GLOBAL SOFT Α.Ε.
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου
έως 31 Δεκεμβρίου 2019

Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο της «GLOBAL SOFT A.E.» στις 31 Μαρτίου 2020 και
έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο στην νόμιμα καταχωρημένη
ηλεκτρονική διεύθυνση www.globalsoft.gr

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «GLOBAL SOFT
A.E.» ................................................................................................................................. 3
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ................................................. 11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ............................................................................... 14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ...................................................................... 15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ .............................................................. 16
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ .................................................................................... 17
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ............................................................ 18
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ................... 19
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ .................................................................................... 21
4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ
ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.................................................................................... 29
5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ................................................ 35
6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ............................................................ 37
7. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ................................................................................ 38
8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ.......................................................................................................... 38
9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ..................................................................... 38
10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ........................................................................................... 38
11. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ........................................................... 39
12. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ...................................................................................... 39
13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ .......................................................................................... 39
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ...................................................................................................... 40
15. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ .......................................................................................... 40
16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ....... 41
17. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ................................................................................................. 41
18. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ............................................................................... 42
19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ............................................................... 42
20. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ................ 43
21. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ .................................................. 43

2

GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά σε ευρώ)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «GLOBAL SOFT A.E.»
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2019
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «GLOBALSOFT
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», η οποία ακολουθεί (εφεξής καλουμένη για λόγους συντομίας ως «Έκθεση» ή
«Ετήσια Έκθεση»), αφορά στην εταιρική χρήση 2019 (01.01.2019–31.12.2019), έχει συνταχθεί και
είναι εναρμονισμένη σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.),
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο, ουσιαστικό και
περιεκτικό όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με
βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή και ορθό όλες τις σχετικές
απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της
Ανώνυμης Εταιρείας «GLOBALSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», (εφεξής καλουμένης για λόγους συντομίας ως
«Εταιρεία»)
Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις και τα λοιπά
απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά
στην κλειόμενη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019)
Οι θεματικές Ενότητες της παρούσας Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών, έχουν ειδικότερον ως
ακολούθως:
1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟ 2019
Για το 2019, τα γεγονότα σταθμοί της Εταιρείας ήταν τα εξής:


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



Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των υφιστάμενων πόρων με στόχο την αύξηση της
αποδοτικότητας



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.



Εντατικοποίηση της προώθησης των λύσεων «GS Market» και «Plexus» μέσω online
media, marketing ενέργειες και επικοινωνία πωλήσεων για ενίσχυση την
αναγνωρισιμότητας και πελατειακής βάσης.



Αύξηση των δυνατοτήτων για παρουσίαση ξένων αγορών.

2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν καταρτιστεί
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από
το
Συμβούλιο
Διεθνών
Λογιστικών
Προτύπων
(ΣΔΛΠ)
και
έχουν
εγκριθεί
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από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα
και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
(going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. Η Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση προετοιμασίας της παρούσας
οικονομικής πληροφόρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία με μεταβολές στα αποτελέσματα.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση
ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών καθώς και την κρίση της
Διοίκησης σχετικά με τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Σημαντικές
παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας
αναφέρονται στη σημείωση 2.II «Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι
εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και
βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019 – ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τα κυριότερα μεγέθη της χρήσης 01.01.2019 – 31.1.2019 έχουν ως εξής:

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

31.12.2019
645.163
141.787

31.12.2018
522.425
18.873

86.554
59.385

(36.900)
(46.841)

Κατά τη χρήση 2019 τα κέρδη προ φόρων , τόκων & αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €
141.787. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 86.554 για την κλειόμενη χρήση
έναντι ζημιών € 36.900 την χρήση 2018.
Η Εταιρεία μέσω επικουρικών ενεργειών προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά
αποτελέσματα ως ακολούθως:
- 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 χρηματαγορές, οι οποίες έχουν αντίκτυπο
και στην εγχώρια χρηματαγορά (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
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λήψης της πληροφορίας, την χρηστικότητα, λειτουργικότητα και την φιλικότητα προς τους
χρήστες.
Επιπλέον, μεταξύ των προσφερόμενων 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 2018 το GS Mobility προσέφερε
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 προϊόντων της είναι βέβαιον ότι θα καρποφορήσουν ευθύς μόλις οι αγορές
στις οποίες απευθύνεται η Εταιρεία επανέλθουν σε συνθήκες ομαλότητας , κανονικότητας
και μεγαλύτερης οικονομικής σταθερότητας, για τον λόγο αυτό η Εταιρεία έχει υιοθετήσει
μια αμυντική πολιτική , ώστε να είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί την χρονική συγκυρία, όταν
αυτή καταστεί ευνοϊκή.
4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Τα συνοπτικά μεγέθη της κατάστασης οικονομικής θέσης της 31.12.19 σε σχέση με τα
αντίστοιχα της προηγούμενης χρήσης, είναι:
Ενεργητικό
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Σύνολο Ενεργητικού

31.12.2019
256.902
734.985
991.887

31.12.2018
333.725
544.092
877.817

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

31.12.2019
316.344
202.992
472.550
991.887

31.12.2018
264.624
225.161
388.032
877.817

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ & ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
31.12.2019 31.12.2018
Μικτό Περιθώριο Κέρδους (ο δείκτης απεικονίζει τα μικτά κέρδη
ως % επί των πωλήσεων)
Κυκλοφοριακής Ταχύτητας (Ο δείκτης απεικονίζει τις ημέρες που
απαιτούνται για την είσπραξη των απαιτήσεων από πελάτες)
Απόδοση Ενεργητικού (ο δείκτης απεικονίζει τα καθαρά κέρδη
μετά από φόρους ως % επί του ενεργητικού)
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6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρεία την 31.12.19 απασχολούσε 10 άτομα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σχέσεις της
Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζουν εν γένει εργασιακά
προβλήματα, καθώς μια εκ των βασικών προτεραιοτήτων της είναι η διατήρηση και η
ενίσχυση του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για την λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται
πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής
νομοθεσίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής
επίδοσης με βάση τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία
και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το
φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις
δραστηριότητες της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την προστασία του περιβάλλοντος και
αφετέρου την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της.
7. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ
 Η Διοίκηση της Εταιρείας πιστεύει ότι η ισχυρή επιχειρηματική της δομή που
δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια με τις επενδύσεις που πραγματοποίησε ιδίως την
παραγωγή και αναβάθμιση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και πάντοτε σε
συνδυασμό με την προσήλωσή της σε συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους, καθώς
επίσης και η διαρκής βελτίωση, εμπλουτισμός 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.
 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
εξακολουθεί να 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.
 Για τη βελτίωση του δείκτη Ιδίων Κεφαλαίων / Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, η
Διοίκηση συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον εξορθολογισμό του
λειτουργικού κόστους, καθώς και την διασφάλιση της διατήρησης ή και αύξησης των
εσόδων, κάτι που θεωρείται απολύτως εφικτό, εφόσον ιδίως 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
ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της Εταιρείας, αξιοποιώντας κάθε σχετική προς τούτο
δυνατότητα (ενδεικτικά κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, καταβολή μετρητών κλπ).
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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 Software στον οποίο ανήκει, προσπαθώντας ν’
αντισταθμίσει μέρος των απωλειών της από την εν λόγω διαφημιστική εκστρατεία (την οποία
και απολαμβάνει ως μέρος της Εταιρείας Profile, χωρίς επιπλέον σημαντικά κόστη και
περιορισμούς, σε αναγνωρισμένα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα). Στον τομέα της
διαφήμισης έχει επιλεγεί η χρήση εξειδικευμένων μορφών επικοινωνίας, όπως online
banners και συγκεκριμένες τηλεοπτικές καλύψεις με διαφημιστικά σποτάκια από
εξειδικευμένα κανάλια του χώρου για πιο στενευμένη 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
Software συμμετέχει σε εκθέσεις κύρους για την προβολή των λύσεων στις διεθνείς αγορές
που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
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 2020, οι βασικοί άξονες
στρατηγικής της Εταιρείας είναι:


Περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου
με έμφαση στους μεγάλους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σε ιδιώτες, 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.
8. 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
Δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος καθώς η Εταιρεία δεν έχει δάνεια.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Δεν υφίσταται συναλλαγματικός κίνδυνος δεδομένου ότι το σύνολο των συναλλαγών της
Εταιρείας διενεργείται σε Ευρώ.
Κίνδυνος Ρευστότητας
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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 όχι μόνο ως σημαντικός.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρία διενεργεί επιλογή πελατών προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία
ελέγχοντας τη φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για
παροχή πίστωσης. Η Εταιρία έχει αρκετά μεγάλη διασπορά στον αριθμό του Πελατολογίου
της. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου
του ενεργητικού.
Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο

31.12.2019
656.356
43.161
3.500
703.017

31.12.2018
475.556
22.188
3.500
501.244

Ανάλυση πελατών και λοιπών εμπορικών
απαιτήσεων
Μη ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα
Ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2019

31.12.2018

597.271
219.085
816.356
(160.000)
656.356

326.711
308.845
635.556
(160.000)
475.556

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 παρεχόμενων 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, γεγονός το οποίο αποτυπώνεται
διαχρονικά στην ιστορική της διαδρομή.
Κίνδυνος μείωσης της ζήτησης λόγω γενικότερης καταναλωτικής ύφεσης
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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 υπαρκτό, 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.
Κίνδυνος Ταμειακών ροών
Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες με αποτέλεσμα την οριακή 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.
Κίνδυνος από επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19
Αναφορικά με το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με την πανδημία του
κορωνοϊού COVID-19, κατά το χρόνο σύνταξης της Οικονομικής Έκθεσης της κλειομένης
χρήσης, δεν υπάρχουν αποτελεσματικά θεραπευτικά σκευάσματα και εμβόλια και οι
προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές παγκοσμίως περιορίζονται στη διαχείριση των
συμπτωμάτων στους ασθενείς και στον περιορισμό της μετάδοσης της νόσου μέσω
πρωτοφανών προληπτικών μέτρων. Ως εκ τούτου και δεδομένης της παρουσίας του Ομίλου
στην παγκόσμια αγορά, ο κίνδυνος αξιολογείται ως υπαρκτός σε επίπεδο καθυστέρησης
υλοποίησης υφιστάμενων ή ανάθεσης νέων έργων. Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί
καθημερινά τις εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα απαιτούνται για τον
περιορισμό των επιπτώσεων, την προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση των
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων του Ομίλου σε ικανοποιητικά επίπεδα προκειμένου να μην
επηρεαστεί σημαντικά και στο μέτρο του δυνατού η οικονομική κατάσταση και οι
οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί,
ούτε ο Όμιλος, ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα δεν αντιμετωπίζουν περίπτωση
διακοπής δραστηριoτητας (going concern).
9. 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.
1. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα σε άλλες περιοχές του νομού Αττικής ή σε άλλους
νομούς της Ελλάδος.
2. ΑΛΛΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ
ΕΚΘΕΣΗΣ
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Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν μετά την λήξη της χρήσης 2019 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 31 Μαρτίου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Χαράλαμπος Στασινόπουλος
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «GLOBAL SOFT Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «GLOBAL SOFT Α.Ε.» (η
Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης
Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικών εισοδημάτων, 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.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «GLOBAL SOFT Α.Ε.» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019, 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.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά
έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα
αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον
έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και
του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες
περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία
γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”,
αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που
αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με
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βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε
το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και
εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά
της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας.
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που
χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών
γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
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 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες
που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας
να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης
αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την
ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του N. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως
που έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «GLOBAL SOFT
Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 1η Απριλίου 2020

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 20961
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2019 (Ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές Απαιτήσεις
Προκαταβολές
Βραχυπρόθεσμες Επενδύσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

ΣΗΜ.
6
7

31.12.2019 31.12.2018
1.999
132.044
3.500
119.359
256.902

3.072
184.646
3.500
142.507
333.725

18.864
656.356
13.364
3.240
43.161
734.985
991.887

26.059
475.556
16.640
3.649
22.188
544.092
877.817

13
14

635.019
169.161
(487.835)
316.345

635.019
169.161
(539.556)
264.624

16

74.386
6.000
122.606
202.992

59.022
6.000
160.139
225.161

260.142
212.408

230.333
157.699
388.032
877.817

15

8
9
9
9
9
10

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

12

11
11

472.550
991.887

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οκονομικών καταστάσεων
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GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2019 (Ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ
ΣΗΜ.

31.12.2019

31.12.2018
522.425
(387.341)
135.084
37.550
172.634
(110.222)

Έσοδα πωλήσεων
Μείον: Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Σύνολο
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης

17

645.163
(372.200)
272.963
37.532
310.495
(111.439)

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

17

(58.893)

(70.963)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

17

(45.313)

(24.885)

(7.439)

(3.026)

87.411
(857)
86.554
(27.169)
59.385

(36.462)
(438)
(36.900)
(9.941)
(46.841)

16

(10.085)

9.548

15

2.420

(2.769)

(7.665)

6.779

51.720

(40.062)

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)

15

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οκονομικών καταστάσεων.
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GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 (Ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπόλοιπα 01.01.2018
Κέρδος περιόδου μετά από φόρους

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Τακτικό
Αποθεματικό

Λοιπά Αποθεματικά

Αποθεματικά
Φορολογικών νόμων

Μη διανεμηθέντα
Κέρδη

Σύνολο

635.019

110.294

58.709

158

(485.935)

318.245

-

-

-

-

(46.841)

(46.841)

(6.779)

(6.779)

(53.620)

(53.620)

(539.556)

264.624

59.385

59.385

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους
Συγκεντρωτικά Συνολικά
μετά από φόρους

έσοδα

Υπόλοιπα κατά την 31.12.2018

635.019

110.294

58.709

158

Κέρδος περιόδου μετά από φόρους
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους

-

-

-

-

(7.665)

(7.665)

Συγκεντρωτικά Συνολικά
μετά από φόρους

-

-

-

-

51.720

51.720

635.019

110.294

58.709

158

(487.835)

316.345

έσοδα

Υπόλοιπα κατά την 31.12.2019

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων

16

GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου
2019 (Ποσά σε ευρώ)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
31.12.2019

31.12.2018

86.554

(36.900)

54.376
5.279
(37.532)

55.335
(547)
(37.532)

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 φόροι
Καταβεβλημένοι
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπραχθέντες
Εισπρ.πωληθέντων χρεογράφων
Μερίσματα εισπραχθέντα
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

2.719
438

857
7.195
(178.718)
84.519

(12.339)
25.719

(857)

(446)
(15.541)
(19.094)

21.673

(701)
1

7
7

(700)

-

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

-

Οι συνοδευτικές
καταστάσεων

σημειώσεις

αποτελούν

17

αναπόσπαστο

20.973

(19.087)

22.188

41.275

43.161

22.188

μέρος

των

οικονομικών

GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά σε ευρώ)
1.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία με την επωνυμία «GLOBALSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ &
ΥΛΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «GLOBALSOFT A.E.» δραστηριοποιείται
στην ανάπτυξη και εμπορία λογισμικού, στην διάθεση, πώληση και ενοικίαση λογισμικού υλικού Η/Υ που
εξυπηρετεί την παρακολούθηση των συνεδριάσεων των χρηματιστηρίων ημεδαπών και αλλοδαπών και
στην αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό που περιγράφονται στο
άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο N.Σμύρνης Αττικής, στην
Λ.Συγγρού 199 και απασχολεί 10 μισθωτούς.
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΜΕΤΟΧΟΙ
Μετά την από 30/08/2011 απόφαση 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.
Σημειώνεται ότι 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 ανήλθε και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να
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.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σύμφωνα με το από 20.06.2019 απόφαση περί συγκροτήσεως αυτού σε σώμα, το εν ισχύ και νόμιμα
εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους:
o

Στασινόπουλο Χαράλαμπο του Παναγιώτη, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο
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o
o

Σπυρίδωνα Μπαρμπάτο του Αντωνίου-Ιωάννη, Αντιπρόεδρο
Κωνσταντίνο Μαντζαβινάτο του Γεωργίου, 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.
2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
I.
Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) και έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ») και
παρουσιάζουν την οικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της Εταιρείας με βάση την
αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας (going concern) και την αρχή αυτοτέλειας των χρήσεων. Η
Διοίκηση θεωρεί ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας αποτελεί την κατάλληλη βάση
προετοιμασίας της παρούσας οικονομικής πληροφόρησης. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που αποτιμώνται
στην εύλογη αξία με μεταβολές στα αποτελέσματα.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών καθώς και την κρίση της Διοίκησης σχετικά με τη
διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την
εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας αναφέρονται στη σημείωση 2.4 «Σημαντικές λογιστικές
εκτιμήσεις και παραδοχές». Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται
συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες συμπεριλαμβανομένων των
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Μετατροπή ξένων νομισμάτων
α) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς
Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ (€).
β) 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)
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αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως
αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.
II.
Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές:
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί από τη Διοίκηση να προβαίνει
σε εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και τα έσοδα και
έξοδα που παρουσιάζονται στην υπό εξέταση χρήση. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.
Η Εταιρεία προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις προκειμένου να εφαρμόσει τις
καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν
λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται
στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην
προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή
γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων
θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους επόμενους 12
μήνες, έχουν ως κάτωθι:
(α) Φόρος εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση,
πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς
ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών (Σημείωση 15). Η τελική εκκαθάριση των
φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(β) Ανάκτηση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων:
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές
ζημίες στον βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν
με αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής
απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις και εκτιμήσεις της Διοίκησης της
Εταιρείας, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές
φορολογικές στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.
(γ) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις:
Η Διοίκηση περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση
παράγοντες όπως την πιστωτική της πολιτική, αναφορές από τη νομική υπηρεσία για πρόσφατες
εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτή χειρίζεται, καθώς και την εκτίμηση/κρίση της για την επίδραση λοιπών
παραγόντων στην εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. Οι επισφαλείς απαιτήσεις της Εταιρείας
αξιολογούνται μια προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης.
Αναφορικά με τις μη επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη
προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές
προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της
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μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. Σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού, επικαιροποιούνται τα ιστορικά ποσοστά που χρησιμοποιούνται και
αναλύονται οι εκτιμήσεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών
στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
περιλαμβάνει σημαντικές εκτιμήσεις. Το ύψος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των συνθηκών και των προβλέψεων της μελλοντικής οικονομικής
κατάστασης.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων οικονομικών
καταστάσεων, είναι οι ακόλουθες:
3.1.
Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις
Τα γήπεδα, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος κτήσης, μείον τις
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσής τους. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις
κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή,
αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα
στοιχεία των παγίων διαγράφονται κατά την πώλησή ή την απόσυρσή τους ή όταν δεν αναμένονται
περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημίες που προκύπτουν
από την διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης κατά την οποία διαγράφεται
το εν λόγω πάγιο.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων
υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Είδος Παγίου
Αυτοκίνητα
Λοιπός εξοπλισμός

Έτη
5-10
4-5

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.
3.2.

Ασώματες ακινητοποιήσεις

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Το κόστος ανάπτυξης λογισμικού αφορά το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής λογισμικού για εμπορική
εκμετάλλευση, 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 ( 5-6 έτη).
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3.3.
Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Oι λογιστικές αξίες των λοιπών μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς
απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο
ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
χρήσεως. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα
πώλησης και της αξίας χρήσεως.
Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας κανονικής συναλλαγής μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά,
μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία
χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να
πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που
αναμένεται να προκύψει από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του.
Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο
χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Αντιλογισμός
ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίστηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο
όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της
ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως
έσοδο. Η λογιστική αξία ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου μετά τον αντιλογισμό της ζημίας
απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το περιουσιακό στοιχείο αυτό, αν δεν
είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης. Ενδεχόμενη ζημία από απομείωση υπεραξίας δεν αντιλογίζεται
3.4.
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.
3.5.
Χρηματοοικονομικά μέσα -αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο
ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια
άλλη επιχείρηση.
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση
Η Εταιρεία και η Εταιρία ταξινομούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τους στις παρακάτω
κατηγορίες:
 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων χρήσης
 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και
 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος.
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Η ταξινόμηση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών όρων των ταμειακών ροών.
Η Εταιρία επιμετρούν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία τους
προσθέτοντας κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δεν
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κόστη συναλλαγής των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων χρήσης εξοδοποιούνται. Οι εμπορικές απαιτήσεις αρχικά επιμετρώνται στην τιμή
συναλλαγής.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του ΔΧΠΑ 9, τα χρεόγραφα επιμετρούνται στη συνέχεια στο αποσβέσιμο
κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων χρήσης. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: α) το επιχειρηματικό μοντέλο
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων και β) εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του μέσου,
αντιπροσωπεύουν «μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» (SPPI κριτήριο) επί του υπολοίπου που
εκκρεμεί.
Η ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρεογράφων της Εταιρίας γίνεται ως εξής:
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς
εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική αναγνώριση
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία.
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν
αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου
και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από
το επιχειρηματικό μοντέλο.
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος
Η Εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν
πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε
επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων για τη
συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν
μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια
χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται
στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί.
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών
εισοδημάτων
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις συμμετοχικές
επενδύσεις του ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών
εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά
μέσα: Παρουσίαση, και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό
μέσο.
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Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ
στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός εάν η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως
ανάκτηση μέρους του κόστους του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά
αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται
στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης.
3.6.
Αποαναγώριση και απομείωση
Αποαναγώριση
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν:
• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή
• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό
στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές
χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία
έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η
Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του
περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
Όταν η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα περιουσιακό
στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό κατέχει τους
κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει
τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρεία συνεχίζει να αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν
περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία
αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική
υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει.
Απομείωση
Η Εταιρία αναγνωρίζουν προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός αυτών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων χρήσης.
Για τις εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου και
υπολόγισαν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη
διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών.
Για τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές
υπολογίζονται με βάση τις ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των
επόμενων 12 μηνών είναι ένα μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλη τη διάρκεια ζωής των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωμής
ενός στοιχείου εντός των επόμενων 12 μηνών από την ημέρα αναφοράς. Πάντως, όταν υπάρχει
σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη απομείωσης θα
βασίζεται στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου.
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3.7.
Δανειακές Υποχρεώσεις
Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που λαμβάνεται,
καθαρά από τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση,
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
Κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως είτε μέσω της διαδικασίας απόσβεσης είτε
κατά τη διαγραφή των σχετικών υποχρεώσεων.
3.8.
Απαιτήσεις από πελάτες
Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση συνήθως από 30 έως 120 μέρες, αρχικά καταχωρούνται στην
εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των προβλέψεων απομείωσης.
Οι εμπορικές απαιτήσεις περιλαμβάνουν συναλλαγματικές και γραμμάτια εισπρακτέα από τους πελάτες.
Αναφορικά με τις μη επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη
προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποεί πίνακα με τον οποίο υπολογίζονται οι σχετικές
προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της
μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι επισφαλείς
απαιτήσεις της Εταιρεία αξιολογούνται μια προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης. Το
ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και περιλαμβάνεται
«έξοδα πωλήσεων και λειτουργίας διάθεσης».
ΔΠΧΑ 9
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 στα υπόλοιπα των εμπορικών και
λοιπών απαιτήσεων υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες με βάση τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες για ολόκληρη τη ζωή τους. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την εμπειρία του παρελθόντος για
να προσδιορίσει τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών καθώς και τις πληροφορίες για το μέλλον στο τέλος
κάθε περιόδου αναφοράς σχετικά με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον, πολιτική η οποία
ακολουθούταν πάγια. Η πολιτική προσδιορισμού των επισφαλειών από εμπορικές απαιτήσεις που
χρησιμοποιούσε Η Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ άλλων λάμβανε υπόψη και την
μελλοντική ικανότητα των πελατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία. Ως εκ
τούτου η συνολική επίδραση για την χρήση 2019 δεν είναι σημαντική για τη Εταιρεία.
3.9.
Χρηματικά Διαθέσιμα
Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με
ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη της κατάστασης
ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες, καθώς
και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.
3.10. Μισθώσεις
Η Εταιρία ως μισθωτής
Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρία διατηρεί ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές της
ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της εύλογης αξίας του παγίου
στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της
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υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην
υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση.
Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται
στις υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα περιόδου κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Η μέθοδος αποσβέσεων των
μισθωμένων αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων είναι συνεπής προς τη μέθοδο που ακολουθείται για
τα ίδια αποσβέσιμα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην οικονομική οντότητα.
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα
περιόδου με σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.
Η Εταιρία ως εκμισθωτής
Ακίνητα που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις Επενδύσεις σε Ακίνητα. Τα
έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα περιόδου με σταθερή μέθοδο
κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.
3.11. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η
δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει
των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις, πρόσθετους
φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις και
υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς
συντελεστές κατά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης, με βάση τις προσωρινές
διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύουν
κατά τον χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και του διακανονισμού
των υποχρεώσεων, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία αναφοράς. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό
φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση των προσωρινών διαφορών που τις δημιουργούν.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς και
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη
έναντι των οποίων μέρος, ή το σύνολο, των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος
μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται σε συσχετισμό με
την υποκείμενη συναλλαγή, είτε στα καθαρά αποτελέσματα της χρήσης είτε στην κατάσταση λοιπών
συνολικών εισοδημάτων.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στα καθαρά αποτελέσματα της
χρήσης. Κατ’ εξαίρεση, ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν
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αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ’ ευθείας στα ίδια κεφάλαια μέσω των
λοιπών συνολικών εισοδημάτων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
συμψηφίζονται, εάν υπάρχει νομικό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις
με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και αν οι αναβαλλόμενοι φόροι αφορούν την ίδια
φορολογική οντότητα και την ίδια φορολογική αρχή.
3.12. Κρατικές Επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες σχετίζονται με την επιδότηση ενσώματων παγίων στοιχείων,
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και όλοι οι σχετικοί
όροι θα τηρηθούν. Όταν οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με ένα περιουσιακό στοιχείο, η εύλογη
αξία πιστώνεται σε λογαριασμό αναβαλλόμενου εσόδου και μεταφέρεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων με ισόποσες ετήσιες δόσεις με βάση την αναμενόμενη ωφέλιμη διάρκεια ζωής του
περιουσιακού στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Όταν η επιχορήγηση σχετίζεται με δαπάνη, αναγνωρίζεται
σαν έσοδο στην διάρκεια της περιόδου που απαιτείται για την αντιστοίχιση της επιχορήγησης σε
συστηματική βάση στις δαπάνες τις οποίες προορίζεται να αποζημιώσει.
3.13. Παροχές σε εργαζομένους
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στη παρούσα αξία των μελλοντικών
παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος
παροχών των εργαζομένων κατά την διάρκεια της παροχής εργασίας. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις
υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας
την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Credit
Method). Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες τα οποία αναγνωρίζονται πλέον στα Λοιπά Συνολικά
Εισοδήματα και οι αναμενόμενες αποδόσεις των προγραμμάτων περιουσιακών στοιχείων δεν
αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης, ενώ υπάρχει απαίτηση αναγνώρισης του τόκου επί της
καθαρής υποχρέωσης (ή περιουσιακού στοιχείου) καθορισμένης παροχής στα Αποτελέσματα Χρήσης, ο
οποίος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την
επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής. Τα μη κατοχυρωμένα κόστη προϋπηρεσίας
αναγνωρίζονται στα Αποτελέσματα Χρήσης στη νωρίτερη ημερομηνία μεταξύ της ημερομηνίας
πραγματοποίησης της τροποποίησης και της ημερομηνίας αναγνώρισης του κόστους της σχετικής
αναδιάρθρωσης ή τερματισμού.
3.14. Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που
απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν
οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί να γίνει αξιόπιστη
εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης και
προσαρμόζονται ώστε να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί
για την εξόφληση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι
προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με ένα
συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική
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αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την
υποχρέωση.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται όταν μία εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
3.15. Αναγνώριση εσόδων
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
Πωλήσεις αγαθών: Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία τιμολογεί και παραδίδει τα
αγαθά στους πελάτες και τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται
συνήθως μετρητοίς ή μέσω πιστωτικών καρτών. Το αναγνωριζόμενο έσοδο σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι
το ποσό που εισπράττεται από τον πελάτη.
Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι
υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
Μερίσματα: Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. Το
συγκεκριμένο δικαίωμα θεμελιώνεται κατόπιν απόφασης Γενικής Συνέλευσης (τακτικής ή έκτακτης).
3.16. Κόστος Δανεισμού
Το κόστος δανεισμού αναγνωρίζεται ως έξοδο την περίοδο στην οποία πραγματοποιείται.
3.17. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις
όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.18. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας
Η Εταιρεία επιµετρά τα χρηµατοοικονοµικά µέσα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, στην εύλογη
αξία σε κάθε ημερομηνία ισολογισµού.
Η Εύλογη αξία ενός στοιχείου αποτελεί το τίµηµα που θα εισπράττεται για την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή που πληρώνεται για το διακανονισμό µιας υποχρέωσης σε µία κανονική
συναλλαγή και µμεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία αποτίμησης. Η
επιµέτρηση της εύλογης αξίας βασίζεται στην υπόθεση ότι η συναλλαγή της πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου ή της µμεταφοράς της υποχρέωσης λαμβάνει χώρα είτε:



Στην κύρια αγορά για το περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, ή
Σε περίπτωση απουσίας μιας κύριας αγοράς, στην πιο συµφέρουσα αγορά για το περιουσιακό
στοιχείο ή την υποχρέωση.
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Η κυρίως ή η πλέον συµφέρουσα αγορά θα πρέπει να είναι προσβάσιµη στην Εταιρεία. Η εύλογη
αξία ενός περιουσιακού στοιχείου ή µιας υποχρέωσης επιµετράται στη βάση όλων των υποθέσεων που
οι συµµετέχοντες στην αγορά χρησιµοποιούν κατά την αξιολόγηση ενός περιουσιακού στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού, υπό την προϋπόθεση ότι οι συµµετέχοντες στην αγορά ενεργούν µε
κριτήριο το οικονοµικό συµφέρον τους.
Η επιμέτρηση της εύλογης αξίας ενός µη χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου λαµβάνει
υπόψη την ικανότητα των συµµετεχόντων στην αγορά να δηµιουργήσουν οικονοµικά οφέλη από τη
χρήση του περιουσιακού στοιχείου στην υψηλότερη και καλύτερη χρήση του ή την πώλησή του σε άλλο
συµµετέχοντα στην αγορά που θα χρησιµοποιήσει το περιουσιακό στοιχείο για την υψηλότερη και
καλύτερη χρήση. Η Εταιρεία χρησιµοποιεί τεχνικές εκτίµησης που αρµόζουν στις περιστάσεις και για τις
οποίες υπάρχουν διαθέσιµα και επαρκή στοιχεία για τη µέτρηση της εύλογης αξίας, µεγιστοποιώντας την
χρήση των σχετικών παρατηρήσιµων εισροών και ελαχιστοποιώντας την χρήση των µη παρατηρήσιµων
εισροών.
Όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού για τα οποία η εύλογη αξία επιµετρήθηκε ή
γνωστοποιήθηκε στις οικονοµικές καταστάσεις κατηγοριοποιούνται εντός της ιεραρχίας της εύλογης
αξίας ως εξής:
Επίπεδο 1 – Παρατηρήσιµες/Εισηγµένες (µη προσαρµοσµένες) τιµές της αγοράς σε ενεργές αγορές για
όµοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2 - τεχνικές αποτίµησης, για τις οποίες οι εισροές που είναι σηµαντικές για την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας, εκτός των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο, είναι
άµεσα ή έµµεσα παρατηρήσιµες.
Επίπεδο 3 - τεχνικές αποτίµησης, για τις οποίες οι εισροές που είναι σηµαντικές για την επιµέτρηση της
εύλογης αξίας είναι µη παρατηρήσιµες.
Για τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις, σε
τακτική βάση, η Εταιρεία καθορίζει εάν έχουν επέλθει µεταβιβάσεις µεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας
στο τέλος της κάθε περιόδου αναφοράς.
Για το σκοπό των γνωστοποιήσεων της εύλογης αξίας, η Εταιρεία προσδιορίζει τις κατηγορίες των
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων με βάση την φύση, τα χαρακτηριστικά
και τους κινδύνους του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης και το επίπεδο της ιεραρχίας της
εύλογης αξίας, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.
4. ΝΕΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις
περιόδους που παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι αναφερόμενων τροποποιήσεων, οι οποίες
υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία κατά την 1 Ιανουαρίου 2018. Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το
ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες και το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα. Η φύση και η
επίδραση αυτών των αλλαγών αναλύονται παρακάτω, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 8. Διάφορες
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άλλες τροποποιήσεις και ερμηνείες εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά κατά το 2018 αλλά δεν είχαν
σημαντικές επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018.
 ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το
μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39. Επιπλέον,
το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και
αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 στα υπόλοιπα των εμπορικών και
λοιπών απαιτήσεων υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες με βάση τις αναμενόμενες
πιστωτικές ζημίες για ολόκληρη τη ζωή τους. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την εμπειρία του παρελθόντος
για να προσδιορίσει τον κίνδυνο αθέτησης πληρωμών καθώς και τις πληροφορίες για το μέλλον στο
τέλος κάθε περιόδου αναφοράς σχετικά με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον, πολιτική η
οποία ακολουθούταν πάγια. Η πολιτική προσδιορισμού των επισφαλειών από εμπορικές απαιτήσεις
που χρησιμοποιούσε η Εταιρεία έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 μεταξύ άλλων λάμβανε υπόψη και την
μελλοντική ικανότητα των πελατών να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εταιρεία. Ως
εκ τούτου η συνολική επίδραση για την χρήση 2019 είναι μη σημαντική για την Εταιρεία.
 ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με πελάτες
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που προκύπτουν
από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το είδος της
συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης για την
αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις
δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
ή άυλων περιουσιακών στοιχείων).
Από 1 Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το νέο πρότυπο εφαρμόζοντας την τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση χωρίς να υπάρξει κάποια αναπροσαρμογή στη συγκριτική πληροφόρηση. Το
καινούριο πρότυπο δεν είχε σημαντικό αντίκτυπο στις οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή
του, αφού δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές από την τρέχουσα λογιστική πολιτική. Η εφαρμογή του
δεν είχε αντίκτυπο στα αποτελέσματα εις νέον ούτε χρειάστηκαν προσαρμογές για τη μετάβαση σε
αυτό. Παρόλο που το νέο πρότυπο δεν εισάγει ουσιώδεις διαφορές από τις τρέχουσες λογιστικές
πολιτικές της Εταιρείας, η αντίστοιχη λογιστική πολιτική διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε πελάτη
με την παράδοση αγαθού ή την παροχή υπηρεσίας (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο έλεγχος επί του
αγαθού ή της υπηρεσίας περνάει στον πελάτη). Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια
συμβατικές υποχρεώσεις η συνολική αξία της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με
βάση τις επιμέρους αξίες πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει
επιμεριστεί στην αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που
αναμένει να λάβει η Εταιρεία σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης. Τυχόν μεταβλητό αντίτιμο
περιλαμβάνεται στο ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται, στο βαθμό που δεν είναι σημαντικά πιθανό
το ποσό αυτό να αντιλογιστεί στο μέλλον
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 ΔΠΧΑ 15: Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες (Αποσαφηνίσεις)
Στόχος των αποσαφηνίσεων είναι να διευκρινιστούν οι προθέσεις του ΣΔΛΠ κατά την ανάπτυξη των
απαιτήσεων του προτύπου ΔΠΧΑ 15 Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες, σχετικά με: (α) το λογιστικό
χειρισμό των υποχρεώσεων απόδοσης, όπου τροποποιείται η διατύπωση της αρχής του «μεμονωμένα
αναγνωρίσιμο», (β) των εκτιμήσεων που γίνονται στην απόφαση για εντολέα ή εκπρόσωπο,
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης κατά πόσο μία εταιρεία είναι εντολέας ή εκπρόσωπος, των
εφαρμογών της αρχής του «ελέγχου» και (γ) των αδειών καθώς και πρόσθετες διευκρινίσεις για τη
λογιστική της πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων. Οι αποσαφηνίσεις παρέχουν πρόσθετες
πρακτικές διευκολύνσεις για τις εταιρείες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 15 πλήρως αναδρομικά η
επιλέγουν να εφαρμόσουν την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση.
 ΔΠΧΑ 2: Ταξινόμηση και επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν απαιτήσεις σχετικά με το λογιστικό χειρισμό (α) των επιπτώσεων των
προϋποθέσεων κατοχύρωσης και των προϋποθέσεων που δε συνιστούν κατοχύρωση, στην
επιμέτρηση παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά, (β)
παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών με δυνατότητα συμψηφισμού των υποχρεώσεων
παρακρατούμενων φόρων και (γ) το λογιστικό χειρισμό των τροποποιήσεων όρων και προϋποθέσεων
παροχών που εξαρτώνται από την αξία μετοχών, η οποία διαφοροποιεί την ταξινόμηση μιας
συναλλαγής από διακανονισμό σε μετρητά σε συναλλαγή που διακανονίζεται με
συμμετοχικούς τίτλους. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η τροποποίηση στις εταιρείες της
Εταιρείας.
 ΔΛΠ 40: Μεταφορές σε Επενδύσεις σε Ακίνητα (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πότε μία οντότητα μεταφέρει ένα ακίνητο, συμπεριλαμβανομένου
ακινήτου υπό κατασκευή ή αξιοποίηση, σε ή από τις επενδύσεις σε ακίνητα. Οι τροποποιήσεις
αναφέρουν ότι μεταβολή της χρήσης ενός ακινήτου πραγματοποιείται όταν το ακίνητο πληροί ή παύει
να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και υπάρχει σαφής ένδειξη της μεταβολής αυτής.
Απλά η αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου, δεν αποδεικνύει μεταβολή
στη χρήση του. Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η τροποποίηση στην Εταιρεία.
 ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 22: Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές
Η διερμηνεία διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό συναλλαγών που περιλαμβάνουν την είσπραξη ή
πληρωμή προκαταβολής σε ξένο νόμισμα. Η διερμηνεία εξετάζει τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
όπου η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μη χρηματικό περιουσιακό στοιχείο ή μη χρηματική
υποχρέωση που προκύπτουν από την είσπραξη ή πληρωμή προκαταβολής, πριν από την αρχική
αναγνώριση του σχετικού περιουσιακού στοιχείου, εξόδου ή εσόδου. Η διερμηνεία αναφέρει ότι η
ημερομηνία συναλλαγής, για τον καθορισμό της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της
αρχικής αναγνώρισης ενός μη χρηματικού στοιχείου προκαταβολής ή ενός αναβαλλόμενου εσόδου.
Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολών, η οικονομική οντότητα πρέπει να
καθορίσει την ημερομηνία συναλλαγής για κάθε μία πληρωμή και είσπραξη προκαταβολής. Η
Διοίκηση εκτιμά ότι δεν έχει επίδραση η τροποποίηση στην Εταιρεία.
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 Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2014 -2016, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ.
 ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν
ότι η επιλογή της επιμέτρησης στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, μίας επένδυσης σε
συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία που κατέχεται από οντότητα η οποία είναι οργανισμός
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων ή παρόμοια οικονομική οντότητα, δύναται να διενεργείται
χωριστά για κάθε επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία, κατά την αρχική αναγνώριση.
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και δεν
έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα
Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα
οποία έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον η
Εταιρεία αξιολόγησε όλα τα πρότυπα και τις διερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά
δεν είχαν εφαρμογή στην παρούσα περίοδο και κατέληξε ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίδραση στις
οικονομικές καταστάσεις από την εφαρμογή τους.


ΔΠΧΑ 16: Μισθώσεις
Το πρότυπο εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019. Το ΔΠΧΑ 16 καθορίζει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση και
γνωστοποίηση των μισθώσεων για αμφότερα τα μέρη της σύμβασης, ήτοι για τον πελάτη («μισθωτή»)
και τον προμηθευτή («εκμισθωτή»). Το νέο πρότυπο απαιτεί οι μισθωτές να αναγνωρίζουν τις
περισσότερες μισθώσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις. Οι μισθωτές θα έχουν ένα ενιαίο
λογιστικό πλαίσιο για όλες τις μισθώσεις, με ορισμένες εξαιρέσεις. Η λογιστική των εκμισθωτών
παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη.

 ΔΠΧΑ 10 Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και
Κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή
και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ
10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών
στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια
συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή
περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία
αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση,
ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε
επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του
έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 9: Δικαίωμα Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση (Τροποποίηση)
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα προπληρωμής που επιτρέπουν ή απαιτούν
από ένα συμβαλλόμενο μέρος είτε να καταβάλει είτε να λάβει εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη
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λήξη της σύμβασης (υπό την έννοια ότι από την πλευρά του κατόχου του περιουσιακού στοιχείου
ενδέχεται να υπάρχει επιβάρυνση λόγω πρόωρης εξόφλησης) επιτρέπεται να επιμετρηθούν στο
αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων.


ΔΛΠ 28: Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το κατά πόσο
η επιμέτρηση (και κυρίως η απομείωση) των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε συγγενείς επιχειρήσεις
και κοινοπραξίες, οι οποίες στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης στη συγγενή
επιχείρηση ή στην κοινοπραξία, διέπονται από το ΔΠΧΠ 9, ΔΛΠ 28 ή ένα συνδυασμό των δύο
προτύπων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι μια οικονομική οντότητα εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9, προτού
εφαρμόσει το ΔΛΠ 28, σε αυτές τις μακροπρόθεσμες συμμετοχές για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η
μέθοδος της καθαρής θέσης. Κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΠ 9 η οικονομική οντότητα δεν λαμβάνει
υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών οι οποίες
προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΛΠ 28. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΔΔΠΧΑ 23: Αβεβαιότητα σχετικά με τις Θεωρήσεις Φόρου Εισοδήματος
Η διερμηνεία εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Η διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση για την
αντιμετώπιση της αβεβαιότητας που εμπεριέχεται σε φορολογικούς χειρισμούς, κατά το λογιστικό
χειρισμό των φόρων εισοδήματος. Η διερμηνεία παρέχει πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την
εξέταση αβέβαιων φορολογικών θεωρήσεων μεμονωμένα ή από κοινού, την εξέταση των
φορολογικών θεωρήσεων από τις φορολογικές αρχές, την κατάλληλη μέθοδο ώστε να
αντικατοπτρίζεται η αβεβαιότητα της αποδοχής της θεώρησης από τις φορολογικές αρχές καθώς και
την εξέταση των συνεπειών των αλλαγών στα πραγματικά περιστατικά και τις περιστάσεις.



ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων παροχών
(Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις απαιτούν τις οντότητες να
χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους
τρέχουσας απασχόλησης και του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς,
μετά την πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η εφαρμογή των
απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το λογιστικό χειρισμό μιας
μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος καθορισμένων παροχών. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την
καθοδήγηση των συντακτών για την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη
στην προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές

33

GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά σε ευρώ)
του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται
προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του
εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις
εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν κανένα
πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει
του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου
2020.


ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποιήσεις)
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης (τροποποιήσεις στο
ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα
προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης
προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020
και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της
περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.



ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις
λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της σημαντικότητας (Τροποποιήσεις)
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον ορισμό
της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει
πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι
ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις αποφάσεις των κύριων χρηστών των οικονομικών
καταστάσεων, που λαμβάνουν με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν
οικονομική πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που
συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός της
σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο είναι μια
συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι
αναβαθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο: οι τροποποιήσεις
στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας
επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα επιμετρά εκ νέου τη
συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11
διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης
που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που
προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση αυτή.
 ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των
πληρωμών για χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων,

34

GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά σε ευρώ)
θα πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του
παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί.
 ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού: οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου
ώστε, όταν ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση
για την οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για αυτό το
περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή εκείνη, το κόστος
δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που προέρχονται από γενικό
δανεισμό.
5. 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:
Επιτοκιακός κίνδυνος
Δεν υφίσταται επιτοκιακός κίνδυνος καθώς η Εταιρεία δεν έχει δάνεια.
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 όχι μόνο ως σημαντικός.
Πιστωτικός Κίνδυνος
Η Εταιρία διενεργεί επιλογή πελατών προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία ελέγχοντας
τη φερεγγυότητα του πελάτη και κατά περίπτωση ζητάει επιπλέον εγγυήσεις για παροχή πίστωσης. Η
Εταιρία έχει αρκετά μεγάλη διασπορά στον αριθμό του Πελατολογίου της. Η μέγιστη έκθεση σε
πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
Υπόλοιπα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα
Άλλα Χρημ/κα Στοιχεία
Σύνολο

31.12.2019
656.356
43.161
3.500
703.017

31.12.2018
475.556
22.188
3.500
501.244

Ανάλυση πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων
Μη ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα
Ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα
Υπόλοιπο
Σχηματισμένη πρόβλεψη απομείωσης
Εύλογη αξία εμπορικών απαιτήσεων

31.12.2019
507.511
308.845
816.356
160.000
656.356

31.12.2018
326.711
308.845
635.556
160.000
475.556
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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 αναγνωσιμότητας της και της αξιοπιστίας της
και την ανάπτυξη μακροχρόνιων σχέσεων τόσο σε επίπεδο συνεργασιών, όσο και σε επίπεδο πελατών,
γεγονός το οποίο αποτυπώνεται διαχρονικά στην ιστορική της διαδρομή.
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
υπαρκτό, 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.
Κίνδυνος Ταμειακών ροών
Κατά την κλειόμενη χρήση η Εταιρεία παρουσίασε θετικές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες με αποτέλεσμα την οριακή 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.
Κίνδυνος από επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19
Αναφορικά με το γενικότερο κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί σχετικά με την πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19, κατά το χρόνο σύνταξης της Οικονομικής Έκθεσης της κλειομένης χρήσης, δεν υπάρχουν
αποτελεσματικά θεραπευτικά σκευάσματα και εμβόλια και οι προσπάθειες από τις αρμόδιες αρχές
παγκοσμίως περιορίζονται στη διαχείριση των συμπτωμάτων στους ασθενείς και στον περιορισμό της
μετάδοσης της νόσου μέσω πρωτοφανών προληπτικών μέτρων. Ως εκ τούτου και δεδομένης της
παρουσίας του Ομίλου στην παγκόσμια αγορά, ο κίνδυνος αξιολογείται ως υπαρκτός σε επίπεδο
καθυστέρησης υλοποίησης υφιστάμενων ή ανάθεσης νέων έργων. Η Διοίκηση της Εταιρείας
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παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις, αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα απαιτούνται για τον
περιορισμό των επιπτώσεων, την προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση των επιχειρησιακών
δραστηριοτήτων του Ομίλου σε ικανοποιητικά επίπεδα προκειμένου να μην επηρεαστεί σημαντικά και
στο μέτρο του δυνατού η οικονομική κατάσταση και οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Με βάση τις
εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ούτε ο Όμιλος, ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα δεν
αντιμετωπίζουν περίπτωση διακοπής δραστηριoτητας (going concern).
6. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κίνηση Έτους 2019
Κτίρια
Κόστος ή εκτίμηση
1.1.2019
Προσθήκες χρήσεως
Μειώσεις χρήσεως
31.12.2019
Αποσβέσεις
1.1.2019
Μειώσεις χρήσεως
Αποσβέσεις χρήσεως
31.12.2019
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2019
Αναπόσβεστη αξία
31.12.2018

Μηχ/κος
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολα

16.882
16.882

1.062
1.062

1.174
1.174

192.668
701
193.369

211.786
701
212.487

13.961
1.656
15.617

1.062
1.062

1.174
1.174

192.516
119
192.635

208.713
1.775
210.488

1.265

-

-

734

1.999

2.921

-

-

152

3.072
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7. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν κόστος ανάπτυξης προγραμμάτων. Η κίνηση των σχετικών
λογαριασμών έχει ως εξής:
Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
1.1.2019
Έξοδα Ανάπτυξης

Αναπόσβεστο
υπόλοιπο
31.12.2019

Αποσβέσεις
31.12.2019

184.646

-

52.602

132.044

-

-

-

-

184.646

-

52.602

132.044

Λογισμικά
Σύνολα

Προσθήκες
1.1- 31.12.2019

8. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εμπορεύματα
Σύνολο

31.12.2019
18.864
18.864

31.12.2018
26.059
26.059

31.12.2019
764.266
3.409
48.681
(160.000)
656.356
3.240
13.364
672.960

31.12.2018
583.466
3.409
48.681
(160.000)
475.556
3.649
16.640
495.845

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

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

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.
10. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες
σε πρώτη ζήτηση.
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Διαθέσιμα σε Ταμείο
Διαθέσιμα σε Τράπεζες
Σύνολο

31.12.2019
1.180
41.981
43.161

31.12.2018
1.623
20.565
22.188

31.12.2019
256.902
12.991
37.635
105.291
59.731
472.550

31.12.2018
227.853
2.480
12.899
42.181
42.566
60.053
388.032

11.ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Κοινωνικές ασφαλίσεις
Έσοδα επόμενης χρήσης
Λοιποί φόροι πλήν εισοδήματος
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο
12.ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

Υπόλοιπο 01.01.2019
Επιχορήγηση χρήσεως 2019
Αποσβέσεις Επιχορηγήσεων χρήσεως 2019
Υπόλοιπο 31.12.2019

160.139
37.533
122.606

13.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
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

39

GLOBAL SOFT AE
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019
(Ποσά σε ευρώ)
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 ανήλθε και εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να
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.
14. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Τακτικό Αποθεματικό
Αποθεματικά Φορολογικών Νόμων
Ειδικό Αποθεματικό κάλυψης ίδιας
συμμετοχής επενδυτικού ICT4GROWTH

01.01.2019
110.294
158

Μεταβολές
-

31.12.2019
110.294
158

58.709

-

58.709

169.161

-

169.161

15.ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Κέρδη/Ζημιές προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολ. συντελεστή της εταιρείας 24% (29%)
Δαπάνες μη εκπεστέες φορολογικά
Αναβαλ.φόρος από μεταβολή φορ.συντελεστή
Διαφορές φόρου προηγούμενης χρήσης
Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων

31.12.2019
86.554
20.773
4.796
(1.600)
27.169

31.12.2018
(36.900)
10.701
(788)
(18.254)
(1.600)
(9.941)

Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση της χρήσης 01.01.2019 - 31.12.2019 για την
Εταιρεία, έχει ως εξής:
Υπόλοιπο
έναρξης
1.1.2019
Προβλέψεις επισφαλών
Αυλα στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Απαίτηση από φορ.ζημιά
Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων
Εσοδα έξοδα δουλευμένα
Σύνολο

40.000
46.347
1.585
14.756
22.608
16.343
869
142.507
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Χρεώσεις/
Χρεώσεις – Πιστώσεις (-)
Πιστώσεις Λοιπ.Συνολ.
Εισοδήματα
(1.600)
(11.329)
190
677
2.420
2.023
(16.343)
813
(25.569)
2.420

Υπόλοιπο
31.12.2019
38.400
35.018
1.775
17.853
24.631
1.682
119.359
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16.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Η υποχρέωση της Εταιρείας και της Εταιρείας 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:
Βασικές Υποθέσεις :
Προεξοφλητικό επιτόκιο
Πληθωρισμός
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

31.12.2019
1,18%
1,5%
1,5%

31.12.2018
2%
1,5%
2,00%

Η σχετική υποχρέωση της Εταιρείας προκύπτει ως ακολούθως:
Υπόλοιπο υποχρέωσης στην έναρξη χρήσης
Δαπάνη καταχωρηθείσα στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Δαπάνη καταχωρηθείσα στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων
Καταβληθείσες Παροχές
Υπόλοιπο υποχρέωσης στην λήξη της χρήσης

59.022
5.279
10.085
74.386

50.022
8.938
9.548
(9.485)
59.022

31.12.2019
326.963
16.466
24.862
1.665
158.235
54.376
5.279
587.846

31.12.2018
317.098
19.475
22.719
1.072
168.774
55.335
8.938
593.411

31.12.2019
58.893
111.439
45.313
372.200
587.846

31.12.2018
70.963
110.222
24.885
387.341
593.411

17.ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

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

Τα έξοδα κατανεμήθηκαν ως ακολούθως :

Έξοδα Διοίκησης
Έξοδα Διάθεσης
Έξοδα λειτουργίας Έρευνας
Κόστος Πωληθέντων
Σύνολο
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Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας
31.12.2019
10
326.963

Μισθωτοί
Κόστος Μισθοδοσίας

31.12.2018
10
317.098

18.ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
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: 2014 - 2019.
Για τις χρήσεις 2014-2018 έχει εκδοθεί Φορολογικό Πιστοποιητικό χωρίς επιφύλαξη από τους Τακτικούς
Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 65Α παρ. 1 Ν. 4174/2013.
Για τη χρήση του 2019, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών
που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε
εξέλιξη και η σχετική έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης αναμένεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση
των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. Αν μέχρι
την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε
ότι αυτές δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
19. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία είχε συναλλαγές προς και από τα συνδεδεμένα μέρη κατά την 31.12.2019 και κατά την
31.12.2018 ως ακολούθως:
Ενδοεταιρικές Πωλήσεις και άλλα έσοδα
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE (CYPRUS) LIMITED
Σύνολο

31.12.2019
234.895
234.895

31.12.2018
258.687
1.590
260.277

Ενδοεταιρικές αγορές
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
Σύνολο

31.12.2019
135.968
135.968

31.12.2018
144.416
144.416

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.
Σύνολο

31.12.2019
242.592
242.592
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Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχεώσεων)
PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE Α.Ε.
Σύνολο

31.12.2019
-

31.12.2018
21.228
21.228

Οι όροι των συναλλαγών με τα σχετικά συμβαλλόμενα μέρη προβλέπουν ότι οι πωλήσεις προς τα
συνδεδεμένα μέρη καθώς επίσης και οι αγορές από αυτά, γίνονται σε κανονικές τιμές που επικρατούν
στην αγορά κατά την δεδομένη χρονική στιγμή (arm’s length basis ).
20. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κατά τη χρήση 01.01.2019 – 31.12.2019 δεν δόθηκαν αμοιβές προς τα Διευθυντικά Στελέχη και τα μέλη
της Διοίκησης.
21. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν είτε
την Εταιρεία είτε τον Όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΠΧA).
Νέα Σμύρνη, 31/03/2020
Οι υπογράφοντες
Στασινόπουλος
Χαράλαμπος

Μπαρμπάτος
Σπυρίδων

Αγγελίδης
Ευάγγελος

Πρόεδρος Δ.Σ. & Διεθ. Αντιπρόεδρος & Αναπληρωτής Διευθυντής
Σύμβουλος
Διευθ. Σύμβουλος
Οικον.Υπηρεσιών
ΑΔΤ Σ 577589
ΑΔΤ ΑΕ077416
ΑΔΤ 1157610
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Ζαφείριος

Λογιστής Α΄Τάξης
ΑΔΤ ΑΙ 109838

