν τθν εφλογθ αξία των πωλιςεων αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν, κακαρά
από τουσ ανακτϊμενουσ φόρουσ εκπτϊςεισ και επιςτροφζσ. Ψα διεταιρικά ζςοδα μζςα ςτον Τμιλο
διαγράφονται πλιρωσ. Θ αναγνϊριςθ των εςόδων γίνεται ωσ εξισ:
Ρωλιςεισ αγακϊν
Σι πωλιςεισ αγακϊν αναγνωρίηονται όταν ο Τμιλοσ παραδίδει τα αγακά ςτουσ πελάτεσ, τα αγακά
γίνονται αποδεκτά από αυτοφσ και θ είςπραξθ τθσ απαίτθςθσ είναι εφλογα εξαςφαλιςμζνθ.
Ραροχι υπθρεςιϊν
Ψα ζςοδα από παροχι υπθρεςιϊν λογίηονται με βάςθ το ςτάδιο ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ ςε
ςχζςθ με το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ τθσ.
Ζςοδα από τόκουσ
Ψα ζςοδα από τόκουσ αναγνωρίηονται βάςει χρονικισ αναλογίασ και με τθν χριςθ του πραγματικοφ
επιτοκίου. Τταν υπάρχει απομείωςθ των απαιτιςεων, θ λογιςτικι αξία αυτϊν μειϊνεται ςτο
ανακτιςιμο ποςό τουσ το οποίο είναι θ παροφςα αξία των αναμενόμενων μελλοντικϊν ταμειακϊν
ροϊν προεξοφλουμζνων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Χτθ ςυνζχεια λογίηονται τόκοι με το ίδιο
επιτόκιο επί τθσ απομειωμζνθσ (νζασ λογιςτικισ) αξίασ.
Μερίςματα
Ψα μερίςματα, λογίηονται ωσ ζςοδα, όταν κεμελιϊνεται το δικαίωμα είςπραξισ τουσ.
xiv. Κόςτοσ Δανειςμοφ
Ψο κόςτοσ δανειςμοφ αναγνωρίηεται ωσ ζξοδο τθν περίοδο ςτθν οποία πραγματοποιείται.
xv. Διανομι μεριςμάτων
Θ διανομι των μεριςμάτων ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ καταχωρείται ωσ υποχρζωςθ ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ όταν θ διανομι εγκρίνεται από τθν Ψακτικι Γενικι Χυνζλευςθ των μετόχων.
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xvi. Επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ
Σ Τμιλοσ επιμετρά τα χρθματοοικονομικά µζςα ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων, ςτθν εφλογθ
αξία ςε κάκε θμερομθνία ιςολογιςμοφ. Θ Εφλογθ αξία ενόσ ςτοιχείου αποτελεί το τίµθµα που κα
ειςπράττεται για τθν πϊλθςθ ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι που πλθρϊνεται για το διακανονιςµό
µιασ υποχρζωςθσ ςε µία κανονικι ςυναλλαγι και μεταξφ των ςυμμετεχόντων ςτθν αγορά κατά
τθν θμερομθνία αποτίµθςθσ. Θ επιμζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ βαςίηεται ςτθν υπόκεςθ ότι θ
ςυναλλαγι τθσ πϊλθςθσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ µμεταφοράσ τθσ υποχρζωςθσ λαµβάνει
χϊρα είτε:



Χτθν κφρια αγορά για το περιουςιακό ςτοιχείο ι υποχρζωςθ, ι
Χε περίπτωςθ απουςίασ μιασ κφριασ αγοράσ, ςτθν πιο ςυμφζρουςα αγορά για το
περιουςιακό ςτοιχείο ι τθν υποχρζωςθ.

Θ κφριοσ ι θ πλζον ςυµφζρουςα αγορά κα πρζπει να είναι προςβάςιµθ ςτον Τµιλο. Θ εφλογθ
αξία ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου ι µιασ υποχρζωςθσ επιµετράται ςτθ βάςθ όλων των υποκζςεων
που οι ςυµµετζχοντεσ ςτθν αγορά χρθςιµοποιοφν κατά τθν αξιολόγθςθ ενόσ περιουςιακοφ
ςτοιχείου του ενεργθτικοφ ι του πακθτικοφ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι ςυµµετζχοντεσ ςτθν αγορά
ενεργοφν µε κριτιριο το οικονοµικό ςυµφζρον τουσ.
Θ επιµζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ ενόσ µθ χρθµατοοικονοµικοφ περιουςιακοφ ςτοιχείου λαµβάνει
υπόψθ τθν ικανότθτα των ςυµµετεχόντων ςτθν αγορά να δθµιουργιςουν οικονοµικά οφζλθ από τθ
χριςθ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ςτθν υψθλότερθ και καλφτερθ χριςθ του ι τθν πϊλθςι του ςε
άλλο ςυµµετζχοντα ςτθν αγορά που κα χρθςιµοποιιςει το περιουςιακό ςτοιχείο για τθν υψθλότερθ
και καλφτερθ χριςθ. Σ Τμιλοσ χρθςιµοποιεί τεχνικζσ εκτίµθςθσ που αρµόηουν ςτισ περιςτάςεισ και
για τισ οποίεσ υπάρχουν διακζςιµα και επαρκι ςτοιχεία για τθ µζτρθςθ τθσ εφλογθσ αξίασ,
µεγιςτοποιϊντασ τθν χριςθ των ςχετικϊν παρατθριςιµων ειςροϊν και ελαχιςτοποιϊντασ τθν χριςθ
των µθ παρατθριςιµων ειςροϊν.
Τλα τα ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ για τα οποία θ εφλογθ αξία επιµετρικθκε ι
γνωςτοποιικθκε ςτισ οικονοµικζσ καταςτάςεισ κατθγοριοποιοφνται εντόσ τθσ ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ
αξίασ ωσ εξισ:
Επίπεδο 1 – Υαρατθριςιµεσ/Ειςθγµζνεσ (µθ προςαρµοςµζνεσ) τιµζσ τθσ αγοράσ ςε ενεργζσ αγορζσ
για όµοια περιουςιακά ςτοιχεία ι υποχρεϊςεισ.
Επίπεδο 2 - τεχνικζσ αποτίµθςθσ, για τισ οποίεσ οι ειςροζσ που είναι ςθµαντικζσ για τθν επιμζτρθςθ
τθσ εφλογθσ αξίασ, εκτόσ των επίςθμων χρθματιςτθριακϊν τιμϊν που περιλαμβάνονται ςτο 1ο
επίπεδο, είναι άµεςα ι ζµµεςα παρατθριςιµεσ.
Επίπεδο 3 - τεχνικζσ αποτίµθςθσ, για τισ οποίεσ οι ειςροζσ που είναι ςθµαντικζσ για τθν επιμζτρθςθ
τθσ εφλογθσ αξίασ είναι µθ παρατθριςιµεσ.
Για τα περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ που αναγνωρίηονται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςε
τακτικι βάςθ, ο Τμιλοσ κακορίηει εάν ζχουν επζλκει μεταβιβάςεισ μεταξφ των επιπζδων τθσ
ιεραρχίασ ςτο τζλοσ τθσ κάκε περιόδου αναφοράσ.
Για το ςκοπό των γνωςτοποιιςεων τθσ εφλογθσ αξίασ, ο Τμιλοσ προςδιορίηει τισ κατθγορίεσ των
περιουςιακϊν ςτοιχείων του ενεργθτικοφ και των υποχρεϊςεων με βάςθ τθν φφςθ, τα
χαρακτθριςτικά και τουσ κινδφνουσ του περιουςιακοφ ςτοιχείου ι τθσ υποχρζωςθσ και το επίπεδο τθσ
ιεραρχίασ τθσ εφλογθσ αξίασ, όπωσ εξθγικθκε παραπάνω.
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xvi. Ρλθροφόρθςθ κατά τομζα δραςτθριότθτασ
Ωσ επιχειρθματικόσ τομζασ ορίηεται μία ομάδα περιουςιακϊν ςτοιχείων και λειτουργιϊν προκειμζνου
να παρζχονται προϊόντα και υπθρεςίεσ τα οποία υπόκεινται ςε διαφορετικοφσ κινδφνουσ και
αποδόςεισ από εκείνα άλλων επιχειρθματικϊν τομζων. Ωσ γεωγραφικόσ τομζασ, ορίηεται μία
γεωγραφικι περιοχι, ςτθν οποία παρζχονται προϊόντα και υπθρεςίεσ και θ οποία υπόκειται ςε
διαφορετικοφσ κινδφνουσ και αποδόςεισ από άλλεσ περιοχζσ.
4. Νζα πρότυπα, διερμθνείεσ και τροποποίθςθ υφιςταμζνων προτφπων
α) Νζα Ρρότυπα, Διερμθνείεσ, ανακεωριςεισ και τροποποιιςεισ υφιςτάμενων Ρροτφπων τα οποία
εκδόκθκαν από το Συμβοφλιο Διεκνϊν Λογιςτικϊν Ρροτφπων (IASB), θ εφαρμογι τουσ είναι
υποχρεωτικι από τθν 01/01/2017 ι μεταγενζςτερα, και ζχουν υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
Ψα ακόλουκα Ρζα Υρότυπα, οι τροποποιιςεισ και οι Διερμθνείεσ των ΔΥΧΑ που ζχουν τεκεί ςε ιςχφ,
υιοκετικθκαν από τον Τμιλο τθν 1θ Λανουαρίου 2016 και δεν επιφζρουν ςθμαντικζσ μεταβολζσ ςτισ
οικονομικζσ καταςτάςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρίασ.
ΔΛΡ 19 Ανακεωρθμζνο (Τροποποίθςθ) «Ραροχζσ ςε Εργαηομζνουσ»
Θ περιοριςμζνου ςκοποφ τροποποίθςθ εφαρμόηεται ςε ειςφορζσ των εργαηομζνων ι τρίτων μερϊν
ςτα προγράμματα κακοριςμζνων παροχϊν και απλοποιεί τθν λογιςτικοποίθςθ των ειςφορϊν όταν
είναι ανεξάρτθτεσ του αρικμοφ των ετϊν που παρζχεται θ εργαςία, για παράδειγμα, ειςφορζσ
εργαηομζνων που υπολογίηονται βάςθ ενόσ ςτακεροφ ποςοςτοφ του μιςκοφ.
ΔΡΧΑ 11 (Τροποποίθςθ) «Από κοινοφ Συμφωνίεσ»
Αυτι θ τροποποίθςθ απαιτεί από ζναν επενδυτι να εφαρμόςει τθν μζκοδο τθσ εξαγοράσ όταν
αποκτά ςυμμετοχι ςε μία από κοινοφ δραςτθριότθτα θ οποία αποτελεί μία 'επιχείρθςθ'.
ΔΛΡ 16 και ΔΛΡ 38 (Τροποποιιςεισ) «Διευκρίνιςθ των Επιτρεπτϊν Μεκόδων Απόςβεςθσ»
Αυτι θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι θ χριςθ μεκόδων βαςιςμζνων ςτα ζςοδα δεν είναι κατάλλθλεσ
για τον υπολογιςμό των αποςβζςεων ενόσ περιουςιακοφ ςτοιχείου και επίςθσ διευκρινίηει πωσ τα
ζςοδα δεν κεωροφνται κατάλλθλθ βάςθ επιμζτρθςθσ τθσ ανάλωςθσ των οικονομικϊν οφελϊν που
ενςωματϊνονται ςε ζνα άυλο περιουςιακό ςτοιχείο.
ΔΛΡ 27 (Τροποποίθςθ) «Ατομικζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ»
Αυτι θ τροποποίθςθ επιτρζπει ςτισ οικονομικζσ οντότθτεσ να χρθςιμοποιοφν τθν μζκοδο τθσ
κακαρισ κζςθσ προκειμζνου να λογιςτικοποιιςουν τισ επενδφςεισ ςε κυγατρικζσ, κοινοπραξίεσ και
ςυγγενείσ ςτισ ατομικζσ τουσ οικονομικζσ καταςτάςεισ και επίςθσ ξεκακαρίηει τον οριςμό των
ατομικϊν οικονομικϊν καταςτάςεων.
ΔΛΡ 1 (Τροποποιιςεισ) "Γνωςτοποιιςεισ"
Σι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τισ οδθγίεσ του ΔΟΥ 1 ςχετικά με τισ ζννοιεσ τθσ ςθμαντικότθτασ και
τθσ ςυγκζντρωςθσ, τθν παρουςίαςθ των μερικϊν ακροιςμάτων, τθν δομι των οικονομικϊν
καταςτάςεων και τισ γνωςτοποιιςεισ των λογιςτικϊν πολιτικϊν.
Τροποποιιςεισ ςτο ΔΛΡ 16 και ςτο ΔΛΡ 41: «Γεωργία: Καρποφόρεσ Φυτείεσ»
Ψον Λοφνιο του 2014, το IASB προζβθ ςτθν ζκδοςθ τροποποιιςεων μζςω των οποίων αλλάηει θ
χρθματοοικονομικι αναφορά για τισ καρποφόρεσ φυτείεσ. Πε τθν τροποποίθςθ αυτι,
αποφαςίςτθκε ότι οι καρποφόρεσ φυτείεσ, κα πρζπει να λογιςτικοποιοφνται με τον ίδιο τρόπο όπωσ
τα ενςϊματα πάγια (ΔΟΥ 16). Χυνεπϊσ, με τισ εν λόγω τροποποιιςεισ οι καρποφόρεσ φυτείεσ
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εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΟΥ 16, αντί του ΔΟΥ 41. Θ παραγωγι που αναπτφςςεται ςτισ
καρποφόρεσ φυτείεσ παραμζνει ςτο πεδίο εφαρμογισ του ΔΟΥ 41.
Ετιςιεσ Βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2012
Σι παρακάτω τροποποιιςεισ περιγράφουν τισ ςθμαντικότερεσ αλλαγζσ που υπειςζρχονται ςε
οριςμζνα ΔΥΧΑ ωσ επακόλουκο των αποτελεςμάτων του κφκλου 2010-12 του ετιςιου
προγράμματοσ βελτιϊςεων του ΧΔΟΥ.
ΔΡΧΑ 2 «Ραροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τον οριςμό τθσ 'προχπόκεςθσ κατοχφρωςθσ' και ορίηει διακριτά τον 'όρο
απόδοςθσ' και τον 'όρο υπθρεςίασ'.
ΔΡΧΑ 3 «Συνενϊςεισ επιχειριςεων»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ θ υποχρζωςθ για ενδεχόμενο τίμθμα το οποίο πλθροί τον οριςμό
του χρθματοοικονομικοφ ςτοιχείου ταξινομείται ωσ χρθματοοικονομικι υποχρζωςθ ι ωσ ςτοιχείο
τθσ κακαρισ κζςθσ βάςθ των οριςμϊν του ΔΟΥ 32 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Υαρουςίαςθ». Επίςθσ
διευκρινίηει πωσ κάκε ενδεχόμενο τίμθμα, χρθματοοικονομικό και μθ χρθματοοικονομικό, που δεν
είναι ςτοιχείο τθσ κακαρισ κζςθσ επιμετράται ςτθν εφλογθ αξία μζςω των αποτελεςμάτων.
ΔΡΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείσ»
Θ τροποποίθςθ απαιτεί τθ γνωςτοποίθςθ των εκτιμιςεων τθσ διοίκθςθσ όςον αφορά τθν
ςυνάκροιςθ των λειτουργικϊν τομζων.
ΔΡΧΑ 13 «Επιμζτρθςθ εφλογθσ αξίασ»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τθ δυνατότθτα τθσ επιμζτρθςθσ
βραχυπρόκεςμων απαιτιςεων και υποχρεϊςεων ςτα ποςά των τιμολογίων ςε περιπτϊςεισ όπου θ
επίπτωςθ τθσ προεξόφλθςθσ είναι αςιμαντθ.
ΔΛΡ 16 «Ενςϊματα πάγια» και ΔΛΡ 38 «Άυλα περιουςιακά ςτοιχεία»
Ξαι τα δφο πρότυπα τροποποιικθκαν προκειμζνου να διευκρινιςτεί ο τρόποσ με τον οποίο
αντιμετωπίηονται θ προ αποςβζςεων λογιςτικι αξία του περιουςιακοφ ςτοιχείου και οι
ςυςςωρευμζνεσ αποςβζςεισ όταν μια οικονομικι οντότθτα ακολουκεί τθ μζκοδο τθσ
αναπροςαρμογισ.
ΔΛΡ 24 «Γνωςτοποιιςεισ ςυνδεδεμζνων μερϊν»
Ψο πρότυπο τροποποιικθκε προκειμζνου να ςυμπεριλάβει ωσ ςυνδεδεμζνο μζροσ μία εταιρεία που
παρζχει υπθρεςίεσ βαςικοφ διοικθτικοφ ςτελζχουσ ςτθν οικονομικι οντότθτα ι ςτθν μθτρικι
εταιρεία τθσ οικονομικισ οντότθτασ.
Ετιςιεσ βελτιϊςεισ ςε ΔΡΧΑ 2014
Σι τροποποιιςεισ που παρατίκενται παρακάτω περιγράφουν τισ βαςικζσ αλλαγζσ ςε τζςςερα ΔΥΧΑ.
ΔΡΧΑ 5 «Μθ κυκλοφοροφντα περιουςιακά ςτοιχεία διακρατοφμενα προσ πϊλθςθ και διακοπείςεσ
δραςτθριότθτεσ»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ όταν ζνα περιουςιακό ςτοιχεία (ι ομάδα ςτοιχείων)
αναταξινομείται από «διακρατοφμενο προσ πϊλθςθ» ςε «διακρατοφμενο προσ διανομι», ι το
αντίκετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγι ςτο ςχζδιο για πϊλθςθ ι διανομι και δεν πρζπει να
λογιςτικοποιείται ςαν αλλαγι.
ΔΡΧΑ 7 «Χρθματοοικονομικά μζςα: Γνωςτοποιιςεισ»
Θ τροποποίθςθ προςκζτει ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ προκειμζνου να βοθκιςει τθ διοίκθςθ να
προςδιορίςει εάν οι όροι μίασ ςυμφωνίασ για εξυπθρζτθςθ ενόσ χρθματοοικονομικοφ περιουςιακοφ
ςτοιχείου το οποίο ζχει μεταβιβαςτεί ςυνιςτοφν ςυνεχιηόμενθ ανάμειξθ και διευκρινίηει πωσ οι
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επιπρόςκετεσ γνωςτοποιιςεισ που απαιτοφνται βάςει τθσ τροποποίθςθσ του ΔΥΧΑ 7
«Γνωςτοποιιςεισ - Χυμψθφιςμόσ χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων»
δεν απαιτοφνται για όλεσ τισ ενδιάμεςεσ περιόδουσ, εκτόσ εάν απαιτείται από το ΔΟΥ 34.
ΔΛΡ 19 «Ραροχζσ ςε εργαηομζνουσ»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει πωσ, όταν προςδιορίηεται το επιτόκιο προεξόφλθςθσ για τισ
υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία, το ςθμαντικό είναι το
νόμιςμα ςτο οποίο παρουςιάηονται οι υποχρεϊςεισ και όχι θ χϊρα ςτθν οποία αυτζσ προκφπτουν.
ΔΛΡ 34 «Ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά»
Θ τροποποίθςθ διευκρινίηει τθν ζννοια του «πλθροφόρθςθ που γνωςτοποιείται οπουδιποτε αλλοφ
ςτθν ενδιάμεςθ χρθματοοικονομικι αναφορά» που αναφζρεται ςτο πρότυπο.
β) Νζα Ρρότυπα και Διερμθνείεσ που ζχουν εκδοκεί αλλά δεν ζχουν ακόμα τεκεί ςε ιςχφ και δεν
υιοκετικθκαν νωρίτερα από τον Πμιλο και τθν Εταιρία
Ψα ακόλουκα νζα Υρότυπα και Ανακεωριςεισ Υροτφπων, αλλά και οι ακόλουκεσ Διερμθνείεσ για τα
υπάρχοντα Υρότυπα, ζχουν δθμοςιευκεί αλλά είτε δεν ζχουν ακόμθ τεκεί ςε ιςχφ, είτε δεν ζχουν
εγκρικεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Χυγκεκριμζνα:
ΔΡΧΑ 9 «Χρθματοοικονομικά μζςα» και μεταγενζςτερεσ τροποποιιςεισ ςτο ΔΡΧΑ 9 και ΔΡΧΑ 7
(εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018).
Ψο ΔΥΧΑ 9 αντικακιςτά τισ πρόνοιεσ του ΔΟΥ 39 που αφοροφν ςτθν ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ των
χρθματοοικονομικϊν περιουςιακϊν ςτοιχείων και χρθματοοικονομικϊν υποχρεϊςεων και
ςυμπεριλαμβάνει επίςθσ ζνα μοντζλο αναμενόμενων πιςτωτικϊν ηθμιϊν το οποίο αντικακιςτά το
μοντζλο των πραγματοποιθμζνων πιςτωτικϊν ηθμιϊν που εφαρμόηεται ςιμερα. Ψο ΔΥΧΑ 9
κακιερϊνει μία προςζγγιςθ τθσ λογιςτικισ αντιςτάκμιςθσ βαςιηόμενθ ςε αρχζσ και αντιμετωπίηει
αςυνζπειεσ και αδυναμίεσ ςτο τρζχων μοντζλο του ΔΟΥ 39. Σ Τμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΥΧΑ 9 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Ψο ΔΥΧΑ 9 δεν μπορεί να
εφαρμοςτεί νωρίτερα από τον Τμιλο διότι δεν ζχει υιοκετθκεί από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΡΧΑ 15 «Ζςοδα από Συμβόλαια με Ρελάτεσ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1 Λανουαρίου 2018).
Ψο ΔΥΧΑ 15 εκδόκθκε τον Πάιο του 2014. Χκοπόσ του προτφπου είναι να παρζχει ζνα ενιαίο,
κατανοθτό μοντζλο αναγνϊριςθσ των εςόδων από όλα τα ςυμβόλαια με πελάτεσ ϊςτε να βελτιϊςει
τθ ςυγκριςιμότθτα μεταξφ εταιρειϊν του ίδιου κλάδου, διαφορετικϊν κλάδων και διαφορετικϊν
κεφαλαιαγορϊν. Υεριλαμβάνει τισ αρχζσ που πρζπει να εφαρμόςει μία οικονομικι οντότθτα για να
προςδιορίςει τθν επιμζτρθςθ των εςόδων και τθ χρονικι ςτιγμι τθσ αναγνϊριςισ τουσ. Θ βαςικι
αρχι είναι ότι μία οικονομικι οντότθτα κα αναγνωρίςει τα ζςοδα με τρόπο που να απεικονίηει τθ
μεταβίβαςθ των αγακϊν ι υπθρεςιϊν ςτουσ πελάτεσ ςτο ποςό το οποίο αναμζνει να δικαιοφται ςε
αντάλλαγμα για αυτά τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Σ Τμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία εκτίμθςθσ τθσ
επίδραςθσ του ΔΥΧΑ 15 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Ψο πρότυπο δεν ζχει υιοκετθκεί ακόμθ
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΡΧΑ 16 «Μιςκϊςεισ» (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι μετά τθν
1 Λανουαρίου 2019).
Ψο ΔΥΧΑ 16 εκδόκθκε τον Λανουάριο του 2016 και αντικακιςτά το ΔΟΥ 17. Χκοπόσ του προτφπου
είναι να εξαςφαλίςει ότι οι μιςκωτζσ και οι εκμιςκωτζσ παρζχουν χριςιμθ πλθροφόρθςθ που
παρουςιάηει εφλογα τθν ουςία των ςυναλλαγϊν που αφοροφν μιςκϊςεισ. Ψο ΔΥΧΑ 16 ειςάγει ζνα
ενιαίο μοντζλο για το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του μιςκωτι, το οποίο απαιτεί ο μιςκωτισ
να αναγνωρίηει περιουςιακά ςτοιχεία και υποχρεϊςεισ για όλεσ τισ ςυμβάςεισ μιςκϊςεων με
διάρκεια άνω των 12 μθνϊν, εκτόσ εάν το υποκείμενο περιουςιακό ςτοιχείο είναι μθ ςθμαντικισ
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αξίασ. Χχετικά με το λογιςτικό χειριςμό από τθν πλευρά του εκμιςκωτι, το ΔΥΧΑ 16 ενςωματϊνει
ουςιαςτικά τισ απαιτιςεισ του ΔΟΥ 17. Επομζνωσ, ο εκμιςκωτισ ςυνεχίηει να κατθγοριοποιεί τισ
ςυμβάςεισ μιςκϊςεων ςε λειτουργικζσ και χρθματοδοτικζσ μιςκϊςεισ, και να ακολουκεί
διαφορετικό λογιςτικό χειριςμό για κάκε τφπο ςφμβαςθσ. Σ Τμιλοσ βρίςκεται ςτθ διαδικαςία
εκτίμθςθσ τθσ επίδραςθσ του ΔΥΧΑ 16 ςτισ οικονομικζσ του καταςτάςεισ. Ψο πρότυπο δεν ζχει
υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΡΧΑ 10, ΔΡΧΑ 12 και ΔΛΡ 28 (Τροποποιιςεισ) "Εταιρείεσ επενδφςεων: Εφαρμογι τθσ απαλλαγισ
από τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ" (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν
ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2016).
Σι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τθν εφαρμογι τθσ απαλλαγισ των εταιρειϊν επενδφςεων και των
κυγατρικϊν τουσ από τθν υποχρζωςθ ενοποίθςθσ. Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΛΡ 12 (Τροποποιιςεισ) "Αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων φορολογικϊν απαιτιςεων ςε μθ
πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ" (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που ξεκινοφν τθν ι
μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2017).
Σι τροποποιιςεισ διευκρινίηουν τον λογιςτικό χειριςμό ςχετικά με τθν αναγνϊριςθ αναβαλλόμενων
φορολογικϊν απαιτιςεων ςε μθ πραγματοποιθκείςεσ ηθμιζσ που ζχουν προκφψει από δάνεια που
επιμετρϊνται ςτθν εφλογθ αξία. Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ.
ΔΛΡ 7 (Τροποποιιςεισ) "Γνωςτοποιιςεισ" (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2017).
Σι τροποποιιςεισ ειςάγουν υποχρεωτικζσ γνωςτοποιιςεισ που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτουσ
χριςτεσ των οικονομικϊν καταςτάςεων να αξιολογιςουν τισ μεταβολζσ των υποχρεϊςεων που
προζρχονται από χρθματοδοτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ
από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
ΔΡΧΑ 2 (Τροποποιιςεισ) "Ταξινόμθςθ και επιμζτρθςθ ςυναλλαγϊν που αφοροφν παροχζσ που
εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν" (εφαρμόηεται ςτισ ετιςιεσ λογιςτικζσ περιόδουσ που
ξεκινοφν τθν ι μετά τθν 1θ Λανουαρίου 2018).
Θ τροποποίθςθ παρζχει διευκρινιςεισ ςχετικά με τθν βάςθ επιμζτρθςθσ όςον αφορά παροχζσ που
εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και διακανονίηονται ςε μετρθτά και τον λογιςτικό χειριςμό
ςχετικά με τροποποιιςεισ ςε όρουσ που μεταβάλλουν μία παροχι που διακανονίηεται ςε μετρθτά ςε
παροχι που διακανονίηεται ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ. Επιπλζον ειςάγουν μία εξαίρεςθ όςον αφορά
τισ αρχζσ του ΔΥΧΑ 2 με βάςθ τθν οποία μία παροχι κα πρζπει να αντιμετωπίηεται ςαν να επρόκειτο
να διακανονιςτεί εξ ολοκλιρου ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ, ςτισ περιπτϊςεισ όπου ο εργοδότθσ
υποχρεοφται να παρακρατά ζνα ποςό προσ κάλυψθ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων των
εργαηομζνων που προκφπτουν από παροχζσ που εξαρτϊνται από τθν αξία των μετοχϊν και να το
αποδίδει ςτισ φορολογικζσ αρχζσ. Σι τροποποιιςεισ δεν ζχουν υιοκετθκεί ακόμθ από τθν
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ.
5. Διαχείριςθ χρθματοοικονομικοφ κινδφνου
Θ Εταιρεία δραςτθριοποιείται ςε ζνα ζντονα ανταγωνιςτικό παγκοςμιοποιθμζνο περιβάλλον και κατά
τθν διάρκεια των τελευταίων ετϊν ζχει ενιςχφςει ςθμαντικά τθν εξωςτρζφειά τθσ, ενϊ παράλλθλα
αναπτφςςει νζεσ δραςτθριότθτεσ και προωκεί τθν είςοδό τθσ ςε νζεσ αγορζσ.
Θ εξειδικευμζνθ τεχνογνωςία τθσ, θ άρτια οργάνωςι τθσ και θ ζντονθ δραςτθριοποίθςθ του ςυνόλου
των διευκυντικϊν ςτελεχϊν τθσ, ςε ςυνδυαςμό με τθν μελζτθ, ανάπτυξθ και εμπορία νζων
προϊόντων, με ζμφαςθ ςτθν ποιότθτα και ςτθν δυνατότθτα άμεςθσ ικανοποίθςθσ τθσ ηιτθςθσ αλλά
και των μεταβαλλόμενων αναγκϊν των τελικϊν πελατϊν, κακϊσ και θ δθμιουργία ιςχυρϊν υποδομϊν
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και θ διείςδυςθ ςε νζεσ αγορζσ, βοθκοφν τθν Εταιρεία να παραμζνει διαρκϊσ ανταγωνιςτικι και να
προωκεί τθν ανάπτυξι τθσ, αλλά και τθν περαιτζρω είςοδό τθσ ςε νζουσ τομείσ με ςθμαντικά
περικϊρια κερδοφορίασ.
Θ μικρι χρθματοοικονομικι ζκκεςθ του Σμίλου και θ ςθμαντικι ποιοτικι και προϊοντικι του
διαφοροποίθςθ αποτελοφν τα κφρια εφόδια που διακζτει για τθν ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν
ςυνεπειϊν από τθν πρωτοφανι οικονομικι κρίςθ, πλθν όμωσ δεν είναι δυνατόν να μείνουν
ανεπθρζαςτα τα ζςοδα και τα αποτελζςματα του Σμίλου λόγω τθσ ζνταςθσ και τθσ διάρκειασ του
φαινομζνου και τθσ γενικότερθσ κατάςταςθσ αςφυξίασ και ζλλειψθσ ρευςτότθτασ που επικρατεί ςτθν
αγορά.
Σι ςυνικεισ χρθματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι ςτουσ οποίουσ εκτίκεται θ Εταιρεία είναι
κίνδυνοι αγοράσ, πιςτωτικόσ κίνδυνοσ, κίνδυνοσ ρευςτότθτασ κλπ. Ειδικότερα:
α. Κίνδυνοσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ λόγω τθσ γενικότερθσ φφεςθσ
Πολονότι ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ είναι περιοριςμζνθσ ζκταςθσ λόγω των ειδικϊν κατθγοριϊν
λογιςμικοφ που αναπτφςςει και εμπορεφεται θ Εταιρεία, εν τοφτοισ για τθν αποφυγι τθσ μείωςθσ τθσ
ηιτθςθσ λόγω τθσ γενικότερθσ φφεςθσ που επικρατεί ςτθν Ελλθνικι αγορά και τθσ ςυνακόλουκθσ
ςυρρίκνωςθσ τθσ εν δυνάμει πελατειακισ βάςθσ ςτθν εγχϊρια αγορά, θ Εταιρεία αναπτφςςει μεγάλθ
και ευρεία γκάμα προϊόντων ςε διαφορετικζσ κατθγορίεσ απευκυνόμενθ ςτθ διεκνι αγορά,
προκειμζνου να αντιςτακμίςει πικανζσ απϊλειεσ ςε ςυγκεκριμζνουσ κλάδουσ τθσ αγοράσ. Θ Εταιρεία
αναπτφςςει και εξελίςςει τα προϊόντα λογιςμικοφ τθσ βαςιηόμενθ ςτθν αδιάλειπτθ και κακθμερινι
παρακολοφκθςθ και ζρευνα τθσ αγοράσ αλλά και των νζων τεχνολογιϊν, ϊςτε με τθν είςοδό τθσ ςε
νζεσ αγορζσ να ιςοςτακμίςει πικανζσ απϊλειεσ.
Υλθν όμωσ, ενόψει των γενικότερων αρνθτικϊν ςυνκθκϊν, οι οποίεσ αναπόφευκτα επθρεάηουν και
τθν δραςτθριότθτα τθσ Εταιρείασ, ο εν λόγω κίνδυνοσ κρίνεται ωσ υπαρκτόσ εξαιτίασ και τθσ ιδιαίτερα
αρνθτικισ ςυγκυρίασ που επικρατεί κυρίωσ ςτθν εγχϊρια αγορά. Γι’ αυτό τον λόγο δίδεται ιδιαίτερθ
ζμφαςθ ςτθν ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειασ τθσ Εταιρείασ και ςτθν διεφρυνςθ τθσ διεκνοφσ παρουςίασ
του Σμίλου.
Επιπροςκζτωσ, το δθμοψιφιςμα που ζλαβε χϊρα ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο ςτισ 23 Λουνίου 2016
δίνοντασ ωσ αποτζλεςμα τθν απόφαςθ για ζξοδο του Θνωμζνου Βαςιλείου από τθ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ
προκαλεί κλίμα αβεβαιότθτασ ςτθν παγκόςμια οικονομία. Οόγω τθσ αςάφειασ για τθν εκτζλεςθ τθσ
απόφαςθσ και του μακροχρόνιου χρονοδιαγράμματοσ υλοποίθςθσ, οι ςυνζπειεσ ςτισ αγορζσ είναι
ακόμα άγνωςτεσ
β. Κίνδυνοσ ενίςχυςθσ του ανταγωνιςμοφ από επιχειριςεισ αντιπροςωπειϊν διεκνϊν οίκων
Σ ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ είναι πάντοτε υπαρκτόσ και υπολογίςιμοσ ςτον χϊρο όπου
δραςτθριοποιείται θ Εταιρεία, ιδίωσ δε αν ςυνεκτιμθκεί το γεγονόσ ότι τα εμπόδια (φραγμοί) ειςόδου
δεν είναι τόςο ιςχυρά ςτον τομζα αυτό, κακϊσ θ πλειονότθτα των τεχνικϊν όρων που
χρθςιμοποιοφνται για τθν υλοποίθςθ και ολοκλιρωςθ πλθροφοριακϊν ςυςτθμάτων και τθν
παραμετροποίθςθ προϊόντων λογιςμικοφ είναι διαδεδομζνοι ευρζωσ, γεγονόσ το οποίο επιτρζπει ςε
αλλοδαπζσ εταιρείεσ να διειςδφουν με ςχετικι ευκολία ςτθν αγορά, εκμεταλλευόμενεσ ιδίωσ τα
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα που διακζτουν, κυρίωσ ςε επίπεδο μεγεκϊν. Θ Εταιρεία αντιμετωπίηει τον
ςυγκεκριμζνο κίνδυνο με ζμφαςθ ςτον ςχεδιαςμό και ανάπτυξθ ποιοτικϊν και ςπονδυλωτϊν
προϊόντων, ςτθν ςυςτθματικι και ςτοχευμζνθ βελτίωςθ, αναβάκμιςθ και προςαρμοςτικότθτα των
προϊόντων που ιδθ εμπορεφεται, ςτθν αντιπροςϊπευςθ ιςχυρϊν και παγκόςμια γνωςτϊν οίκων,
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ςτθν δθμιουργία ςχζςεων διαρκείασ και εμπιςτοςφνθσ με τθν πελατειακι τθσ βάςθ και ςτθν
επζκταςθ των δραςτθριοτιτων αυτισ ςτο εξωτερικό.
Υάντωσ ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ αποτελεί διαχρονικά υπαρκτό και εν δυνάμει κίνδυνο ανά πάςα
ςτιγμι και με τθν ςθμαςία αυτι αντιμετωπίηεται από τθν Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ , διϋ ον λόγο και θ
Εταιρεία δίδει πάντοτε ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτον τομζα τθσ ποιοτικισ και προϊοντικισ τθσ
διαφοροποίθςθσ και ςτθν εν γζνει παροχι προσ τουσ πελάτεσ αυτισ υπθρεςιϊν υψθλοφ επιπζδου,
ενϊ παράλλθλα με τθν ςυςτθματικι ενίςχυςθ τθσ εξωςτρζφειάσ τθσ αντιπαρζρχεται τον εν λόγω
κίνδυνο και αναβακμίηει τον ρόλο και τθν παρουςία τθσ ςτθ διεκνι αγορά, γεγονόσ που τθν κακιςτά
πιο ανκεκτικι ςτθν αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου κινδφνου. Επιπροςκζτωσ θ διαρκισ αφξθςθ του
παγκόςμιου μεγζκουσ τθσ αγοράσ αμβλφνει μερικϊσ τισ επιπτϊςεισ του ανταγωνιςμοφ, ϊςτε θ
δραςτθριότθτα που αναπτφςςεται εκτόσ Ελλάδοσ να αντιςτακμίηει τισ αναπόφευκτεσ απϊλειεσ ςτθν
ελλθνικι αγορά.
γ. Κίνδυνοσ τεχνολογικϊν εξελίξεων
Σι τεχνολογικζσ εξελίξεισ επθρεάηουν ςε μεγάλο βακμό τθν ανταγωνιςτικότθτα των εταιρειϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ. Σι εταιρείεσ που αναπτφςςουν δραςτθριότθτα
ςτον κλάδο τθσ πλθροφορικισ πρζπει να είναι διαρκϊσ ενιμερεσ για πικανζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν
υφιςτάμενθ τεχνολογία και να προχωροφν ςτισ απαραίτθτεσ επενδφςεισ που διαςφαλίηουν το υψθλό
τεχνολογικό επίπεδο.
Πε βάςθ τα παραπάνω και για τθν όςο το δυνατόν μεγαλφτερθ μείωςθ του κινδφνου των
τεχνολογικϊν εξελίξεων ο Τμιλοσ:
 αναπτφςςει προϊόντα ςε ιδιαίτερα αποτελεςματικζσ και διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ
πλατφόρμεσ.
 προχωρά ςε ςυνεχι εκπαίδευςθ του προςωπικοφ ςε τεχνολογικά ηθτιματα, ςε ςυνεργαςία
με διεκνϊσ αναγνωριςμζνουσ φορείσ εξειδικευμζνουσ ςε κλάδουσ υψθλισ τεχνολογίασ.
 προςφζρει καινοτόμεσ εφαρμογζσ ανάλογεσ των αναγκϊν και απαιτιςεων τθσ αγοράσ.
Για τουσ ωσ άνω λόγουσ ο ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ δεν αξιολογείται ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικόσ κατά τθν
δεδομζνθ χρονικι περίοδο.
δ. Ριςτωτικόσ κίνδυνοσ
Θ Διοίκθςθ τθσ Εταιρείασ με βάςθ τισ εςωτερικζσ αρχζσ λειτουργίασ τθσ διαςφαλίηει ότι οι πωλιςεισ
αγακϊν και υπθρεςιϊν λαμβάνουν χϊρα προσ πελάτεσ υψθλισ πιςτωτικισ αξιοπιςτίασ και
ικανότθτασ. Οόγω τθσ επζκταςθσ των δραςτθριοτιτων τθσ Εταιρείασ ςτο εξωτερικό, ο εν λόγω
κίνδυνοσ είναι υπαρκτόσ ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ που προζρχονται από άλλεσ χϊρεσ (ιδίωσ από
χϊρεσ τθσ Αφρικισ και τθσ Αςίασ), για τουσ οποίουσ δεν είναι πάντοτε ευχερισ ο αποτελεςματικόσ
ζλεγχοσ τθσ πιςτολθπτικισ τουσ ικανότθτασ και αξιοπιςτίασ.
Για τον λόγο αυτό θ Εταιρεία αναπτφςςει και εξελίςςει διαρκϊσ εςωτερικοφσ μθχανιςμοφσ
λειτουργίασ (όςον αφορά ςτθν διαδικαςία διαπραγματεφςεων, ςυμβάςεων και project management)
με ςκοπό τθν πλθρζςτερθ αντιμετϊπιςθ του ςυγκεκριμζνου κινδφνου. Εντόσ του εν λόγω πλαιςίου
και των μεκόδων αξιολόγθςθσ που θ Εταιρεία διακζτει, ο Τμιλοσ δεν ζχει αντιμετωπίςει μζχρι
ςιμερα ςθμαντικοφ μεγζκουσ ενδεχόμενεσ επιςφάλειεσ, για τισ οποίεσ δεν ζχει ςχθματιςκεί επαρκισ
πρόβλεψθ. Ωσ εκ τοφτου ο εν λόγω κίνδυνοσ, μολονότι υπαρκτόσ ενόψει και του γενικότερου
αρνθτικοφ από οικονομικισ απόψεωσ κλίματοσ, αξιολογείται ςιμερα ωσ ελεγχόμενοσ. Eφόςον
υπάρξει διάχυςθ τθσ επιδείνωςθσ των ςυνκθκϊν ανάπτυξθσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, ιδίωσ
δε ςτθν ελλθνικι αγορά ςυνζπεια και τθσ επιβολισ των κεφαλαιακϊν περιοριςμϊν, ο κίνδυνοσ αυτόσ
ενδζχεται να επθρεάςει τα αποτελζςματα τθσ Εταιρείασ.
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Χτο πλαίςιο τθσ καλφτερθσ παρουςίαςθσ των ανωτζρω παρακζτουμε τουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:

Υελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ
Άλλα Χρθμ/κα Χτοιχεία
Βραχυπρόκεςμεσ Επενδφςεισ
Ψαμειακά διακζςιμα

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017 31.12.2016
6.274.461
6.398.550
7.251
7.264
7.407.003
7.181.161
5.690.373
6.227.778

ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017
31.12.2016
4.183.850
4.136.338
6.510
6.510
5.856.293
6.973.205
2.664.563
3.037.553

Σφνολο

19.379.088

12.711.216

19.814.753

14.153.606

Ανάλυςθ Εμπορικϊν Απαιτιςεων:
ΟΜΙΛΟΣ
Πθ απομειωμζνα υπόλοιπα
Οθξιπρόκεςμα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Χχθματιςμζνθ πρόβλεψθ απομείωςθσ
λθξιπρόκεςμων υπολοίπων
Εφλογθ αξία εμπορικϊν απαιτιςεων

ΕΤΑΙΕΙΑ

30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
4.074.461
4.198.550
2.013.850
1.966.338
6.561.425
6.561.425
6.227.615
6.227.615
10.635.886 10.759.975
8.241.465
8.193.953
(4.361.425) (4.361.425) (4.057.615) (4.057.615)
6.274.461

6.398.550

4.183.850

4.136.338

Από τα λθξιπρόκεςμα και μθ απομειωμζνα υπόλοιπα ποςό € 2,15 εκ αφορά ςε επίδικεσ απαιτιςεισ
από οργανιςμό του ευρφτερου Δθμόςιου Ψομζα, οι οποίεσ δεν ζχουν μζχρι ςτιγμισ τελεςιδικιςει,
ϊςτε να είναι δυνατι θ αναγκαςτικι είςπραξθ τουσ. Επιπλζον, κακϊσ υπάρχουν τα τεκμιρια
παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ και των υπθρεςιϊν για τα ζργα αυτά, και επίςθσ ο οφειλζτθσ
εξακολουκεί να λειτουργεί κανονικά ςτθν αγορά του, και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει αντικειμενικι
απόδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ επί των εν λόγω απαιτιςεων. Τςον αφορά δε ςτθν ενθλικίωςθ των
απαιτιςεων αυτϊν, βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ είςπραξθσ πάνω από 5 ζτθ.
ε. Κίνδυνοσ ρευςτότθτασ
Δεν διαφαίνεται κατά τον χρόνο ςυντάξεωσ τθσ παροφςασ ιδιαίτεροσ κίνδυνοσ ρευςτότθτασ για τθν
Εταιρεία. Ψα δάνεια κοι λοιπζσ υποχρεϊςεισ υπολείπονται των διακεςίμων, των βραχυπρόκεςμων
επενδφςεων και απαιτιςεων γεγονόσ που διαςφαλίηει τθν ομαλι χρθματοδότθςθ τθσ Εταιρείασ.
Εν τοφτοισ πρζπει να ςθμειωκεί ότι παρατθροφνται κακυςτεριςεισ πλθρωμϊν αναφορικά με ζργα
ςτο πεδίο του ευρφτερου δθμόςιου τομζα. Εάν οι παροφςεσ ςυνκικεσ τθσ γενικότερθσ πιςτωτικισ
αςφυξίασ ςυνεχιςκοφν επί μακρόν, οι κακυςτεριςεισ όςον αφορά ςτισ εκταμιεφςεισ που αφοροφν ςε
ζργα του δθμόςιου τομζα, ενδζχεται να ζχουν οριςμζνεσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν εν γζνει
λειτουργία τθσ Εταιρείασ οι οποίεσ μποροφν να επθρεάςουν ωσ ζνα βακμό και τισ χρθματικζσ ροζσ
του Σμίλου.
Χτισ ςθμειϊςεισ 22 και 25 επί των ετιςιων οικονομικϊν καταςτάςεων παρατίκεται πίνακασ με τα
δάνεια και τισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Σμίλου. Χθμειϊνεται, ότι οι μθ προεξοφλθμζνεσ ςυμβατικζσ
ταμειακζσ ροζσ ςυμπίπτουν με τθ λογιςτικι αξία δανείων και υποχρεϊςεων. Ψα δάνεια και οι λοιπζσ
υποχρεϊςεισ του Σμίλου εμφανίηονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:
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ΟΜΙΛΟΣ 30.06.2017
Λογιςτικι Αξία

Δάνεια
Εμπορικοί και άλλοι πιςτωτζσ
Υποςφνολο: Ταμειακζσ
υποχρεϊςεισ
πλέον:
Οθφκείςεσ αναπόςβεςτεσ
επιχορθγιςεισ
Ζςοδα επόμενων χριςεων
Υροβλζψεισ αποηθμίωςθσ
προςωπικοφ & ανζλεγκτων
φορολογικϊν χριςεων
Υποςφνολο: Μθ ταμειακζσ
υποχρεϊςεισ
Σφνολο υποχρεϊςεων
ΟΜΙΛΟΣ 31.12.2016
Λογιςτικι Αξία

Δάνεια
Εμπορικοί και άλλοι πιςτωτζσ
Υποςφνολο: Ταμειακζσ
υποχρεϊςεισ
πλέον:
Οθφκείςεσ αναπόςβεςτεσ
επιχορθγιςεισ
Ζςοδα επόμενων χριςεων
Υροβλζψεισ αποηθμίωςθσ
προςωπικοφ & ανζλεγκτων
φορολογικϊν χριςεων
Υποςφνολο: Μθ ταμειακζσ
υποχρεϊςεισ
Σφνολο υποχρεϊςεων

Συμβατικζσ 1-3 μινεσ
3-12
ταμειακζσ
μινεσ
ροζσ
5.098.871
124.952 2.692.669
5.861.860 3.251.774 2.610.086
10.960.731 3.376.726 5.302.755

1-5 ζτθ

Λογιςτικζσ
Υποχρεϊςεισ

2.281.250
2.281.250

5.098.871
5.861.860
10.960.731

5.244.805

-

1.129.985

4.114.820

5.244.805

1.572.217
411.333

655.865
-

916.352
-

411.333

1.572.217
411.333

7.228.355

655.865 2.046.337

4.526.153

7.228.355

18.189.086 4.032.591 7.349.092

6.807.403

18.189.086

Συμβατικζσ
ταμειακζσ
ροζσ
6.111.859
6.774.336
12.886.195

1-3 μινεσ

3-12
μινεσ

1-5 ζτθ

Λογιςτικζσ
Υποχρεϊςεισ

3.432.523
3.432.523

3.618.109
3.341.813
6.959.922

2.493.750
2.493.750

6.111.859
6.774.336
12.886.195

5.858.239

-

1.129.985

4.728.254

5.858.239

605.850
396.611

-

605.850
-

396.611

605.850
396.611

6.860.700

-

1.735.835

5.124.865

6.860.700

19.746.895

3.432.523

8.695.757

7.618.615

19.746.895

ςτ. Επιτοκιακόσ κίνδυνοσ
Σ επιτοκιακόσ κίνδυνοσ για τθν Εταιρεία δεν είναι ιδιαίτερα υψθλόσ, δεδομζνου ότι ο δανειςμόσ τθσ
Εταιρείασ είναι ςυνδεδεμζνοσ με το Euribor και αφετζρου θ Εταιρεία ζχει περιοριςμζνθ ζκκεςθ ςε
τραπεηικό δανειςμό. Υολιτικι του Σμίλου είναι να διατθρεί το φψοσ του ςυνολικοφ δανειςμοφ ςε
μεταβλθτό επιτόκιο και να επεμβαίνει διορκωτικά, όποτε απαιτείται, και παράλλθλα να αποφεφγει,
ςτο βακμό που αυτό είναι επιτρεπτό από τθν εν γζνει επιχειρθματικι δραςτθριότθτα, τθν ζκκεςθ ςε
περαιτζρω δανειοδότθςθ. Πε βάςθ τα ςθμερινά δεδομζνα ο εν λόγω κίνδυνοσ χαρακτθρίηεται ωσ
ελεγχόμενοσ και δεν αναμζνεται να επθρεάςει αρνθτικά τα μεγζκθ και αποτελζςματα του Σμίλου
ςτθν διάρκεια τθσ τρζχουςασ χριςεωσ.
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6. Ρλθροφόρθςθ κατά τομζα
Για διοικθτικοφσ ςκοποφσ ο όμιλοσ ζχει οργανϊςει τθν οντότθτα του ςφμφωνα με τισ κατθγορίεσ
προϊόντων και υπθρεςιϊν. Ειδικότερα, οι δραςτθριότθτεσ του Σμίλου ςυνιςτοφν δφο κφριεσ
κατθγορίεσ α) αυτι των λφςεων που απευκφνονται ςτον χρθματοοικονομικό τομζα και β) αυτι των
επιχειρθματικϊν λφςεων που απευκφνονται ςε δθμόςιουσ αλλά και ιδιωτικοφσ οργανιςμοφσ.
Ψα αποτελζςματα των τομζων αυτϊν για τισ περιόδουσ που ζλθξαν τθν 30 Λουνίου 2017 και 30
Λουνίου 2016 αντίςτοιχα, κακϊσ επίςθσ και το κακαρό ςφνολο του ενεργθτικοφ των τομζων κατά τθν
30θ Λουνίου 2017 (ςυςχετιηόμενο και με το αντίςτοιχο ςφνολο κατά τθν 31.12.2016) ζχουν ωσ εξισ:

01.01-30.06.2017
Ρωλιςεισ
Πείον: Διεταιρικζσ
Υωλιςεισ ςε τρίτουσ
Μικτό κζρδοσ

Τομζασ
Τομζασ
Χρθματοοικοεπιχειρθματικϊν
Σφνολο
νομικϊν
λφςεων
λφςεων
4.327.379
1.648.367
5.975.746
(700.114)
(731.066) (1.431.180)
3.627.265
917.301
4.544.566
2.079.621
304.524
2.384.145

Άλλα ζςοδα χριςεωσ
Οειτουργικζσ δαπάνεσ (διάκεςθσ, διοίκθςθσ και ζρευνασ)
Άλλα λειτουργικά ζξοδα
Λειτουργικό αποτζλεςμα
Χρθματοοικονομικό ζςοδο/(κόςτοσ)

685.544
(1.805.855)
(636.425)
627.409

Αποτελζςματα προ φόρων

(340.267)
287.142

Φόροι ειςοδιματοσ
Αποτελζςματα μετά φόρων
Δικαιϊματα μειοψθφίασ

(105.736)
181.406
(7.711)

Κακαρό αποτζλεςμα Ομίλου

173.695
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01.01-30.06.2016

Τομζασ
Χρθματοοικονομικϊν λφςεων

Τομζασ
επιχειρθματικϊν
λφςεων

Σφνολο

Ρωλιςεισ

4.434.103

2.501.013

6.935.116

Πείον: Διεταιρικζσ

(487.264)

(2.057.929)

(2.545.193)

Υωλιςεισ ςε τρίτουσ

3.946.839

443.084

4.389.923

Μικτό κζρδοσ

1.847.583

31.720

1.879.303

Άλλα ζςοδα χριςεωσ
Οειτουργικζσ δαπάνεσ (διάκεςθσ, διοίκθςθσ και ζρευνασ)
Άλλα λειτουργικά ζξοδα

239.984
(1.690.070)
(2.576)

Λειτουργικό αποτζλεςμα

426.641

Χρθματοοικονομικό
ζςοδο/(κόςτοσ)
Αποτελζςματα προ φόρων

(257.290)
169.351

Φόροι ειςοδιματοσ

102.177

Αποτελζςματα μετά φόρων

271.528

Δικαιϊματα μειοψθφίασ

(10.018)

Κακαρό αποτζλεςμα Ομίλου

261.510

30.06.2017
Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςϊματα πάγια
Οοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Χφνολο υποχρεϊςεων
Κακαρό ςφνολο ενεργθτικοφ

31.12.2016
Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία
Ενςϊματα πάγια
Οοιπά ςτοιχεία ενεργθτικοφ
Χφνολο υποχρεϊςεων
Κακαρό ςφνολο ενεργθτικοφ

Τομζασ
Τομζασ
Χρθματοοικοεπιχειρθματικϊν
Μθ
Συνολικά
νομικϊν λφςεων
λφςεων
κατανεμόμενα
ποςά
3.549.652
2.679.664
6.229.316
6.264.241
6.264.241
6.215.475
4.015.062
12.545.234
22.775.771
(1.547.291)
(1.407.111)
(14.947.806) (17.902.208)
8.217.836
Τομζασ
Χρθματοοικονομικϊν
λφςεων
3.451.315
6.286.011
(1.364.274)
8.373.052

5.287.615

3.861.669

17.367.120

3.196.588
4.219.098
(2.275.548)

Μθ
κατανεμόμενα
6.508.943
13.359.670
(16.107.073)

Συνολικά
ποςά
6.647.903
6.508.943
23.864.779
(19.746.895)

5.140.138

3.761.540

17.274.730

Τομζασ
επιχειρθματικϊν
λφςεων

Χθμειϊνεται ότι δεν υφίςταται κζμα περί εξάρτθςθσ του Σμίλου από ςθμαντικοφσ πελάτεσ κακϊσ
πζρα από μία ςθμαντικι τράπεηα του εξωτερικοφ που ςτο Α’ εξάμθνο 2017 ςυνειςζφερε 19% επί των
πωλιςεων, κανζνασ άλλοσ πελάτθσ δεν ςυνειςφζρει περιςςότερο από το 10% των ςυνολικϊν
πωλιςεων του Σμίλου.
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7. Aνάλυςθ Εξόδων
Ψα ζξοδα του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ για τθν περίοδο αναλφονται ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΕΙΑ

Ξόςτοσ πωλθκζντων εμπορευμάτων
Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ
Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων
Υαροχζσ τρίτων
Φόροι Ψζλθ
Διάφορα ζξοδα
Αποςβζςεισ παγίων ςτοιχείων
Υροβλζψεισ εκμετάλλευςθσ

9.473
1.915.441
1.286.604
178.240
19.003
430.426
903.059
14.722

9.994
1.524.264
1.128.046
104.882
14.903
371.788
327.653
12.511

Σφνολο

4.756.968

3.494.041

Ψα ζξοδα κατανεμικθκαν ωσ ακολοφκωσ :
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
2.160.421 1.867.480
868.314
601.313
548.494
480.590
389.047
320.154
566.188
224.504
224.504
4.756.968 3.494.041

Ξόςτοσ Υωλθκζντων
Ζξοδα λειτουργίασ διάκεςθσ
Ζξοδα διοικθτικισ λειτουργίασ
Ζξοδα λειτουργίασ ερευνϊν
Αποςβζςεισ Επιχορθγθκζντων Υαγίων
Ξόςτοσ Ανάπτυξθσ Υρογραμμάτων
Σφνολο

O αρικμόσ προςωπικοφ τθν 30θ Λουνίου 2017 και τθν 30θ Λουνίου 2016 κακϊσ και το κόςτοσ
μιςκοδοςίασ για τισ περιόδουσ 01.01.2017-30.06.2017 και 01.01.2016-30.06.2016 του Σμίλου και τθσ
Εταιρείασ αναλφεται ωσ εξισ:

Αρικμόσ ατόμων

30.06.2017
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
98
76

30.06.2016
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
92
71

Κόςτοσ

1.915.441

1.400.952

1.524.264

1.607.556

8. Φόροσ Ειςοδιματοσ
Ψο ποςό των φόρων ζχει υπολογιςκεί χρθςιμοποιϊντασ τουσ πραγματικοφσ φορολογικοφσ
ςυντελεςτζσ τθσ κάκε περιόδου. Σι μθ εκπιπτόμενεσ δαπάνεσ περιλαμβάνουν κυρίωσ προβλζψεισ οι
οποίεσ αναμορφϊνονται από τθν Διοίκθςθ κατά τον υπολογιςμό του φόρου ειςοδιματοσ.
Σι δθλϊςεισ φόρου ειςοδιματοσ κατατίκενται ςε ετιςια βάςθ, αλλά τα κζρδθ και οι ηθμιζσ που
δθλϊνονται για φορολογικοφσ ςκοποφσ παραμζνουν προςωρινά ζωσ ότου οι φορολογικζσ αρχζσ
εξετάςουν τισ φορολογικζσ δθλϊςεισ και τα βιβλία του φορολογοφμενου τθ ςτιγμι κατά τθν οποία κα
εκκακαριςκοφν και οι ςχετικζσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ. Σι φορολογικζσ ηθμιζσ, ςτο βακμό που
αναγνωρίηονται από τισ φορολογικζσ αρχζσ, μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον ςυμψθφιςμό
κερδϊν των πζντε επόμενων χριςεων που ακολουκοφν τθ χριςθ που αφοροφν.
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Πε τισ διατάξεισ του ν. 4334/2015, αυξικθκε από 26% ςε 29% ο ςυντελεςτισ φορολογίασ
ειςοδιματοσ των κερδϊν που αποκτοφν τα νομικά πρόςωπα που τθροφν διπλογραφικά βιβλία, για
τα κζρδθ που προκφπτουν από τθν 1θ Λανουαρίου 2015 και μετά.
Υαρατίκεται κατωτζρω ςυμφωνία ονομαςτικοφ και πραγματικοφ φορολογικοφ ςυντελεςτι για τον
Τμιλο και τθν Εταιρεία:

Κζρδθ προ φόρων
Φόροσ ειςοδιματοσ με τον φορολογικό
ςυντελεςτι τθσ εταιρείασ 2017, 2016: 29%
Φόροσ που αναλογεί ςε μθ φορολογθτζα κζρδθ
Φορολογικι επίδραςθ από το διαφορετικό
φορολογικό ςυντελεςτι που ιςχφει για τισ
κυγατρικζσ εταιρείεσ
Δαπάνεσ μθ εκπεςτζεσ φορολογικά
Διαφορζσ φόρου προθγοφμενθσ χριςθσ
Διαφορζσ φορολογικοφ ελζγχου και λοιποί φόροι
Φόροι ειςοδιματοσ που εμφανίηονται ςτθν
κατάςταςθ αποτελεςμάτων

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017 30.06.2016
287.142
169.351

ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 30.06.2016
(61.433)
734.338

83.271
(14.488)

49.112
(80.535)

(17.816)
-

212.958
(47.912)

(32.828)
71.214
(1.448)
15

(69.674)
20.724
(21.877)
73

28.221
(5.400)
-

(23.477)
-

105.736

(102.177)

5.005

141.569

Σι λογαριαςμοί των αναβαλλόμενων φόρων για τον Τμιλο και τθν Εταιρεία αναλφονται ωσ εξισ:

Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ απαιτιςεισ
Αναβαλλόμενεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
1.400.277
1.207.190
1.128.011
909.450
(387.078)
(387.078)
(401.069)
(397.331)
1.013.199

820.112

726.942

512.119

Ψο γεγονόσ ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ζςοδα και ζξοδα αναγνωρίηονται λογιςτικά ςε χρόνο
διαφορετικό από το χρόνο που τα ζςοδα αυτά φορολογοφνται ι τα ζξοδα εκπίπτονται, για ςκοποφσ
προςδιοριςμοφ του φορολογθτζου ειςοδιματοσ, δθμιουργεί τθν ανάγκθ τθσ λογιςτικισ αναγνϊριςθσ
ετεροχρονιςμζνων φορολογικϊν απαιτιςεων ι υποχρεϊςεων (deferred tax assets ι deferred tax
liabilities). Θ κίνθςθ τθσ αναβαλλόμενθσ φορολογικισ απαίτθςθσ /(υποχρζωςθσ) ζχει ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο ζναρξθσ
Φόροσ αποτελεςμάτων χριςεωσ
πίςτωςθ/(χρζωςθ)
Υπόλοιπο τζλουσ χριςεωσ

ΕΤΑΙΕΙΑ

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

820.112

510.871

512.119

339.343

193.087

309.241

214.823

172.776

1.013.199

820.112

726.942

512.119

Θ φφςθ των προςωρινϊν διαφορϊν και θ αναλυτικι κίνθςθ τθσ περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 για
τον Τμιλο, ζχει ωσ εξισ:
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ΟΜΙΛΟΣ

Υροβλζψεισ επιςφαλϊν
Διαφορζσ άυλων ςτοιχείων
Υροβλζψεισ Αποηθμιϊςθσ προςωπικοφ
Αναπροςαρμογι οικοπζδων κτιρίων
Διαφορά λογιςτικϊν φορολογικϊν
αποςβζςεων
Ζςοδα/ζξοδα δεδουλευμζνα
‘Εξοδα επόμενων χριςεων
Ζςοδα επόμενων χριςεων
Απαίτθςθ από φορολογικι ηθμιά
Υρόβλεψθ υποτίμθςθσ αποκεμάτων
Οοιπζσ προβλζψεισ απομείωςθσ

Υπόλοιπο
ζναρξθσ

Χρεϊςεισ /
Ριςτϊςεισ (-)
Αποτελεςμάτων

666.497
179.329
103.128
(351.929)

(13.490)
4.269
-

Χρεϊςεισ /
Ριςτϊςεισ
Υπόλοιπο
(-)
τζλουσ
Λοιπ.Συνολ.
Ειςοδιματα
666.497
165.839
107.397
- (351.929)

180.174

(18.464)

161.710

(35.150)
1.239
31.078
15.948
29.798

232.651
(11.879)
-

-

820.112

193.087

- 1.013.199

-

(35.150)
1.239
232.651
19.199
15.948
29.798

Θ φφςθ των προςωρινϊν διαφορϊν και θ αναλυτικι κίνθςθ τθσ περιόδου 01.01.2017-30.06.2017 για
τθν Εταιρεία, ζχει ωσ εξισ:
Χρεϊςεισ /
Χρεϊςεισ /
Ριςτϊςεισ
Υπόλοιπο
Υπόλοιπο
ΕΤΑΙΕΙΑ
Ριςτϊςεισ (-)
(-)
ζναρξθσ
τζλουσ
Αποτελεςμάτων Λοιπ.Συνολ.
Ειςοδιματα
620.097
620.097
Υροβλζψεισ επιςφαλϊν
144.458
(8.071)
136.387
Διαφορζσ άχλων ςτοιχείων
88.978
3.628
92.606
Υροβλζψεισ Αποηθμιϊςθσ προςωπικοφ
(351.928)
- (351.928)
Αναπροςαρμογι οικοπζδων κτιρίων
Διαφορά λογιςτικϊν φορολογικϊν
5.627
(9.366)
(3.739)
αποςβζςεων
(35.253)
(35.253)
Ζςοδα/ζξοδα δεδουλευμζνα
228.632
228.632
Ζςοδα επόμενων χριςεων
(1.050)
(1.050)
Υρόβλεψθ υποτίμθςθσ αποκεμάτων
41.190
41.190
Οοιπζσ προβλζψεισ απομείωςθσ
512.119

214.823

-

726.942

9. Κζρδθ ανα μετοχι
Σ υπολογιςμόσ των βαςικϊν κερδϊν ανά μετοχι τθν 30.06.2017 και 30.06.2016 ζχει ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
173.695
261.510
(66.438)
592.769
Ξακαρό κζρδοσ / Ξακαρι ηθμιά
αποδιδόμενθ/ό ςτουσ μετόχουσ τθσ μθτρικισ
Πζςοσ ςτακμικόσ αρικμόσ μετοχϊν ςε
κυκλοφορία
Βαςικά κζρδθ / ηθμιζσ ανα μετοχι

11.763.038
0,0148

11.763.038 11.763.038
0,0222

(0,0056)

11.763.038
0,0504
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10. Ενςϊματα πάγια περιουςιακά ςτοιχεία
Ψα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία του Σμίλου παρουςιάηονται ωσ ακολοφκωσ:
ΟΜΙΛΟΣ
Κόςτοσ ι εκτίμθςθ
01.01.2016
Υροςκικεσ χριςεωσ
31.12.2016
Αποςβζςεισ
01.01.2016
Αποςβζςεισ χριςεωσ
31.12.2016
Αναπόςβεςτθ αξία
31.12.2016
Κόςτοσ ι εκτίμθςθ
Υροςκικεσ περιόδου
Πειϊςεισ Υεριόδου
30.06.2017
Αποςβζςεισ
Πειϊςεισ Υεριόδου
Αποςβζςεισ περιόδου
30.06.2017
Αναπόςβεςτθ αξία
30.06.2017

Γιπεδα

Κτίρια

Μθχ/κόσ
εξοπλιςμόσ

Μεταφ.
μζςα

Ζπιπλα και
λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

Σφνολα

2.050.000
2.050.000

2.800.492
4.209.052

1.062

1.274
38.016

68.633
1.804.640
3.831.631

4.920.399
1.804.640
10.129.761

-

(1.408.560)
(127.337)
(1.535.897)

(1.062)
(1.062)

(36.742)
(243)
(36.985)

(1.958.358)
(88.516)
(2.046.874)

(3.404.722)
(216.096)
(3.620.818)

2.050.000

2.673.155

-

1.031

1.784.757

6.508.943

2.050.000

4.209.052

1.062

38.016

9.177
(450)
3.840.358

9.177
(450)
10.138.488

-

(63.668)
(1.599.565)

(1.062)

(121)
(37.106)

219
(189.859)
(2.236.514)

219
(253.648)
(3.874.247)

2.050.000

2.609.487

-

910

1.603.844

6.264.241

Ζπιπλα και
λοιπόσ
εξοπλιςμόσ

Σφνολα

Ψα ενςϊματα πάγια ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
ΕΤΑΙΕΙΑ

Γιπεδα

Κτίρια

Μθχ/κόσ
εξοπλιςμόσ

Μεταφ.
μζςα

Κόςτοσ ι εκτίμθςθ
01.01.2016
Υροςκικεσ χριςεωσ
31.12.2016
Αποςβζςεισ
01.01.2016
Αποςβζςεισ χριςεωσ
31.12.2016
Αναπόςβεςτθ αξία
31.12.2016
Υροςκικεσ περιόδου
30.06.2017
Αποςβζςεισ
Αποςβζςεισ περιόδου
30.06.2017
Αναπόςβεςτθ αξία
30.06.2017

2.050.000
2.050.000

4.190.257
4.190.257

-

1.275
36.842

63.181
21.271
1.730.979

4.906.539
21.271
8.008.078

-

(1.398.174)
(125.681)
(1.523.855)

-

(35.567)
(243)
(35.810)

(1.646.527)
(25.423)
(1.671.950)

(3.080.268)
(151.347)
(3.231.615)

2.050.000
2.050.000

2.666.402
4.190.257

-

1.032
36.842

59.029
8.612
1.739.591

4.776.463
8.612
8.016.690

-

(62.840)
(1.586.695)

-

(121)
(35.931)

(10.900)
(1.682.850)

(73.861)
(3.305.476)

2.050.000

2.603.562

-

911

56.741

4.711.214
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Ψα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροςαρμόςκθκαν τθν 01.01.2004 από ανεξάρτθτουσ εκτιμθτζσ, ςτθν
εφλογθ αξία τουσ και οι διαφορζσ καταχωρικθκαν ςτα αποτελζςματα εισ νζον. Ωσ αρχι για τθ
μεταγενζςτερθ αποτίμθςθ αυτϊν των ςτοιχείων ζχει επιλεγεί το ιςτορικό κόςτοσ.
Επί των ακινιτων τθσ Εταιρείασ υφίςταται προςθμείωςθ για εξαςφάλιςθ τραπεηικοφ δανείου, το
οποίο ζχει ςτο ςφνολό του εξοφλθκεί ςτθ διάρκεια τθσ χριςεωσ 2012. Δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ τυπικι
διαδικαςία άρςεωσ του εν λόγω εμπραγμάτου βάρουσ.
11. Υπεραξία
H Ωπεραξία για τον όμιλο αναλφεται ωσ εξισ:
Υπόλοιπο
31.12.2016

Αυξιςεισ

Μειϊςεισ

Υπόλοιπο
30.06.2017

GLOBAL SOFT A.E.

764.809

-

-

764.809

Yπεραξία

764.809

-

-

764.809

ΟΜΙΛΟΣ

Θ εταιρεία κατζχει τθν 30θ Λουνίου 2017 το 97,09% (31θ Δεκεμβρίου 2016: 97,09%) του μετοχικοφ
κεφαλαίου τθσ κυγατρικισ εταιρείασ «Globalsoft AE». Θ εξαγορά του 70% πραγματοποιικθκε τθν
29.09.2004, το 23% προιλκε μζςω αφξθςθσ του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ κυγατρικισ τον Απρίλιο του
2005, κατά ποςό € 202.170, το 3,06% μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου τον Σκτϊβριο του 2007
ποςό € 205.100, το 0,64% μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου τον Χεπτζμβριο του 2011 κατά ποςό €
89.989, και το υπόλοιπο 0,4% μζςω αφξθςθσ μετοχικοφ κεφαλαίου τον Απρίλιο του 2015 ποςοφ €
76.229,81, ςυνζπεια τθσ μθ αςκιςεωσ των δικαιωμάτων προτίμθςθσ ςτισ ωσ άνω αυξιςεισ εκ μζρουσ
του ζτερου μετόχου τθσ εν λόγω κυγατρικισ εταιρείασ.
Θ υπεραξία ζχει καταχωρθκεί ςφμφωνα με τθ μζκοδο τθσ εξαγοράσ και αντιπροςωπεφει τθν
διαφορά μεταξφ του καταβλθκζντοσ τιμιματοσ και τθσ εφλογθσ αξίασ των περιουςιακϊν ςτοιχείων
που αγοράςκθκαν όπωσ αυτά εκτιμικθκαν κατά τισ αντίςτοιχεσ θμερομθνίεσ των ςυναλλαγϊν. Χτισ
παραπάνω αυξιςεισ του μετοχικοφ κεφαλαίου δεν ςυμμετείχαν οι μζτοχοι τθσ μειοψθφίασ. Θ Εταιρία
διεξιγαγε τθν 31 Δεκεμβρίου 2016 ετιςιο ζλεγχο απομείωςθσ τθσ ωσ άνω υπεραξίασ, ςφμφωνα με το
ΔΟΥ 36 και δεν υπάρχουν ενδείξεισ για περαιτζρω απομείωςθ ςτθ τρζχουςα χριςθ.
Σ ζλεγχοσ απομείωςθσ τθσ υπεραξίασ (goodwill) τθσ κυγατρικισ εταιρείασ Globalsoft, βαςίςτθκε ςτθ
μζκοδο τθσ προεξόφλθςθσ των μελλοντικϊν ταμειακϊν ροϊν επί μιασ πενταετοφσ περιόδου, πλζον
τθσ υπολειμματικισ αξίασ. Ψο προεξοφλθτικό επιτόκιο που χρθςιμοποιικθκε ιταν 12,0% το οποίο
ιταν ςυνάρτθςθ αφενόσ μεν τθσ απόδοςθσ του 10ετοφσ ομολόγου τθσ ΕΔ που κατά τθν 31/12/2016
κυμαινόταν ςτθν περιοχι του 7%, κακϊσ και αφετζρου των γενικϊν και ειδικϊν επιχειρθματικϊν
ςυνκθκϊν. Χθμειϊνεται επίςθσ ότι κατά τθν περίοδο ςφνταξθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων το εν
λόγω επιτόκιο κυμαίνεται χαμθλότερα, ςτα επίπεδα του 5% περίπου. Σ μζςοσ εκτιμϊμενοσ
ονομαςτικόσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ ιταν 2,0% για τθν πενταετι περίοδο και 3,0% μετά τθν πρϊτθ 5ετι
περίοδο, οπότε και προβλζπεται βελτίωςθ τθσ γενικισ οικονομικισ δραςτθριότθτασ. Επιπλζον, να
ςθμειωκεί ότι δεν αναμζνεται ουςιϊδθσ μεταβολι ςτα περικϊρια κζρδουσ, ενϊ ακόμθ και με λογικζσ
μεταβολζσ των βαςικϊν παραδοχϊν, όπωσ για παράδειγμα του μζςου ρυκμοφ ανάπτυξθσ μετά τθν
πρϊτθ 5ετία, ι του προεξοφλθτικοφ επιτοκίου, το αποτζλεςμα δεν οδθγεί ςε ενδεχόμενο
απομείωςθσ.
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12. Άχλα περιουςιακά ςτοιχεία
Ψα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία του Σμίλου αναλφονται ωσ εξισ:
Ζξοδα
Αναπτυξθσ

Αγοραςκζν
λογιςμικο

Σφνολα

4.150.434

73.369

4.223.803

3.443.117
(1.764.676)

51.338
(70.489)

3.494.455
(1.835.165)

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2016

5.828.875

54.218

5.883.093

Υροςκικεσ περιόδου
Αποςβζςεισ περιόδου

224.504
(640.926)

6.320
(8.484)

230.824
(649.410)

Αναπόςβεςτθ αξία 30.06.2017

5.412.453

52.054

5.464.507

ΟΜΙΛΟΣ
Αναπόςβεςτθ αξία 01.01.2016
Υροςκικεσ χριςεωσ
Αποςβζςεισ χριςεωσ

Ψα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:

ΕΤΑΙΕΙΑ
Αναπόςβεςτθ αξία 01.01.2016

Ζξοδα
Αναπτυξθσ

Αγοραςκεν
λογιςμικο

Σφνολα

3.470.443

67.857

3.538.300

40.584
(1.391.188)

1.338
(58.323)

41.922
(1.449.511)

Αναπόςβεςτθ αξία 31.12.2016

2.119.839

10.872

2.130.711

Υροςκικεσ περιόδου
Αποςβζςεισ περιόδου

224.504
(249.933)

829
(3.858)

225.333
(253.791)

Αναπόςβεςτθ αξία 30.06.2017

2.094.410

7.843

2.102.253

Υροςκικεσ χριςεωσ
Αποςβζςεισ χριςεωσ

Ψα άχλα περιουςιακά ςτοιχεία περιλαμβάνουν κυρίωσ το κόςτοσ ανάπτυξθσ πλατφόρμων τραπεηικϊν
εργαςιϊν και διαχείριςθσ επενδφςεων, κακϊσ και αγοραςκζν λογιςμικό. Ξατά το πρϊτο εξάμθνο του
2017 το ςφνολο των προςκθκϊν για τον Τμιλο ανιλκε ςε € 230.824 και για τθν Εταιρεία ςε
€ 225.333. Ειδικότερα αφοροφν ςε κόςτοσ ανάπτυξθσ ιδιοπαραγόμενου λογιςμικοφ.
13. Επενδφςεισ ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ
Θ μεταβολι τθσ αξίασ των επενδφςεων ςε ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ αναλφεται ωσ εξισ:

ΕΤΑΙΕΙΑ

Υπόλοιπο κατά
τθν 31.12.2016

Αυξιςεισ
(Μειϊςεισ) εντόσ
τθσ περιόδου

Υπόλοιπο κατά
τθν 30.06.2017

GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE DIGITAL SERVICES A.E.

1.351.639
1.500.195
580.000

-

1.351.639
1.500.195
580.000

Σφνολο

3.431.834

-

3.431.834
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Θ επζνδυςθ ςτθ ςυνδεδεμζνθ εταιρεία COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΥΕ ποςοφ
€ 138.416 ζχει διαγραφεί από προθγοφμενεσ χριςεισ, λόγω του ότι ζχει τεκεί ςε εκκακάριςθ, που δεν
ζχει ακόμθ ολοκλθρωκεί, για τυπικοφσ κυρίωσ λόγουσ.
14. Αποκζματα
Ψα αποκζματα του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΕΙΑ

30.06.2017

31.12.2016

30.06.2017

31.12.2016

Εμπορεφματα

308.348

308.317

277.596

277.565

Σφνολο

308.348

308.317

277.596

277.565

Ψα αποκζματα του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ περιλαμβάνουν κυρίωσ θλεκτρονικό εξοπλιςμό και
ζτοιμο λογιςμικό τα οποία και αναλϊνονται ςτα ζργα που υλοποιοφνται.
15. Απαιτιςεισ από πελάτεσ και λοιπζσ εμπορικζσ απαιτιςεισ
Σι εμπορικζσ απαιτιςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 31.12.2016
30.06.2017 31.12.2016
Υελάτεσ
10.389.214 10.479.883
8.048.714
7.966.472
Γραμμάτια ειςπρακτζα
7.104
7.104
3.696
3.696
Πεταχρονολογθμζνεσ επιταγζσ
239.568
272.988
189.055
223.785
Σφνολο
Υροβλζψεισ απομείωςθσ ζναρξθσ
χριςθσ
Υλζον: Χχθματιςκείςα πρόβλεψθ
Πείον: Διαγραφζσ προβλζψεων
Σφνολο

10.635.886

10.759.975

(4.361.425)

(4.101.425)

6.274.461

(260.000)
6.398.550

8.241.465

8.193.953

(4.057.615) (3.797.615)
4.183.850

(260.000)
4.136.338

Σ λογαριαςμόσ «απαιτιςεισ από πελάτεσ» δεν είναι τοκοφόροσ και ςυνικωσ διακανονίηεται ςε 30 –
120 θμζρεσ. Σ χρόνοσ είςπραξθσ των απαιτιςεων από εκτελοφμενα ζργα εξαρτάται από τθν εξζλιξθ
των εργαςιϊν. Θ πρόβλεψθ απομείωςθσ ζγινε με κριτιριο το λθξιπρόκεςμο των οφειλϊν ςφμφωνα
με τθν υιοκετθμζνθ πιςτοδοτικι πολιτικι ςε ςυνδυαςμό με τθν ιςτορικι ςυνζπεια και φερεγγυότθτα
των πελατϊν ςυνεκτιμϊντασ και τισ τρζχουςεσ οικονομικζσ ςυγκυρίεσ.
Ανάλυςθ πελατϊν και λοιπϊν εμπορικϊν απαιτιςεων:
ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΕΙΑ

Πθ απομειωμζνα υπόλοιπα
Οθξιπρόκεςμα υπόλοιπα

30.06.2017
4.074.461
6.561.425

31.12.2016
4.198.550
6.561.425

30.06.2017
2.013.850
6.227.615

31.12.2016
1.966.338
6.227.615

Υπόλοιπο

10.635.886

10.759.975

8.241.465

8.193.953

Χχθματιςμζνθ πρόβλεψθ
απομείωςθσ λθξιπρόκεςμων
υπολοίπων

(4.361.425)

(4.361.425)

(4.057.615)

(4.057.615)

6.274.461

6.398.550

4.183.850

4.136.338

Εφλογθ αξία εμπορικϊν απαιτιςεων

62

Εξαμθνιαία Οικονομικι Ζκκεςθ τθσ 30 Ιουνίου 2017

Από τα λθξιπρόκεςμα και μθ απομειωμζνα υπόλοιπα ποςό € 2,15 εκ αφορά ςε επίδικεσ απαιτιςεισ
από οργανιςμό του ευρφτερου Δθμόςιου Ψομζα, οι οποίεσ δεν ζχουν μζχρι ςτιγμισ τελεςιδικιςει,
ϊςτε να είναι δυνατι θ αναγκαςτικι είςπραξθ τουσ. Επιπλζον, κακϊσ υπάρχουν τα τεκμιρια
παράδοςθσ του εξοπλιςμοφ και των υπθρεςιϊν για τα ζργα αυτά, και επίςθσ ο οφειλζτθσ
εξακολουκεί να λειτουργεί κανονικά ςτθν αγορά του, και ωσ εκ τοφτου δεν υπάρχει αντικειμενικι
απόδειξθ απομείωςθσ τθσ αξίασ επί των εν λόγω απαιτιςεων. Τςον αφορά δε ςτθν ενθλικίωςθ των
απαιτιςεων αυτϊν, βρίςκονται ςε κακυςτζρθςθ είςπραξθσ πάνω από 5 ζτθ.
16. Ρροκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ
Σι προκαταβολζσ και λοιπζσ απαιτιςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:

Υροκαταβολζσ
Ελλθνικό Δθμόςιο
Οοιποί Χρεϊςτεσ
Ζξοδα Επόμενων Χριςεων
Ζςοδα Ειςπρακτζα
Σφνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 31.12.2016 30.06.2017 31.12.2016
44.976
62.934
11.832
13.047
536.170
1.401.863
528.247
686.346
228.354
190.945
296.563
254.026
175.549
31.890
98.740
24.004
1.376.965
1.233.966
1.164.826
756.592
2.362.014

2.921.598

2.100.208

1.734.015

Σι ανωτζρω λοιπζσ απαιτιςεισ κεωροφνται βραχυπρόκεςμεσ. Θ εφλογθ αξία αυτϊν κεωρείται πωσ
προςεγγίηει τθν λογιςτικι τουσ αξία.
Εκκρεμεί φορολογικι υπόκεςθ για τισ χριςεισ 2005 – 2006, με καταλογιςμό αρχικϊν φορολογικϊν
επιβαρφνςεων φψουσ 302.569€ πλζον προςαυξιςεων και για τθν οποία ζχει αςκθκεί προςφυγι. Θ
Εταιρεία, με βάςθ τισ ειςθγιςεισ των νομικϊν τθσ ςυμβοφλων, κεωρεί πωσ υπάρχουν ςθμαντικζσ
πικανότθτεσ να δικαιωκεί, οπότε και το ποςό τθσ προςφυγισ περιλαμβάνεται ςτισ απαιτιςεισ από
Ελλθνικό Δθμόςιο
17. Βραχυπρόκεςμεσ Επενδφςεισ
Σι βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο ζναρξθσ χριςεωσ
Υροςκικεσ χριςεωσ
Υωλιςεισ χριςεωσ
Σφνολο Βραχυπρόκεςμων Επενδφςεων
Πείον/Υλζον αναπροςαρμογι ςτθν
εφλογθ αξία
Πείον Χυναλλαγματικζσ Διαφορζσ
Υπόλοιπο τζλουσ περιόδου

ΕΤΑΙΕΙΑ

30.06.2017

31.12.2016 30.06.2017

31.12.2016

7.181.161
3.244.022
(2.934.290)

3.889.120
6.655.646
(3.404.849)

6.973.205
2.455.378
(3.540.597)

3.333.963
7.914.521
(4.302.214)

7.490.893

7.139.917

5.888.505

6.946.270

(62.147)

41.244

(32.212)

26.935

(21.743)

-

-

-

7.407.003

7.181.161

5.856.293

6.973.205

Σι βραχυπρόκεςμεσ επενδφςεισ του Σμίλου αφοροφν ςε επενδφςεισ με λιξθ μικρότερθσ των 12
μθνϊν.
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18. Ταμειακά Διακζςιμα
Ψα ταμειακά διακζςιμα του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:

Διακζςιμα ςε Ψαμείο
Διακζςιμα ςε Ψράπεηεσ
Σφνολο

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017 31.12.2016
35.736
13.752
6.214.026
5.654.637
5.690.373

6.227.778

ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 31.12.2016
23.100
3.509
3.034.044
2.641.463
2.664.563

3.037.553

Ψα διακζςιμα αντιπροςωπεφουν μετρθτά ςτα ταμεία του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ και τραπεηικζσ
κατακζςεισ διακζςιμεσ ςε πρϊτθ ηιτθςθ. Σι κατακζςεισ ςε τράπεηεσ τοκίηονται με κυμαινόμενα
επιτόκια που βαςίηονται ςτα μθνιαία επιτόκια τραπεηϊν.
19. Μετοχικό κεφάλαιο και κεφάλαιο υπζρ το άρτιο
H μεταβολι του μετοχικοφ κεφαλαίου τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ εξισ:
Μετοχζσ
Υπόλοιπο 01.01.2016
Αφξθςθ με κεφ/ςθ διαφοράσ υπζρ το άρτιο
Αφξθςθ με κεφ/ςθ αποκεματ. Ρ.4172/2013
Υπόλοιπο 31.12.2016
Αφξθςθ μετοχικοφ κεφαλαίου
Υπόλοιπο 30.06.2017

11.812.193
11.812.193
11.812.193

Μετοχικό
Κεφάλαιο
5.551.731
5.551.731
5.551.731

Διαφορά
υπζρ το άρτιο
2.925.510
2.925.510
2.925.510

Ψο μετοχικό κεφάλαιο τθσ Εταιρείασ κατά τθν 30θ Λουνίου 2017 ανιλκε ςε € 5.551.731 (31θ
Δεκεμβρίου 2016: € 5.551.731) διαιροφμενο ςε 11.812.193 κοινζσ μετοχζσ, ονομαςτικισ αξίασ € 0,47
εκάςτθ. Kατά το πρϊτο εξάμθνο του 2017 θ Εταιρεία δεν πραγματοποίθςε οιαδιποτε αφξθςθ
μετοχικοφ κεφαλαίου.
20. Κδιεσ Μετοχζσ
Θ μεταβολι των ιδίων μετοχϊν του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ εξισ:

Υπόλοιπο 01.01.2016
Αγορά Λδίων μετοχϊν για τθν χριςθ 2016
Υπόλοιπο 31.12.2016
Αγορά Λδίων μετοχϊν 01.01.2017-30.06.2017
Υπόλοιπο 30.06.2017

ΟΜΙΛΟΣ
Μετοχι
Αξία
49.155
32.629

ΕΤΑΙΕΙΑ
Μετοχι
Αξία
49.155
31.532

49.155

32.629

49.155

31.532

49.155

32.629

49.155

31.532
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21. Αποκεματικά
Θ μεταβολι των αποκεματικϊν του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφεται ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ
Ψακτικό Αποκεματικό
Αφορ/τα αποκ/κα ειδ. διατ.νόμων
Αποκεματικό από ζςοδα φορολ.ειδ.
Ειδικό αποκεματικό κάλυψθσ ιδίασ
ςυμμετοχισ Ρ.3299/2004
Ειδικό αποκεματικό κάλυψθσ ιδίασ
ςυμμετοχισ επενδυτικοφ ICT4GROWTH

01.01.2017
655.420
2.905.301
45.794

Σφνολο
ΕΤΑΙΕΙΑ
Ψακτικό Αποκεματικό
Αφορ/τα αποκ/κα ειδ. διατ.νόμων
Αποκεματικό από ζςοδα φορολ.ειδ.
Ειδικό αποκεματικό κάλυψθσ ιδίασ
ςυμμετοχισ Ρ.3299/2004
Ειδικό αποκεματικό κάλυψθσ ιδίασ
ςυμμετοχισ επενδυτικοφ ICT4GROWTH
Σφνολο

-

30.06.2017
655.420
2.905.301
45.794

1.172.685

-

1.172.685

852.851

-

852.851

5.632.051

-

5.632.051

-

30.06.2017
639.790
2.906.319

-

45.794

-

1.172.685

-

796.080

-

5.560.668

01.01.2017
639.790
2.906.319

Μεταβολζσ

Μεταβολζσ

45.794
1.172.685
796.080
5.560.668

22. Δάνεια
Ψα μακροπρόκεςμα και βραχυπρόκεςμα δάνεια του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:

Μακροπρόκεςμα δάνεια
Βραχυπρόκεςμα δάνεια
Ψραπεηικά δάνεια
Πακροχρόνια δάνεια πλθρωτζα
ςτουσ επόμενουσ 12 μινεσ
Σφνολο δανείων

ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017 31.12.2016
2.281.250
2.493.750

ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 31.12.2016
2.281.250
2.493.750

2.281.250

2.493.750

2.281.250

2.493.750

2.305.002

2.305.986

2.168.584

2.169.568

512.619

1.312.123

512.619

1.312.123

2.817.621

3.618.109

2.681.203

3.481.691

5.098.871
5.098.871

6.111.859

4.962.453
4.962.453

5.975.441

Σι εταιρείεσ ςχθματίηουν προβλζψεισ για τουσ δεδουλευμζνουσ τόκουσ εξυπθρζτθςθσ των δανείων
τουσ και επιβαρφνουν με τα ςχετικά ζξοδα τα αποτελζςματα χριςεωσ τθσ εκάςτοτε περιόδου. Ψα
ποςά των μακροπρόκεςμων δανείων που είναι πλθρωτζα ςε διάςτθμα 12 μθνϊν από τθν
θμερομθνία κατάρτιςθσ των οικονομικϊν καταςτάςεων ζχουν μεταφερκεί και παρουςιάηονται ςτισ
βραχυπρόκεςμεσ υποχρεϊςεισ.
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23. Υποχρεϊςεισ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν υπθρεςία
Σ Τμιλοσ και θ Εταιρεία αναγνωρίηει ωσ υποχρζωςθ παροχϊν προςωπικοφ λόγω εξόδου από τθν
υπθρεςία τθν παροφςα αξία τθσ νομικισ δζςμευςθσ που ζχει αναλάβει για τθν καταβολι εφάπαξ
αποηθμιϊςεωσ ςτο προςωπικό που αποχωρεί λόγω ςυνταξιοδοτιςεωσ. Θ ςχετικι υποχρζωςθ
υπολογίςτθκε κατόπιν αναλογιςτικισ μελζτθσ απο εταιρεία ανεξάρτθτων αναλογιςτϊν και αναλφεται
ωσ εξισ:
Υροεξοφλθτικό επιτόκιο
Πελλοντικζσ μιςκολογικζσ αυξιςεισ

1,8%
1,5%

O ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017 30.06.2016
Υποχρεώςεισ Ιςολογιςμού για:
Χυνταξιοδοτικζσ παροχζσ
Σφνολο

370.333
370.333

325.435
325.435

O ΟΜΙΛΟΣ
30.06.2017 30.06.2016
Χρεώςεισ ςτα αποτελέςματα:
Χυνταξιοδοτικζσ παροχζσ
Σφνολο

14.722
14.722

27.790
27.790

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 30.06.2016
319.330
319.330

282.122
282.122

Θ ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017 30.06.2016
12.511
12.511

24.000
24.000

24. Κρατικζσ Επιχορθγιςεισ
Oι επιχορθγιςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 01.01.2015

ΕΤΑΙEΙΑ

1.113.376

973.639

Αναγνωριςκείςα Επιχοριγθςθ ςτθ χριςθ 2015
Αποςβζςεισ Επιχοριγθςθσ χριςεωσ 2015

179.976
(599.792)

104.809
(524.234)

Αναγνωριςκείςα Επιχοριγθςθ ςτθ χριςθ 2016

5.893.918

243.993

Αποςβζςεισ Επιχοριγθςθσ χριςεωσ 2016

(729.239)

(517.506)
(36.741)

Αποςβζςεισ Επιχοριγθςθσ περιόδου 01/01-30/06/17
Πεταφορά ςε ζςοδα επόμενθσ περιόδου
Υπόλοιπο 30.06.2017

(613.434)
(1.129.985)
4.114.820

243.960

Θ αναγνωριςκείςα ςτθ χριςθ 2016 επιχοριγθςθ αφορά ςε επενδυτικά προγράμματα του Σμίλου
που είχαν υπαχκεί ςτισ διατάξεισ του Εκνικοφ Χτρατθγικοφ Υλαιςίου Αναφοράσ ΕΧΥΑ 2007-2013, και
ειδικότερα ςτα ζργα Αποθχογράφθςθσ Χυνεδριάςεων Δικαςτθρίων με ΧΔΛΨ του Ωπουργείου
Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων και Ζργο ανάπτυξθσ λογιςμικοφ
βελτιςτοποίθςθσ & διαχείριςθσ κινδφνων χαρτοφυλακίου ςτο πλαίςιο τθσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ τθσ
ΓΓΕΨ. Ψζλοσ ςθμειϊνεται ότι δεν υπάρχουν ανεκπλιρωτοι όροι ςε ςχζςθ με τα ωσ άνω επενδυτικά
προγράμματα, οι εν λόγω επενδφςεισ ζχουν ολοκλθρωκεί και πιςτοποιθκεί από τουσ αρμόδιουσ
φορείσ και επίςθσ, οι επιδοτιςεισ ζχουν εξοφλθκεί και τα ποςά ζχουν καταχωρθκεί κατά τθν
είςπραξι τουσ ςε χρζωςθ των λογαριαςμϊν διακεςίμων.
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25. Ρρομθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σι προμθκευτζσ και λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Σμίλου και τθσ Εταιρείασ αναλφονται ωσ εξισ:

Υρομθκευτζσ
Επιταγζσ πλθρωτζεσ
Υροκαταβολζσ Υελατϊν
Ξοινωνικζσ αςφαλίςεισ
Δεδουλευμζνα ζξοδα και τόκοι
πλθρωτζοι
Ζςοδα
επόμενθσ χριςθσ
Οοιποί φόροι πλθν ειςοδιματοσ
Οοιπζσ υποχρεϊςεισ
Σφνολο

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΕΙΑ
30.06.2017
31.12.2016 30.06.2017
31.12.2016
2.735.409
3.456.139
2.302.899
3.136.083
97.204
96.609
90.604
90.604
142.566
163.728
320.619
126.149
150.462
135.513
77.362
70.430
1.725.884
678.621
1.511.408
554.289
2.702.202
1.735.835
1.229.234
440.847
458.973
406.275
340.156
273.434
560.775
406.580
543.834
552.680
8.143.541
8.349.000
5.394.189
5.426.677

Ειδικά αναφζρεται ότι τα Δεδουλευμζνα ζξοδα αφοροφν ςε αναγνϊριςθ κόςτουσ παροχισ
υπθρεςιϊν για ζργα τθσ εταιρίασ, από υλοποιθμζνεσ υπθρεςίεσ τα οποία όμωσ με βάςθ τισ
ςυμβάςεισ με τουσ προμθκευτζσ δεν είχαν τιμολογθκεί από τουσ προμθκευτζσ μζχρι τθν 30/6/2017,
αλλά των οποίων θ αναγνωριςκείςα αξία τουσ υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν επιμζτρθςθ επί του
ςταδίου ολοκλιρωςθσ τθσ υπθρεςίασ ςε ςχζςθ με το εκτιμϊμενο ςυνολικό κόςτοσ τθσ.
Επίςθσ, τα Ζςοδα επομζνων χριςεων αφοροφν κατά 1.130 χιλ. € ςε μεταφορά ςε ζςοδα επόμενθσ
χριςθσ του μζρουσ των νζων επιχορθγιςεων (βλζπε Χθμείωςθ 24) που αναγνωρίηονται ςτουσ
επόμενουσ 12 μινεσ. Ψο υπόλοιπο ποςό του λογαριαςμοφ φψουσ 1.572 χιλ. € αφορά ςε τιμολογθμζνα
ζςοδα από ςυμβόλαια ςυντιρθςθσ που αφοροφν ςε επόμενθ περίοδο και άρα δεν αναγνωρίςτθκαν
ςτο Α’ εξάμθνο του 2017.
26. Συναλλαγζσ με ςυνδεδεμζνα μζρθ
Σι ςυναλλαγζσ τθσ Εταιρείασ με τισ κυγατρικζσ τθσ αναλφονται ωσ εξισ:

Ενδοεταιρικζσ ςυναλλαγζσ
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Ε.Υ.Ε.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
PROFILE SOFTWARE (UK) Ltd
PROFILE DIGITAL SERVICES A.E.

Ρωλιςεισ
30.06.2017 30.06.2016
74.712
92.552
454.006
310.661
6.150
12.799
736.586
2.063.449

Αγορζσ
30.06.2017 30.06.2016
177.906
53.484
40.000
-

Σφνολο
1.271.454
2.479.460
177.906
93.484
Σι όροι των ςυναλλαγϊν με τα ςχετικά ςυμβαλλόμενα μζρθ προβλζπουν ότι οι πωλιςεισ προσ τα
ςυνδεδεμζνα μζρθ κακϊσ επίςθσ και οι αγορζσ από αυτά, γίνονται ςε κανονικζσ τιμζσ που
επικρατοφν ςτθν αγορά κατά τθν δεδομζνθ χρονικι ςτιγμι.
Σι πωλιςεισ προσ τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ αφοροφν κυρίωσ ζξοδα που πραγματοποιεί θ Εταιρεία για
λογαριαςμό των κυγατρικϊν εταιρειϊν κυρίωσ για τα ακόλουκα:
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• Ψθν υποςτιριξθ, τον προγραμματιςμό και τον ςχεδιαςμό ςχετικά με τθν εμπορικι και τεχνικι
υλοποίθςθ ζργων του λειτουργικοφ τομζα Χρθματοοικονομικϊν λφςεων
• Ψον ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι άλλων λογιςμικϊν προγραμμάτων που δφναται να
χρθςιμοποιθκοφν από τισ κυγατρικζσ εταιρείεσ.
Ψα υπόλοιπα των απαιτιςεων και υποχρεϊςεων τθσ Εταιρείασ με τισ ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ
κατα τθν λιξθ τθσ τρζχουςασ περιόδου, αλλά και τθσ αντίςτοιχθσ περςυνισ αναλφονται ωσ
παρακάτω:

Ενδοεταιρικά υπόλοιπα
GLOBAL SOFT A.E.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE Ε.Υ.Ε.

Απαιτιςεισ
Υποχρεϊςεισ
30.06.2017 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2016
31.396
56.423
177.448
337.225
366.021
102.514
170.425
168.396
28.990

30.501

22.068

40.000

PROFILE SOFTWARE (UK) LTD
PROFILE DIGITAL SERVICES A.E.

230.280

1.755.324

40.000
194.626

-

Σφνολο

798.316

2.376.665

536.656

40.000

PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA

Ψο κόςτοσ αμοιβϊν για τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου και των Διευκυντικϊν Χτελεχϊν του
Σμίλου και τθσ Εταιρείασ για το πρϊτο εξάμθνο του 2017 ανιλκαν ςτο ποςό των Ευρϊ 250.663
(πρϊτο εξάμθνο 2016: Ευρϊ 208.482).
27. Επιμζτρθςθ των Εφλογων Αξιϊν
Σ πίνακασ που ακολουκεί παρζχει τθν ιεραρχία των εφλογων αξιϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
των υποχρεϊςεων του Σμίλου.
Ρεριουςιακά ςτοιχεία και
υποχρεϊςεισ επιμετροφμενα
ςτθν εφλογθ αξία
• Χρθματοοικονομικά ςτοιχεία
ςτθν εφλογθ αξία μζςω
αποτελεςμάτων

Σθμ.

17

Θμερομθνία

Ροςό

Επιμζτρθςθσ

(ςε χιλ. €)

Επίπεδο
1

30.06.2017

7.407.003

√

Επίπεδο Επίπεδο
2
3
-

-

Θ εφλογθ αξία των Χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ςτθν εφλογθ αξία μζςω αποτελεςμάτων βαςίηεται
ςτθν τρζχουςα αξία αγοράσ τουσ, ςτθν αγορά διαπραγµάτευςισ τουσ.
Θ διοίκθςθ εκτίμθςε ότι θ λογιςτικι αξία των βραχυπρόκεςμων κατακζςεων, των πελατϊν, των
προμθκευτϊν, των βραχυπρόκεςμων δανείων και των τραπεηικϊν υπεραναλιψεων προςεγγίηουν
τθν εφλογθ αξία τουσ, κυρίωσ λόγω των βραχυπρόκεςμων λιξεϊν τουσ και κακϊσ δεν αφοροφν ςε
χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία, δεν αφοροφν ςε ςυμμετοχικοφσ τίτλουσ για τουσ οποίουσ
δεν υπάρχουν χρθματιςτθριακζσ τιμζσ ςε ενεργό αγορά, ενϊ μποροφν να επιμετρθκοφν με
αξιοπιςτία.
Θ εφλογθ αξία των μακροπρόκεςμων δανείων του Σμίλου και τθσ Εταιρίασ κατά τθν 30.06.2017, όπωσ
εμφανίηεται ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ, δεν διαφζρει ουςιωδϊσ από τθν λογιςτικι αξία, κακϊσ
αφοροφν ςε απλά διμερι δάνεια από τραπεηικά ιδρφματα με κυμαινόμενα επιτόκια που βρίςκονται
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ςτα πλαίςια τθσ αγοράσ, ζχουν ωσ βάςθ το euribor πλζον ενόσ περικωρίου (spread) και άρα είναι
μεταβλθτά ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ. Επίςθσ, τα δάνεια είναι ςε ευρϊ, και δεν είναι
μετατρζψιμα. Χυνεπϊσ, παρόλο που τα εν λόγω δάνεια καταλογίηονται ςτθν κατθγορία 1-5 ζτθ, εν
τοφτοισ δεν προκφπτει διαφορετικό αποτζλεςμα μεταξφ των ςυμβατικϊν ταμειακϊν ροϊν και των
λογιςτικϊν υποχρεϊςεων, ςχετικά με τισ εν λόγω τραπεηικζσ υποχρεϊςεισ.
28. Ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ
Δεν υπάρχουν επίδικεσ ι υπό διαιτθςία διαφορζσ κακϊσ και αποφάςεισ δικαςτικϊν ι διαιτθτικϊν
οργάνων που ζχουν ι ενδζχεται να ζχουν ςθμαντικι επίπτωςθ ςτθν οικονομικι κατάςταςθ ι
λειτουργία τθσ Εταιρείασ και του Σμίλου.
Σ Τμιλοσ και θ Εταιρεία ζχει ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ ςε ςχζςθ με κζματα που προκφπτουν ςτα
πλαίςια τθσ ςυνικουσ δραςτθριότθτασ τουσ. Δεν αναμζνεται να προκφψουν ουςιϊδεισ επιβαρφνςεισ
από τισ ενδεχόμενεσ υποχρεϊςεισ. Δεν αναμζνονται πρόςκετεσ πλθρωμζσ, κατά τθν θμερομθνία
ςφνταξθσ αυτϊν των ετθςίων οικονομικϊν καταςτάςεων.
Σι εγγυιςεισ μζςω εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν εκδοκεί από πιςτωτικά ιδρφματα κατά τθν
30.06.2017 αφοροφν τα εξισ:

Εγγυιςεισ για εξαςφάλιςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων με προμθκευτζσ
Εγγυιςεισ ςυμμετοχισ
Εγγυιςεισ για εξαςφάλιςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμβάςεων με πελάτεσ

ΟΜΙΛΟΣ
28.700
534.388
563.088

ΕΤΑΙΙΑ
28.700
495.844
524.544

Σι ανζλεγκτεσ φορολογικζσ χριςεισ των εταιρειϊν του Σμίλου ζχουν ωσ εξισ :
ΕΡΩΝΥΜΙΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΟΛΟΓΙΚΕΣ ΧΘΣΕΙΣ

PROFILE AEBE
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΥΕ
GLOBAL SOFT A.E
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LTD
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (SUISSE) SA
PROFILE SYSTEMS (UK) LTD*
PROFILE DIGITAL SERVICES A.E.**

2010 & 2016
2007-2016
2010 & 2016
2008-2016
2013-2016
2015-2016
2015-2016

*Θ Εταιρείεσ Profile Systems (UK) Ltd και Profile Digital A.E. ιδρφκθκαν ςτθν χριςθ 2015.

Από τθν χριςθ 2011 και μετά, οι Ελλθνικζσ Ανϊνυμεσ Εταιρίεσ και οι Εταιρείεσ Υεριοριςμζνθσ
Ευκφνθσ των οποίων οι ετιςιεσ οικονομικζσ τουσ καταςτάςεισ ελζγχονται υποχρεωτικά από νόμιμουσ
ελεγκτζσ και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμζνα ςτα δθμόςια μθτρϊα του ν. 3693/2008, υποχρεοφνται
να λαμβάνουν «Ετιςιο Υιςτοποιθτικό» που προβλζπεται ςτο άρκρο 65Α του Ρ.4174/2013 (μζχρι και
τθν χριςθ 2013 προβλεπόταν από το άρκρο 82 παρ. 5 ν. 2238/1994) , το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό ζλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Ρόμιμο Ελεγκτι ι ελεγκτικό γραφείο που ελζγχει
τισ ετιςιεσ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
Θ Εταιρεία και θ κυγατρικι τθσ GLOBALSOFT ελζγχκθκαν φορολογικά για τισ χριςεισ 2011-2015
ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ και χορθγικθκαν τόςο προσ τθν Εταιρεία όςο και προσ τθν
κυγατρικι τθσ τα ςχετικά φορολογικά πιςτοποιθτικά με ςυμπζραςμα χωρίσ επιφφλαξθ.
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Για τθν χριςθ 2016 θ Εταιρεία και οι κυγατρικζσ τθσ GLOBALSOFT AE και PROFILE DIGITAL SERVICES
AE ζχουν επίςθσ υπαχκεί ςτον ίδιο ζλεγχο ο οποίοσ βρίςκεται ςε εξζλιξθ και το ςχετικό φορολογικό
πιςτοποιθτικό προβλζπεται να χορθγθκεί μετά τθ δθμοςίευςθ των ετθςίων οικονομικϊν
καταςτάςεων τθσ περιόδου 01/01/2017 -30/06/2017. Χε κάκε περίπτωςθ αν μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
του φορολογικοφ ελζγχου προκφψουν πρόςκετεσ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ εκτιμοφμε ότι αυτζσ δεν
κα ζχουν ουςιϊδθ επίδραςθ ςτισ οικονομικζσ καταςτάςεισ.
29. Μεταγενζςτερα του Ιςολογιςμοφ Γεγονότα
Χτισ 6 Λουλίου 2017, θ εταιρία Profile Software ολοκλιρωςε τθν εξαγορά τθσ Login SA (Login),
εξειδικευμζνθ εταιρεία ανάπτυξθσ treasury λογιςμικοφ, από τθν 100% κυγατρικι τθσ PROFILE
SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) Limited. Θ εξαγορά αφορά ςτο 100% τθσ Login και κα γίνει ςε δφο
ςτάδια, ςτισ 6 Λουλίου 2017 όπου εξαγοράςτθκε το 78,23% των μετοχϊν και το 2018 κα
εξαγοραςτοφν οι υπόλοιπεσ μετοχζσ τθσ εταιρίασ. Ψο ςυνολικό τίμθμα τθσ επζνδυςθσ ανζρχεται ςε
2,5 ζωσ 3,0 εκατομμφρια ευρϊ.
H Login SA ιδρφκθκε το 1988, ζχει ζδρα ςτο Υαρίςι, και με αιχμι το web-based προϊόν AcumenNet,
ειδικεφεται ςτθν ανάπτυξθ χρθματοοικονομικοφ λογιςμικοφ front-office, trading, risk management
και middle office που απευκφνεται ςε διαχειριςτζσ διακεςίμων Ψραπεηϊν (Bank Treasury
Departments), για μία πολφ ευρεία γκάμα χρθματοοικονομικϊν προϊόντων που περιλαμβάνει μεταξφ
άλλων Securities, Commodities, Forex operations, χρθματιςτθριακά και εξωχρθματιςτθριακά (OTC)
παράγωγα προϊόντα (Derivatives) και προϊόντα Ξεφαλαιαγοράσ, ενϊ περιλαμβάνει και λειτουργίεσ
back-office. Θ εταιρία ζχει μακροχρόνιουσ ενεργοφσ πελάτεσ ςε 16 χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, τθσ Αφρικισ,
τθσ Πζςθσ Ανατολισ, τθσ Αςίασ και τθσ Αμερικισ. Χθμειϊνεται ότι το προϊόν AcumenNet ζχει ιδθ
προςφερκεί και υλοποιθκεί μαηί με το τραπεηικό προϊόν FMS.next τθσ Profile Software ςε πελάτεσ, με
ιδιαίτερθ επιτυχία.
Υζρα των ιδθ μνθμονευκζντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενζςτερα του ιςολογιςμοφ τθσ 30θσ
Λουνίου 2017 γεγονότα, που να αφοροφν είτε τθν Εταιρεία είτε τον Τμιλο, ςτα οποία επιβάλλεται
αναφορά από τα Διεκνι Οογιςτικά Υρότυπα (ΔΥΧΥ).
Ρ. Χμφρνθ, 27 Χεπτεμβρίου 2017
Σ Υρόεδροσ & Διευκφνων
Χφμβουλοσ του Δ.Χ.

Χταςινόπουλοσ Χαράλαμποσ
ΑΔΨ Χ 577589

Σ Αντιπρόεδροσ Δ.Χ

Διευκυντισ Σικον/κϊν
Ωπθρεςίων

Οογιςτισ ΑϋΨάξθσ

Ππαρμπάτοσ Χπυρίδων Αγγελίδθσ Ευάγγελοσ Χαντοφκασ Ηαφείριοσ
ΑΔΨ ΑΕ077416
ΑΔΨ 1157610
ΑΔΨ ΑΛ 109838
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