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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 7 Απριλίου 2017 και
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη
ηλεκτρονική διεύθυνση www.globalsoft.gr
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GLOBAL SOFT A.E.».
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «GLOBAL SOFT
A.E.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2016, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή
η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα
Ελέγχου
που
έχουν
ενσωματωθεί
στην
Ελληνική
Νομοθεσία
(ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012). Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση
εύλογης διασφάλισης για το εάν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες
από ουσιώδη ανακρίβεια.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της
εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων
κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και
εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την
έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της Εταιρείας. Ο
έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και
μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη
διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα
για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Γνώμη
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα,
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «GLOBAL SOFT A.E.» κατά την
31η Δεκεμβρίου 2016, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

3

GLOBAL SOFT Α.Ε.
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνεται στην έκθεση αυτή, κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015,
σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 43α και 107Α και της
παραγράφου 1 (περιπτώσεις γ’ και δ’) του άρθρου 43ββ του Κωδ. Ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2016.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «GLOBALSOFT
AE», και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 7 Απριλίου 2017
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΚΩΣΤΑΣ Ι.ΡΟΥΣΣΟΣ
Α.Μ ΣΟΕΛ: 16801
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ «GLOBAL SOFT A.E.»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2016
Η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που ακολουθεί (εφεξής «Έκθεση»), αφορά στη χρήση
2016, συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με βάση το πνεύμα και τα αναφερόμενα στα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που εφαρμόζονται από την
1.1.2005 και στην Ελλάδα.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις
σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, προκειμένου να
εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα και τα
οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας με την επωνυμία «GLOBALSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» (εφεξής
καλούμενη για λόγους συντομίας ως «Εταιρεία»).
Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 136,
σε συνδυασμό προς το άρθρο 43α παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920, όπως αυτός ισχύει σήμερα.

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2016
Για το 2016, τα γεγονότα σταθμοί της Εταιρείας ήταν τα εξής:

Ενίσχυση των προϊόντων για την άμεση ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της
αγοράς με την δυνατότητα πολλαπλών μορφών υλοποίησης (desktop, mobile, web).

Εντατικοποίηση της επικοινωνίας με την πελατειακή βάση με την ευκαιρία και της
προώθηση του μείγματος των προϊόντων της Εταιρείας, είτε ως λύση middle – front, είτε ως
συμπληρωματική (modules) ως προς τις υπάρχουσες εγκατεστημένες λύσεις.

Διατήρηση του μεριδίου αγοράς της πλατφόρμας «GS Trader», παρά την
παρατεταμένη πτώση της χρηματιστηριακής αγοράς.

Παροχή νέων υπηρεσιών, προκειμένου για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της
εταιρίας.

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την χρήση από 1η
Ιανουαρίου 2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016. Έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με
εξαίρεση τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, που έχουν αποτιμηθεί στην
εύλογη αξία τους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και την αρχή
αυτοτέλειας των χρήσεων των αποτελεσμάτων. Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις
είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα
οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς
και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων
(I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής
τους.
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Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία
έχουν γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται κατωτέρω.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονομικών
καταστάσεων της 31.12.2016, είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις
δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015, αφού ληφθούν υπόψη και τα
προβλεπόμενα από τις τροποποιήσεις των προτύπων, τα νέα πρότυπα και οι νέες
Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.),
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από
1.1.2016.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2016 – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 01.01.2016 – 31.1.22016 έχουν ως εξής:

Κύκλος εργασιών
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων, τόκων &
αποσβέσεων (EBITDA)
Κέρδη / Ζημίες προ φόρων
Καθαρά κέρδη / Ζημίες μετά από φόρους

1.1-31.12.2016
649.674

1.1-31.12.2015
534.513

144.752
9.835
5.431

63.645
(97.832)
(59.419)

Κατά τη χρήση 2016 οι πωλήσεις της Εταιρείας αυξήθηκαν σε ποσοστό 21% σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση 2015, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων τόκων & αποσβέσεων να
αυξηθούν σημαντικά καθόσον η Εταιρεία επανήλθε σε κερδοφόρο τροχιά και πορεία κατά
την κλειόμενη χρήση.
Τα αίτια βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας είναι κυρίως τα
ακόλουθα:
Ανακατανομή εργασιών και πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του προσωπικού της
Εταιρείας μέσω της απασχόλησής του σε πρόσθετες δραστηριότητες. Μέσω αυτής της
αποτελεσματικότερης απασχόλησης και αξιοποίησης του προσωπικού επιτυγχάνεται
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας και παράλληλα διατηρούνται οι
υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Περαιτέρω περιορισμός των λειτουργικών δαπανών της
Εταιρείας προκειμένου να αντισταθμιστεί το αρνητικό κλίμα στις διεθνείς χρηματοαγορές, οι
οποίες έχουν αντίκτυπο και στην εγχώρια χρηματογορά (βλέπε επίπεδα Γ.Δ.Χ.Α.), η οποία και
λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στη χώρα
μας, έχει περιορίσει τη ζήτηση λογισμικού χρηματοοικονομικής φύσεως, τόσο από πλευράς
επιχειρήσεων όσο και από ιδιώτες επενδυτές.
Σημειώνεται ότι, παρά την πίεση των αγορών στην χρηματιστηριακή/τραπεζική αγορά (που
αποτελούν και τις βασικές αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η Εταιρεία), συνεχίστηκε εκ
μέρους της Εταιρείας η ανάπτυξη και βελτίωση του GS Market (τερματικός σταθμός για την
παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο χρηματιστηριακών τιμών) με έμφαση στη ταχύτητα
λήψης της πληροφορίας, την χρηστικότητα, λειτουργικότητα και την φιλικότητα προς τους
χρήστες.
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Επιπλέον, μεταξύ των προσφερομένων προϊόντων της Εταιρείας διατίθεται η επενδυτική
πλατφόρμα GS Trader, μέσω της χρήσης της οποίας παρέχεται η ευκαιρία τόσο στους
επαγγελματίες χρήστες (αντικριστές), όσο και στους ιδιώτες για: α) πληροφόρηση σε
πραγματικό χρόνο των αξιών των χαρτοφυλακίων τους (ίδια / ή διαχείρισης), β) τοποθέτηση
εντολών στην αγορά μετοχών και παραγώγων, γ) παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της
κατάστασης των εντολών στην αγορά (εκτέλεση / μερική εκτέλεση / απόρριψη), δ)
παρακολούθηση του αναληφθέντος κινδύνου σε χαρτοφυλάκια τύπου margin.
Η συνολική λύση της επενδυτικής πλατφόρμας διανθίσθηκε επίσης με λύσεις για έξυπνες
φορητές συσκευές (τηλέφωνα / ταμπλέτες). Έτσι το 2016 το GS Mobility χρησιμοποιήθηκε
από περισσότερους πελάτες προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία για χρήση από mobile
devices. Τέλος, η Εταιρεία στοχεύοντας στην προσφορά συνολικών λύσεων στο middle – front
των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων ενίσχυσε το λογισμικό αντίστοιχης λειτουργικότητας
για το διαδίκτυο (GS Market Web) με αντικειμενικό στόχο την δημιουργία διατηρήσιμου
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αφού οι λύσεις της Εταιρείας καλύπτουν όλο το εύρος των
διαδεδομένων σήμερα τεχνολογιών.
Όλες οι ως άνω προσπάθειες της Εταιρείας για την βελτίωση, ενίσχυση και εμπλουτισμό των
παραγομένων προιόντων της είναι βέβαιον ότι θα καρποφορήσουν ευθύς μόλις οι αγορές
στις οποίες απευθύνεται η Εταιρεία επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας , κανονικότητας
και μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η οικονομική θέση της Εταιρείας έχει εν μέρει επιδεινωθεί σε σχέση με το 2015, αν και
πρέπει να αξιολογηθεί στα θετικά σημεία τα γεγονός της μείωσης των υποχρεώσεων της
Εταιρείας. Τα συνοπτικά μεγέθη της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31.12.16 σε σχέση με
τα αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, είναι:
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

2016
496.316
376.515
872.831

2015
631.979
339.822
971.801

Ίδια Κεφάλαια και υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων & υποχρεώσεων

2016
280.633
170.736
421.462
872.831

2015
278.644
184.868
508.289
971.801

5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
•

Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή που
δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια με τις επενδύσεις που πραγματοποίησε και
πάντοτε σε συνδυασμό με την προσήλωσή της σε συγκεκριμένους στρατηγικούς
στόχους, καθώς επίσης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των προϊόντων της,
σύμφωνα με τις τεχνολογικές επιταγές παρέχουν τη σταθερή βάση για την
δυνατότητα της Εταιρείας να ανταπεξέλθει στην προϊούσα οικονομική κρίση και να
διασφαλίσει την περαιτέρω προοπτική της και την ανάπτυξή της , ευθύς μόλις οι
αγορές στις οποίες απευθύνεται η Εταιρεία επανέλθουν σε συνθήκες κανονικότητας
.
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•

Πλην όμως, κατά την παρούσα χρονική στιγμή και με δεδομένο το συνεχώς
μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, το
οποίο αποτελεί και το βασικό πελατολόγιο της Εταιρείας, η μείωση της
καταναλωτικής ζήτησης επηρεάζει αναπόφευκτα τα αποτελέσματα της Εταιρείας,
ιδίως λόγω της διάρκειας της ύφεσης και της αναταραχής που χαρακτηρίζει τον
κλάδο αυτό (χρηματοπιστωτικό) στην εγχώρια αγορά. Η Εταιρεία προσπαθεί
παράλληλα να ελαχιστοποιήσει τις συνέπειες του υπαρκτού πιστωτικού κινδύνου, ο
οποίος ενδέχεται να ενσκήψει και στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως ως
αποτέλεσμα της αδυναμίας ορισμένων εκ των πελατών της Εταιρείας να είναι
συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, οι προσπάθειές της δε στον τομέα αυτό
από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα είναι ιδιαίτερα επιτυχείς,
καθώς έχει αποφευχθεί η δημιουργία οιασδήποτε σημαντικής επισφάλειας.
Γενικότερα κατά την παρούσα χρονική στιγμή και συνεκτιμώντας την διάρκεια της
κρίσεως, αλλά και την ένταση αυτής οιαδήποτε πρόβλεψη σχετικά με την πορεία της
Εταιρείας στην διάρκεια της τρέχουσας χρήσεως αξιολογείται ως επισφαλής.

•

Για τη βελτίωση του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων / Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, η
Διοίκηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εξορθολογισμό του
λειτουργικού κόστους, καθώς και την αύξηση των εσόδων, κάτι που θεωρείται
απολύτως εφικτό, εφόσον παρατηρηθεί σχετική βελτίωση στο εγχώριο οικονομικό
κλίμα. Επιπροσθέτως, η Εταιρεία «PROFILE Ανώνυμος Εμπορική & Βιομηχανική
Εταιρεία Πληροφορικής» ως κύριος μέτοχος της Εταιρείας, στα πλαίσια στήριξης της
Εταιρείας σε περίπτωση που καταστεί αναγκαίο θα προβεί στην ενισχύσει της
κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας, αξιοποιώντας κάθε σχετική προς τούτο
δυνατότητα (ενδεικτικά κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, καταβολή μετρητών κλπ).

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Το τρέχον έτος η Εταιρεία θα ενισχύσει την προβολή της εκμεταλλευόμενη και πάλι την
σύνδεσή της με τον Όμιλο της PROFILE στον οποίο ανήκει, προσπαθώντας ν’ αντισταθμίσει
μέρος των απωλειών της από την εν λόγω διαφημιστική εκστρατεία (την οποία και
απολαμβάνει ως μέρος του Ομίλου Profile, χωρίς επιπλέον σημαντικά κόστη και
περιορισμούς). Στον τομέα της διαφήμισης έχει επιλεγεί η χρήση εξειδικευμένων μορφών
επικοινωνίας, όπως online banners και συγκεκριμένες τηλεοπτικές καλύψεις με διαφημιστικά
σποτάκια απο εξειδικευμένα κανάλια του χώρου για πιο στοχευμένη επικοινωνία στις αγορές
που απευθύνεται.
Επιπρόσθετα, συνεχίζονται οι ενέργειες για την προβολή του GS Market ως πλατφόρμα σε
διεθνείς οίκους και τοπικά χρηματιστήρια του εξωτερικού. Η Εταιρεία μέσω της PROFILE
συμμετέχει σε εκθέσεις κύρους για την προβολή των λύσεων στις διεθνείς αγορές που
δραστηριοποιείται ο Όμιλος.
Τέλος, θα αυξηθεί η ηλεκτρονική επικοινωνία με τους υποψήφιους πελάτες μέσω προβολής
σε σχετικούς ιστότοπους και εμπλουτισμός του GS Market με ζωντανή τροφοδότηση νέων.
ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Με στόχο τη συνεχή και διατηρήσιμη ανάπτυξη της και το 2017, οι βασικοί άξονες
στρατηγικής της Εταιρείας είναι:
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• Διατήρηση του υπάρχοντος πελατολογίου και όσο το δυνατόν περαιτέρω ανάπτυξη του με
έμφαση στους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, αλλά και σε πελάτες
εξωτερικού.
• Συστηματική αναβάθμιση της πλατφόρμας της Εταιρείας με στόχο τη διατήρηση του
υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και προσθήκη νέων χαρακτηριστικών.
• Μεγαλύτερη και πιο επισταμένη προβολή του «GS Trader» στις αγορές του εξωτερικού.
• Προσθήκη νέων προϊόντων και υπηρεσιών για τους χρήστες εντός και εκτός συνόρων.
6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους
από την Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από
τους κινδύνους αυτούς είναι οι παρακάτω:









Επιτοκιακός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Κίνδυνος αύξησηςανταγωνισμού
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Κίνδυνος ταμειακών ροών

Επιτοκιακός κίνδυνος
Δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος της Εταιρείας, αφού ο δανεισμός είναι μηδενικός.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος δεδομένου ότι το σύνολο των συναλλαγών της
Εταιρείας διενεργείται σε Ευρώ.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Διοίκηση παρακολουθεί καθημερινά και αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα
ρευστότητας, ούτως ώστε να διατηρηθεί ο εν λόγω κίνδυνος ελεγχόμενος, ο οποίος όμως κατά
την παρούσα χρονική στιγμή αξιολογείται ως υπαρκτός.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Για την
αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του συγκεκριμένου κινδύνου ελέγχει τους πελάτες της και
αξιολογεί την πιστωτική ικανότητά τους, με βάση την οικονομική τους θέση και πληροφορίες
που αντλούνται από εξειδικευμένες εταιρείες αξιολόγησης, την αγορά καθώς και άλλους
παράγοντες. Η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη επισφαλών πελατών, όπως φαίνεται στη
σημείωση 4, των οικονομικών καταστάσεων. Λόγω της οικονομικής κρίσης ο εν λόγω κίνδυνος
εμφανίζεται μεν υπαρκτός, πλήν όμως εν όψει του συνδυασμού των ως άνω παραγόντων
αξιολογείται ως ελεγχόμενος από την Εταιρεία.
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Υπόλοιπα
Πελάτες
και
λοιπές
απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο
Ανάλυση πελατών και
εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2016

31.12.2015

287.268
44.500
3.500
335.268

181.420
97.977
3.500
282.897

εμπορικές

λοιπών

Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2016
138.423
308.845
447.268

31.12.2015
138.423
202.997
341.420

160.000
287.268

160.000
181.420

Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα των
εταιρειών του κλάδου πληροφορικής. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο
χώρο πρέπει να είναι διαρκώς ενήμερες για πιθανές διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη
τεχνολογία και να προχωρούν στις απαραίτητες επενδύσεις που διασφαλίζουν το υψηλό
τεχνολογικό επίπεδο.
Με βάση τα παραπάνω και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου των
τεχνολογικών εξελίξεων η Εταιρεία:



Βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Προχωρά σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογικά ζητήματα.

Κίνδυνος αύξησης ανταγωνισμού
Για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού η Εταιρεία προχωρά στην συνεχή
βελτίωση και περαιτέρω εξειδίκευση των παρεχομένων υπηρεσιών. Για την αντιμετώπιση του
εν λόγω κινδύνου η Εταιρεία προσπαθεί και επιτυγχάνει την διαρκή ποιοτική διαφοροποίησή
της, χάρη στην ανάπτυξη και εξέλιξη των προϊοντικών επιλογών της, στην ενίσχυση της
αναγνωσιμότητας της και της αξιοπιστίας της και την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε
επίπεδο συνεργασιών, όσο και σε επίπεδο πελατών.
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Για την αποφυγή της μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης ύφεσης η Εταιρεία στοχεύει
έντονα στην διατήρηση και επέκταση του μεγάλου μεριδίου αγοράς που κατέχει στους
επαγγελματίες χρήστες που παρουσιάζουν σταθερή ζήτηση. Πλήν όμως ενόψει των γενικότερα
αρνητικών συνθηκών, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν και την δραστηριότητα της
Εταιρείας, ο εν λόγω κίνδυνος κρίνεται ως υπαρκτός,γεγονός το οποίο αποτυπώνεται ήδη και
στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την κλειόμενη χρήση, καθώς ήδη παρατηρείται κάμψη
της ζήτησης, η οποία κάμψη πιθανόν να ενταθεί στην διάρκεια των επομένων ετών, λόγω της
ιδιαίτερα αρνητικής συγκυρίας που επικρατεί τόσο στην διεθνή όσο και στην εγχώρια αγορά.
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Κίνδυνος Ταμειακών ροών
Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές και
χρηματοδοτικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την αύξηση των διαθεσίμων της στο τέλος της
χρήσης. Περαιτέρω, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά πως ο εν λόγω κίνδυνος δεν είναι
σημαντικός, δεδομένου ότι ο μηδενικός δανεισμός της και η ευελιξία προσαρμογής των εξόδων
της, στις τρέχουσες κάθε φορά συνθήκες της αγοράς, της επιτρέπουν να διατηρεί τις ταμειακές
ροές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
7. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Η Εταιρεία διαθέτει ένα ευέλικτο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το οποίο της παρέχει τη
δυνατότητα να ενθυλακώνει τις νέες τεχνολογίες στις γραμμές παραγωγής της, με στόχο την
διαρκή αναβάθμιση και προσαρμογή των προϊόντων της στις τρέχουσες ανάγκες και
απαιτήσεις των αγορών που απευθύνεται.
8. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές του νομού Αττικής ή σε άλλους
νομούς της Ελλάδος.
9. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν μετά την λήξη της χρήσης 2016 και
μέχρι σήμερα, τα οποία να χρήζουν ειδικής μνείας και αναφοράς στην παρούσα Έκθεση.
Κυρίες και κύριοι μέτοχοι,
Κλείνοντας αισθανόμαστε την ανάγκη να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που
δείχνετε στην Εταιρεία μας και να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Διοίκησή της διατηρεί ακλόνητη
την βεβαιότητά της ότι η συμπαγής επιχειρηματική δομή που αναπτύχθηκε στην διάρκεια
των τελευταίων ετών, παρέχει τα εχέγγυα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας, εντός
ενός ευρύτερα υγιούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος και για την περαιτέρω ενδυνάμωση
της θέσης αυτής.
Ν. Σμύρνη, 7 Απριλίου 2017
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Στασινόπουλος
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΣΗΜ.
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
31.12.2016
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία
Ενσώματα πάγια
1
6.540
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
2
335.570
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
3.500
Αναβαλλόμενοι φόροι
10
150.706
Σύνολο
496.316

31.12.2015

8.274
468.101
3.500
152.104
631.979

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

3
4
4
4
4
5

26.059
287.268
11.176
3.277
4.235
44.500
376.515
872.831

26.059
181.420
26.932
3.366
4.068
97.977
339.822
971.801

8
9

635.019
169.161
-523.547
280.633

635.019
169.161
-525.536
278.644

11

48.792
6.000
115.944
170.736

39.523
6.000
139.345
184.868

242.743
178.719
421.462
872.831

321.812
186.277
200
508.289
971.801

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Σωρευμένα κέρδη(Ζημίες)
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών αποζημ.
Προσωπικού
Προβλέψεις
Επιχορηγήσεις Περιουσιακών Στοιχείων
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις προς Προμηθευτές
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Φόροι πληρωτέοι
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ

7

6

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οκονομικών καταστάσεων
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1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2016
ΣΗΜ.
Έσοδα πωλήσεων
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Σύνολο
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

12

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

12

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

12

Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος
Κόστος χρηματοδότησης
Κέρδος/Ζημιά προ φόρων
Φόρος
Καθαρό κέρδος/Ζημιά μετά από
φόρους (Α)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν ανακατατάσσονται
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών
Φόρος εισοδήματος στοιχείων λοιπών
συνολικών εσόδων που δεν
ανακατατάσσονται
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους (Α+Β)

10

01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

649.674
(457.399)
192.275
23.458
215.733

534.513
(406.203)
128.310
75.661
203.971

(67.784)

(121.951)

(88.331)

(136.786)

(49.001)

(41.590)

(130)
10.487
(652)
9.835
(4.404)

(39)
(96.395)
(1.437)
(97.832)
38.412

5.431

(59.419)

(4.847)

13.470

1.405

(3.906)

(3.442)

9.564

1.989

(49.855)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οκονομικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
Κεφάλαιο
635.019

110.294

58.709

Αποθεματικά
Φορολογικών
νόμων
158

Κέρδος περιόδου μετά από
φόρους

-

-

-

-

5.431

5.431

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους

-

-

-

-

(3.442)

(3.442)

Συγκεντρωτικά Συνολικά
έσοδα μετά από φόρους

-

-

-

-

1.989

1.989

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

635.019

110.294

58.709

158

(523.547)

280.633

Υπόλοιπα 01.01.2016

Διανομή Κερδών
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Υπόλοιπα κατά την 31.12.2016

Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά
Αποθεματικά

Μη
διανεμηθέντα
Κέρδη
(525.536)

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

14

Σύνολο
278.644

GLOBAL SOFT AE
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
01.01-31.12.2016

01.01-31.12.2015

9.835

(97.832)

134.265
4.422
(23.402)

160.040
7.579
(79.141)

(167)
818
(90.003)
(88.427)

(629)
2.066
201.328
(87.506)

(958)
-

(2.222)
(16.934)

(53.617)

86.749

6
134

(193.171)
5
151

140

(193.015)

Εισπράξεις από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

-

76.230

Επιχορηγήσεις
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα χρήσεως (α) + (β) + (γ)
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
χρήσεως
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως

-

78.750

-

154.980

(53.477)

48.714

97.977
44.500

49.263
97.977

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Πλέον/ Μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Μη ταμειακά έσοδα/έξοδα
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα,κέρδη και ζημίες)
Επενδυτικής δραστηριότητας
Τόκοι και συναφή χρηματ/μικά έξοδα
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών)
Μείον:
Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών
καταστάσεων
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η Εταιρεία λειτουργεί με τη νομική μορφή της Aνώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «GLOBALSOFT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ»
και τον διακριτικό τίτλο «GLOBALSOFT A.E.», έχει δε την έδρα της στο Δήμο Ν. Σμύρνης Αττικής επί της
Λεωφ. Συγγρού 199.
Ο σκοπός της Εταιρείας, ορίζεται και περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 του Καταστατικού της, είναι
δε κυρίως:
Α) Η ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού.
Β) Η διάθεση, πώληση και ενοικίαση λογισμικού υλικού Η/Υ που εξυπηρετεί την παρακολούθηση των
συνεδριάσεων των χρηματιστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών.
Γ) Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού ή εσωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ
Μετά την από 30/08/2011 συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε και ανήλθε στο ποσό των Ευρώ 558.789,09, το οποίο είναι ολοσχερώς
καταβεβλημένο και διαιρείται σε 190.713 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 ευρώ
εκάστης.
Κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2013 είχε ληφθεί απόφαση
περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων
μετοχών αποκλειστικά και μόνο επί σκοπώ καλύψεως της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στο
πρόγραμμα «Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» και περί συνακόλουθης τροποποίησης του
σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δεδομένου όμως ότι η Εταιρεία δεν
εντάχθηκε τελικώς στο παραπάνω πρόγραμμα και δεν συνέτρεξε ο μοναδικός λόγος αυξήσεως του
μετοχικού της κεφαλαίου, η ως άνω ληφθείσα απόφαση, ακυρώθηκε – ανακλήθηκε από την ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2014, εις τρόπον ώστε το μετοχικό
κεφάλαιο της Εταιρείας να εξακολουθήσει να ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 558.789,09, διαιρούμενο σε
190.713 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 ευρώ.
Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 76.229,81 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και
με την έκδοση 26.017 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων επί σκοπώ καλύψεως της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα «Υποστήριξη
Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης - παροχής καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth). Με την ολοκλήρωση εντός του 2015 της ως
άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό των εξακοσίων τριάντα
πέντε χιλιάδων δέκα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (635.018,90), είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και
διαιρείται σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα (216.730) κοινές ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93) εκάστης.
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σύμφωνα με το από 30.06.2014 Πρακτικό Δ.Σ., το εν ισχύ και νόμιμα εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της
Εταιρείας αποτελείται από τους:
o Στασινόπουλο Χαράλαμπο του Παναγιώτη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
o Σπυρίδωνα Μπαρμπάτο του Αντωνίου-Ιωάννη, Αντιπρόεδρο
o Κωνσταντίνο Μαντζαβινάτο του Γεωργίου, Μέλος
o Αικατερίνη Φιλιππή του Νικολάου, Μέλος
Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν από κοινού ή χωριστά ο καθένας, ο Πρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου & Διευθύνων Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος και ο Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Μπαρμπάτος.
Για την διεκπεραίωση διαφόρων θεμάτων της Εταιρείας, έχει παρασχεθεί εξουσιοδότηση σε Μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ως άνω πρακτικό συνεδριάσεως του Δ.Σ.
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη χρήση 2016 απασχόλησε 12 άτομα.
Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων
αναλύονται παρακάτω:
i. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων
Οι συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας καλύπτουν την χρήση από 1η Ιανουαρίου
2016 έως 31η Δεκεμβρίου 2016. Έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος, με εξαίρεση τα διαθέσιμα
για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, που έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους, την αρχή της
συνέχισης της δραστηριότητάς (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων των
αποτελεσμάτων. Οι ετήσιες αυτές οικονομικές καταστάσεις είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.), τα οποία έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο των Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) του I.A.S.B. και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και
κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει εκτιμήσεις και
παραδοχές αναφέρονται κατωτέρω.
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρεία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της
31.12.2016, είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της
31.12.2015, αφού ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις τροποποιήσεις των προτύπων, τα νέα
πρότυπα και οι νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
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(I.A.S.B.), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από
1.1.2016.
ii. Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(1) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1η Ιανουαρίου 2002 είναι το Ευρώ.
(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που ισχύουν κατά τις
ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές
ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές
(και από τη μετατροπή στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα)
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως
αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.
iii. Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Το κόστος μπορεί
επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την
αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Σημαντικές
μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον
προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το κόστος
λειτουργίας του.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα
στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

5-10
3

Έτη
Έτη

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι διαφορές
(απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες
αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή
της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα
αποσυρόμενα ή πωλούμενα ενσώματα πάγια έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν
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αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση,
μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον.
iv. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Λογισμικό (κόστος ανάπτυξης νέων προγραμμάτων)
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως μισθοδοσία,
υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού
προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την
απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Το κόστος αγοράς και
ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρίζεται ως ασώματη ακινητοποίηση αποσβένεται χρησιμοποιώντας τη
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του ( 5 έτη).
Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την ανάπτυξη των λογισμικών που ελέγχονται από την Εταιρεία,
καταχωρούνται ως άυλα περιουσιακά στοιχεία όταν ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
•
•
•
•
•
•

Η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης του άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να καταστεί έτοιμο
για χρήση ή πώληση,
Η πρόθεση της επιχείρησης να ολοκληρώσει το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε να το
χρησιμοποιεί ή να το πωλεί,
Η ικανότητά της να το πωλεί ή να το χρησιμοποιεί,
Ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα δημιουργήσει μελλοντικά οικονομικά οφέλη,
Την επάρκεια των τεχνικών οικονομικών και άλλων πόρων για να ολοκληρωθεί η ανάπτυξη και
Την ικανότητά της να αποτιμά αξιόπιστα την δαπάνη που επιρρίπτεται στο άυλο περιουσιακό
στοιχείο κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάπτυξης.

v. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
(συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας και των ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή
ζημία απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους
μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου
υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα
αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό
μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία
πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας
αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς,
μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ,
αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο
τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει το
ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του,
τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το
περιουσιακό στοιχείο.
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Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη,
γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί.
Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ
τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της
στοιχείων.
vi. Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Κόστος
δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.
vii. Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των
ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν
υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ
της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών
ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως
έξοδο στα αποτελέσματα.
viii. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.

x. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων των
οικονομικών καταστάσεων, κάθε μιας εκ των εταιρειών που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση σύμφωνα
με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες έδρας των θυγατρικών
εξωτερικού. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών των εταιρειών
του Ομίλου όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και
υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability method)
σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
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Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές προσδιορίζονται
και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές
και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να
αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία
ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα
κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες χρήσεις
αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές),
με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά
θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
xi. Παροχές σε εργαζομένους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20 η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους αποχωρούντες ή
απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη
προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην
περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί
είναι ίσο με το 40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά την έξοδο από την
υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές
Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων
παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή τις μεταβολές που
προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με την χρήση
της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit method). Για την
προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
xii. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα, νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων ώστε να
τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη που θα
παραχθούν από τη σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των υποχρεώσεων στο πλαίσιο
της σύμβασης.
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Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις παροχές εξόδων
υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται νόμιμα ή
τεκμαιρόμενα στην υλοποίηση του σχετικού προγράμματος αναδιάρθρωσης.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν
τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση
ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις
οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
xiii. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
τους ανακτώμενους φόρους εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διαιτερικά έσοδα μέσα στην Εταιρεία
διαγράφονται πλήρως. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Πωλήσεις αγαθών
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά
γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
(β) Παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση
με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της.
(γ) Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού
επιτοκίου.
xvi. Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο στην οποία πραγματοποιείται.
xv. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι και οι αντίστοιχες προβλέψεις αντιμετώπισής τους από την
Εταιρεία, ώστε να περιορισθούν ή/και απαλειφθούν οι όποιες παρενέργειες από τους κινδύνους αυτούς
είναι οι παρακάτω:
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Επιτοκιακός κίνδυνος
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Κίνδυνος αύξησης ανταγωνισμού
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης

Επιτοκιακός κίνδυνος
Δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος της Εταιρείας, αφού ο δανεισμός είναι μηδενικός.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αξιολογείται ως ιδιαίτερα χαμηλός δεδομένου ότι όλες οι συναλλαγές της
Εταιρείας διενεργούνται σε Ευρώ.
Κίνδυνος Ρευστότητας
Η Διοίκηση παρακολουθεί καθημερινά και αναπροσαρμόζει το ταμειακό πρόγραμμα ρευστότητας ούτως
ώστε να διατηρηθεί ο εν λόγω κίνδυνος ελεγχόμενος, ο οποίος όμως κατά την παρούσα χρονική στιγμή
αξιολογείται ως υπαρκτός.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπισή του συγκεκριμένου κινδύνου ελέγχει τους πελάτες της και αξιολογεί την πιστωτική ικανότητά
τους, με βάση την οικονομική τους θέση και πληροφορίες που αντλούνται από εξειδικευμένες εταιρείες
αξιολόγησης, την αγορά καθώς και άλλους παράγοντες. Η Εταιρεία προβαίνει σε πρόβλεψη επισφαλών
πελατών, όπως φαίνεται στη σημείωση 4, των οικονομικών καταστάσεων. Λόγω της οικονομικής κρίσης ο
εν λόγω κίνδυνος εμφανίζεται μεν υπαρκτός, πλήν όμως εν όψει του συνδυασμού των ως άνω παραγόντων
αξιολογείται ως ελεγχόμενος από την Εταιρεία.
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο
Ανάλυση πελατών και
εμπορικών απαιτήσεων

λοιπών

Μη απομειωμένα υπόλοιπα
Απομειωμένα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων
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31.12.2016
287.269
44.500
3.500
335.269

31.12.2015
181.420
97.977
3.500
282.897

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31.12.2016
138.423

31.12.2015
138.423

308.845
447.268
160.000
287.268

202.997
341.420
160.000
181.420
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Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών του
κλάδου πληροφορικής. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι
διαρκώς ενήμερες για πιθανές διαφοροποιήσεις στην υφιστάμενη τεχνολογία και να προχωρούν στις
απαραίτητες επενδύσεις που διασφαλίζουν το υψηλό τεχνολογικό επίπεδο.
Με βάση τα παραπάνω και για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση του κινδύνου των τεχνολογικών
εξελίξεων η Εταιρεία:



Βελτιώνει συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της
Προχωρά σε συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού σε τεχνολογικά ζητήματα.

Κίνδυνος αύξησης ανταγωνισμού
Για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του ανταγωνισμού η Εταιρεία προχωρά στην συνεχή βελτίωση και
περαιτέρω εξειδίκευση των παρεχομένων υπηρεσιών. Για την αντιμετώπιση του εν λόγω κινδύνου η
Εταιρεία προσπαθεί και επιτυγχάνει την διαρκή ποιοτική διαφοροποίησή της, χάρη στην ανάπτυξη και
εξέλιξη των προϊοντικών επιλογών της, στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της και της αξιοπιστίας της
και την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο συνεργασιών, όσο και σε επίπεδο πελατών.
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
Για την αποφυγή της μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης ύφεσης η Εταιρεία στοχεύει έντονα στην
διατήρηση και επέκταση του μεγάλου μεριδίου αγοράς που κατέχει στους επαγγελματίες χρήστες που
παρουσιάζουν σταθερή ζήτηση. Πλην όμως ενόψει των γενικότερα αρνητικών συνθηκών, οι οποίες
αναπόφευκτα επηρεάζουν και την δραστηριότητα της Εταιρείας, ο εν λόγω κίνδυνος κρίνεται ως
υπαρκτός,γεγονός το οποίο αποτυπώνεται ήδη και στα αποτελέσματα της Εταιρείας κατά την κλειόμενη
χρήση, καθώς ήδη παρατηρείται κάμψη της ζήτησης, η οποία κάμψη πιθανόν να ενταθεί στην διάρκεια των
επομένων ετών, λόγω της ιδιαίτερα αρνητικής συγκυρίας που επικρατεί τόσο στην διεθνή όσο και στην
εγχώρια αγορά.
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1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Κίνηση Έτους 2016
Μηχ/κος
Εξοπλ.

Κτίρια
Κόστος ή εκτίμηση
1.1.2016

Σύνολα

1.062

1.174

192.668

211.786

-

-

-

-

-

16.882

1.062

1.174

192.668

211.786

8.993
1.656

1.062
-

1.174
-

192.283
78

203.512
1.734

10.649

1.062

1.174

192.361

205.246

6.233

-

-

307

6.540

Αποσβέσεις
1.1.2016
Μειώσεις χρήσεως
Αποσβέσεις χρήσεως
31.12.2016
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2016

Μεταφ.
μέσα

16.882

Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
31.12.2016

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

2. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων. Η κίνηση των σχετικών
λογαριασμών έχει ως εξής:

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
1.1.2016
Έξοδα Ανάπτυξης
Λογισμικά
Σύνολα

Προσθήκες
1.1- 31.12.2016

Αποσβέσεις
31.12.2016

463.709

-

128.700

335.009

4.392

-

3.831

561

468.101

-

132.531

335.570

3. Αποθέματα
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Εμπορεύματα

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2016

31.12.2016

31.12.2015

26.059
26.059

26.059
26.059
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4. Απαιτήσεις και βραχυπρόθεσμες επενδύσεις

Πελάτες
Γραμμάτια εισπρακτέα
Μεταχρονολογημένες επιταγές
Μείον: προβλέψεις
απομείωσης
Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις
Προκαταβολές
Λοιποί χρεώστες

31.12.2016
394.657
3.409
49.202

31.12.2015
286.891
3.409
51.121

-160.000
287.268
4.235
3.277
11.176
305.956

-160.000
181.420
4.068
3.366
26.932
215.786

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η
Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος διασπείρεται.
5. Ταμειακά διαθέσιμα
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες
σε πρώτη ζήτηση.
31.12.2016
5.837
38.663
44.500

Διαθέσιμα σε Ταμείο
Διαθέσιμα σε Τράπεζες
Σύνολο

31.12.2015
12.400
85.577
97.977

6. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Έσοδα επόμενης χρήσης
Λοιποί φόροι πλήν
εισοδήματος
Λοιπές
υποχρεώσεις

31.12.2016
242.148
595
13.060
46.793
47.299
71.567
421.462

31.12.2015
321.222
590
12.416
54.883
10.492
108.686
508.289

26

GLOBAL SOFT AE
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για τη χρήση
από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2016

7. Κρατικές Επιχορηγήσεις
139.345
23.401
115.944

Υπόλοιπο 01/01/2016
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων χρήσεως 2016
Υπόλοιπο 31/12/2016

8. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 216.730 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής
αξίας € 2,93 η κάθε μία.
Σημειώνεται ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 30ης Ιουνίου 2013 είχε
ληφθεί απόφαση περί αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την καταβολή μετρητών και
την έκδοση νέων μετοχών αποκλειστικά και μόνο επί σκοπώ καλύψεως της ιδίας συμμετοχής της
Εταιρείας στο πρόγραμμα «Υποστήριξη επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» και περί
συνακόλουθης τροποποίησης του σχετικού άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρείας. Δεδομένου
ότι η Εταιρεία δεν εντάχθηκε τελικώς στο παραπάνω πρόγραμμα και δεν συνέτρεξε ο μοναδικός λόγος
αυξήσεως του μετοχικού της κεφαλαίου, η ως άνω ληφθείσα απόφαση, ακυρώθηκε – ανακλήθηκε από
την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 30ης Ιουνίου 2014, εις τρόπον ώστε
το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να εξακολουθήσει να ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 558.789,09,
διαιρούμενο σε 190.713 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,93 Ευρώ.
Κατά τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 16ης Δεκεμβρίου 2014 αποφασίστηκε η αύξηση
του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των 76.229,81 Ευρώ με την καταβολή μετρητών και
με την έκδοση 26.017 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών
μετόχων επί σκοπώ καλύψεως της ιδίας συμμετοχής της Εταιρείας στο πρόγραμμα «Υποστήριξη
Επιχειρήσεων για την Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων ανάπτυξης - παροχής καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» (συνοπτικά ICT4Growth). Με την ολοκλήρωση εντός του 2015 της ως
άνω αυξήσεως το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων τριάντα πέντε
χιλιάδων δέκα οκτώ Ευρώ και ενενήντα λεπτών (635.018,90) , είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και
διαιρείται σε διακόσιες δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες τριάντα (216.730) κοινές, ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας δύο Ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (2,93 €) εκάστης.
9. Αποθεματικά
01.01.2016
Τακτικό Αποθεματικό
Αποθεματικά Φορολογικών Νόμων
Ειδικό Αποθεματικό κάλυψης ίδιας
συμμετοχής επενδυτικού
ICT4GROWTH

Μεταβολές

31.12.2016

110.294
158

-

110.294
158

58.709
169.161

-

58.709
169.161
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10. Φόρος Εισοδήματος
31.12.2016

31.12.2015

9.835

(97.832)

2.852
(48)
1.600

28.371
182
13.185
(3.326)

4.404

38.412

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό
Συντελεστή της εταιρείας 2016: 29%, 2015: 29%
Φόρος που αναλογεί σε μη φορολογητέα κέρδη
Αναβαλ.φόρος από μεταβολή φορ.συντελεστή
Διαφορές φόρου προηγούμενης χρήσης
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων
ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2016
Προβλέψεις επισφαλών
Διαγραφές άυλων στοιχείων
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Διαφορά λογιστ. & φορολογ. αποσβέσεων
Απαίτηση από φορολογική ζημιά
Έσοδα / Έξοδα δουλευμένα
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων

Χρεώσεις –
Πιστώσεις

46.400
28.097
11.461
36.134
104
29.908
152.104

6.733
1.283
306
(11.126)
(2.804)

Χρεώσεις/
Πιστώσεις (-)
Λοιπ.Συνολ.
Εισοδήματα
1.406
1.406

Υπόλοιπο
31.12.2016

46.400
34.830
14.150
36.440
(11.126)(
104
29.908
150.706

11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η υποχρέωση της Εταιρείας και του Ομίλου προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και
απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου,
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον
προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:
Προεξοφλητικό Επιτόκιο
• Πληθωρισμός:
• Μελλοντικές αυξήσεις
μισθών

1,79%
1,00%
1,50%

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας προκύπτει ως ακολούθως:
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2012
Κόστος Απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2013
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2013
Επίδραση περικοπής/διακανονισμού/τερματικές
παροχές περιόδου 1.1-31.12.2013
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2013
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες περιόδου 1.1-31.12.2013
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2013
Κόστος Απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2015
Χρηματοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2015
Επίδραση περικοπής/διακανονισμού/τερματικές παροχές
περιόδου 1.1-31.12.13
Πληρωθείσες αποζημιώσεις περιόδου 1.1-31.12.2015
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες περιόδου 1.1-31.12.2015
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015
Κόστος Απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2015
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2015
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες περιόδου 1.1-31.12.2015
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2015
Κόστος Απασχόλησης περιόδου 1.1-31.12.2016
Χρηματοοικονομικό κόστος περιόδου 1.1-31.12.2016
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες περιόδου 1.1-31.12.2016
Υπόλοιπο υποχρέωσης την 31.12.2016

29.909
4.840
1.136
4.065
-6.527
3.006
36.429
4.906
1.311
1.019
-1.376
3.125
45.414
6.671
908
-13.470
39.523
3.463
959
4.847
48.792

12. Ανάλυση Εξόδων

Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι-Τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις παγίων στοιχείων
Προβλέψεις εκμετάλλευσης
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31.12.2016

31.12.2015

298.690
22.723
29.433
1.260
171.722
134.265
4.422
662.515

296.715
118.649
50.315
3.793
187.222
160.040
7.579
824.313
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Τα έξοδα κατανεμήθηκαν ως ακολούθως :

Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Έξοδα λειτουργίας Έρευνας
Κόστος Πωληθέντων
Κόστος Ανάπτυξης
Προγραμμάτων*

31.12.2016
88.331
67.784
49.001
457.399

31.12.2015
136.786
121.951
41.590
406.203

662.515

117.783
824.313

*Το κόστος ανάπτυξης των Προγραµµάτων περιόδου 1.1.-31.12.2015 έχει καταχωρηθεί ως άυλο
περιουσιακό στοιχείο.
13. Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας
31.12.2016
12

Αριθμός ατόμων
Μισθωτοί

Κόστος

31.12.2016
298.690

31.12.2015
12
31.12.2015
296.715

14. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν
σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.
Οι ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις της Εταιρείας είναι: 2010 & 2016.
Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις 2011-2015 από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και
χορηγήθηκαν τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. Για την χρήση
2016 η Εταιρεία έχει επίσης υπαχθεί στον ίδιο έλεγχο, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό
φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των ετησίων οικονομικών
καταστάσεων του 2016. Σε κάθε περίπτωση εάν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου
προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν πρόκειται να έχουν ουσιώδη
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
15. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Η Εταιρεία είχε συναλλαγές προς και από τα συνδεδεμένα μέρη κατά την 31.12.2016 και κατά την
31.12.2015 ως ακολούθως:
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Ενδοεταιρικές Πωλήσεις και άλλα έσοδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD
Σύνολο
Ενδοεταιρικές αγορές
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

220.716
220.716

140.000
140.000

31.12.2016

31.12.2015

170.727
170.727

202.032
202.032

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά
την λήξη της τρέχουσας χρήσης αναλύονται ως παρακάτω:
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεων)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD
Σύνολο
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχεώσεων)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
COMPUTER INTERNATIONAL FRANCHISE ΕΠΕ
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE CYPRUS LTD
Σύνολο

31.12.2016

31.12.2015

37.200
37.200

-

31.12.2016

31.12.2015

24.857
24.857

74.026
74.026

16. Αμοιβές προς τα Διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης
Κατά τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 δεν δόθηκαν αμοιβές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τα μέλη
της Διοίκησης.
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17. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα
Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης
Δεκεμβρίου 2016 γεγονότα, που να αφορούν στην Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧΠ).

Ν.Σμύρνη, 07/04/2017
Οι υπογράφοντες
Στασινόπουλος
Χαράλαμπος

Μπαρμπάτος
Σπυρίδων

Αγγελίδης
Ευάγγελος

Σαντούκας
Ζαφείριος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διεθ.
Σύμβουλος
ΑΔΤ Σ 577589

Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής
Διευθ. Σύμβουλος
ΑΔΤ ΑΕ077416

Διευθυντής
Οικον.Υπηρεσιών
ΑΔΤ 1157610

Λογιστής Α΄Τάξης
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