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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας METROSOFT 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 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. 

Άλλο θέμα 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2018 
ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
εξέδωσε την 20.05.2019 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

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. 
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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.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης 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 
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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 Ν. 4548/2018 και το 

περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 

έληξε την 31.12.2019. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία METROSOFT 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 

στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

  Αθήνα, 29 Μαΐου 2020 

  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

   

   

   

   

  Γεράσιμος Γ. Ρομποτής 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.Ο.Ε.Λ. Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 42121 

 Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 111  

 Πατησίων 81 & Χέϋδεν 8,Τ.Κ. 104 34, Αθήνα  
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 
 

 

 

 
 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ                                   

 

 

 
 

ΣΗΜ. 

 

 

 

 

1.1-31.12.2019 

   

(Ποσά σε 

ευρώ) 

 

1.1-31.12.2018 

Έσοδα πωλήσεων   5.707.502,11  5.838.219,40 

Μείον: Κόστος πωληθέντων  -5.269.348,90  -5.198.821,52 

Μικτό κέρδος   438.153,21   639.397,88 

Αλλα λειτουργικά έσοδα  16.270,84   1.348,63 

Σύνολο  454.424,05  640.746,51 

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 14 -200.371,87  -230.261,28 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 14 -80.380,31  -98.226,58 

Άλλα λειτουργικά έξοδα  -2,54  -7.015,64 

Λειτουργικό κέρδος/(Ζημία)   173.669,33   305.243,01 

Κόστος χρηματοδότησης  -61.344,78  -114.081,37 

Κέρδος/(Ζημία) προ φόρων   112.324,55   191.161,64 

Φόρος εισοδήματος 9 -30.803,90  -6.419,93 

Καθαρό αποτέλεσμα (μετά 

από φόρους)(Α) 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες) 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των 
αναλογ. Κερδών/ζημιών 

 81.520,65 

 

-1.645,80 

 
394,99 

 184.741,71 

 

-27,45 

 
7,96 

 
 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά 

απο φόρους (Β) 

  
 

 

-1.250,81 

  
 

 

              -19,49 

Συγκεντρωτικά συνολικά 

έσοδα μετά απο φόρους 

(Α)+(Β) 

  

 

80.269,84 

  

 

184.722,22 

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσμάτων 

  

173.669,33 

  

305.243,01 

Κέρδη προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 

και αποσβέσεων 

  

 
180.351,85 

  

 
312.574,85 

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά 

μετοχή (σε €) 
10 

2,8704  6,5050 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

(Ποσά σε ευρώ) 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜ. 31.12.2019 31.12.2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ    

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώματα πάγια 1 17.029,45 21.221,14 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  0,20 0,20 

Άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία   3.228,17 3.228,17 

Αναβαλλόμενοι φόροι 9 91.185,05 96.150,08 

Σύνολο  111.442,87 120.599,59 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   

Αποθέματα 2 349.460,37 400.798,47 

Πελάτες 3 2.602.097,55 1.981.289,37 

Λοιπές Απαιτήσεις 3 20.351,41 15,00 

Προκαταβολές 3 2.869,89 3.294,81 

Διαθέσιμα 4 490.018,91 105.285,75 

Σύνολο  3.464.798,13 2.490.683,40 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  3.576.241,00 2.611.282,99 

    

ΠΑΘΗΤΙΚΟ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο 5 852.000,00 852.000,00 

Αποθεματικά  6 84.715,04 84.715,04 

Σωρευμένα κέρδη(Ζημίες)  13.554,32 -64.911,27 

Σύνολο  950.269,36 871.803,77 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών αποζημ προσωπικού    11 20.426,00 21.119,78 

Σύνολο  20.426,00 21.119,78 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές  7 2.029.575,28 1.065.420,87 

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις 7 34.118,83 95.171,86 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 8 473.000,00 473.000,00 

Οφειλές από φόρους    68.851,53 84.766,71 

Σύνολο  2.605.545,64 1.718.359,44 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ  3.576.241,00 2.611.282,99 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

(Ποσά σε ευρώ) 

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεματικό 

Αποθεματικά 

φορολογικών 

νόμων 

Μη 

διανεμηθέντα 

κέρδη Σύνολο 

Υπόλοιπα την  1/1/2018 852.000,00 62.853,60 21.861,44 -249.633,49 687.081,55 

Κέρδος/Ζημία 2018 μετά από 
φόρους    184.741,71 184.741,71 

Λοιπά συνολικά έσοδα    -19,49 -19,49 

      

Υπόλοιπα κατά την 31.12. 2018 

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 852.000,00 62.853,60 21.861,44 -64.911,27 871.803,77 

Υπόλοιπα την  1/1/2019 852.000,00 62.853,60 21.861,44 -64.911,27 871.803,77 

Κέρδος/Ζημία 2019 μετά από 
φόρους    81.520,65 81.520,65 

Λοιπές μεταβολές    -1.804,25 -1.804,25 

Λοιπά συνολικά έσοδα    -1.250,81 -1.250,81 
Υπόλοιπα κατά την  31/12/2019  

με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  852.000,00 62.853,60 21.861,44 13.554,32 950.269,36 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 
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 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

(Ποσά σε ευρώ)  1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2018 

Λειτουργικές δραστηριότητες    

Κέρδη προ φόρων  112.324,55 191.161,64 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις  6.682,52 7.331,84 

Προβλέψεις  23.879,42 90.341,57 

Μη ταμειακά αποτελέσματα  -16.219,00  

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 

επενδυτικής δραστηριότητας -66,26 -102,14 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  61.411,04 114.183,51 

Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων 
κεφαλαίου κίνησης  

η που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες    

Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων  41.338,10 171.239,98 

Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων  -639.719,67 -40.081,87 

(Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  875.295,13 -7.271,37 

Μείον:    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  -61.411,04 -114.183,51 

Καταβεβλημένοι φόροι -16.357,06 0,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)  387.157,73 412.619,65 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων  -2.490,83 0,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 66,26 102,14 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 

δραστηριότητες (β) -2.424,57 102,14 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00 

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -500.000,00 

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 0,00 -500.000,00 

Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα     

χρήσης (α)+(β)+(γ) 384.733,16 -87.278,21 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης 

χρήσης  105.285,75 192.563,96 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης 

χρήσης  490.018,91 105.285,75 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών 

καταστάσεων 
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Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η Εταιρεία METROSOFT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

το διακριτικό τίτλο METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) 
δραστηριοποιείται στο χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα στην εμπορία  

συστήματων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Hardware) και λογισμικών προϊόντων 

(Software).  

Η Εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Αθηναίων Αττικής, στην οδό Καλλιρρόης 
98 & Τριβόλη και απασχολεί 4 υπαλλήλους συνολικά. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας BYTE COMPUTER ABEE, η οποία είναι 

εισηγμένη στo Χρηματιστήριο Αθηνών.  

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 

2019 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 26 Μαΐου 

2020. 

 

 
Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία 

 

Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων αναλύονται παρακάτω: 
 

i. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού 
κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του 

Εταιρείας.  

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή 

Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Η ημερομηνία μετάβασης στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είναι η 1/1/2004. Δεν υπάρχουν Πρότυπα που να έχουν 

εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους. 

 
 

ii. Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

 

(1) Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς 
 

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας από την 1 Ιανουαρίου 2002 είναι το 

Ευρώ, κατά συνέπεια οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€). 

 

(2) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
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Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που 

ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο 
νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται 

ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα 

κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) 
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην 

καθαρή θέση ως αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών. 

 

 
iii. Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Το κόστος 

κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 
στοιχείων. Το κόστος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κέρδη ή ζημίες από αντιστάθμιση 

του συναλλαγματικού κινδύνου κατά την αγορά αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν 

καταχωρηθεί σε αποθεματικό των ιδίων κεφαλαίων.  

 

Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που 
πραγματοποιούνται. Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις 

κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την 

ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου ή μειώνουν το κόστος 

λειτουργίας του. 
 

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: 
 

Λοιπός εξοπλισμός 4-5 Έτη 

  

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό. 
 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία 

τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. 

 
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και 

οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη 

χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή πωλούμενα 
ενσώματα πάγια έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση, 

μεταφέρεται στα κέρδη εις νέο. 

 
 

iv.      Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

(συμπεριλαμβανομένων των ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζημία 
απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία 

τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου 
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περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά 

απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός 
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής 

τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η 

εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στο πλαίσιο μίας 

αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης 
ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το 

ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης 

της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί 

ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή 

δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 

αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της Εταιρείας 
και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των 

περιουσιακών της στοιχείων.  

 

v.     Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική 

οντότητα.  

 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται κατά την αρχική 

αναγνώριση και επιμέτρηση 

Α) στο αποσβέσιμο κόστος,  

Β) στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και  

Γ) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Η ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο 

της οντότητας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της 

επιχείρησης και των συμβατικών όρων των ταμειακών ροών. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής, όπως ορίζεται 

από το ΔΠΧΑ 15.  

Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο 

αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 

πρέπει να δημιουργούνται ταμειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή 

είναι γνωστή ως κριτήριο SPPI (“solely payments of principal and interest”) και γίνεται 

σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου.  
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Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

κατατάσσονται στις τρεις κατηγορίες:  

• στο αποσβέσιμο κόστος  

• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων  

• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

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. Παράγωγα περιλαμβανομένων των 

ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς εμπορία, εκτός 

εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία με ταμειακές 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 στοιχεία σε αποσβέσιμο κόστος: Τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε αποσβέσιμο 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 

αποσβέσιμο 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, τροποποιείται ή απομειώνεται.  

(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω 

των συνολικών εισοδημάτων (συμμετοχικοί τίτλοι): Κατά την αρχική αναγνώριση, 

μπορεί να επιλεγεί η ταξινόμηση αμετάκλητα των συμμετοχικών επενδύσεων ως 
συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω συνολικών 

εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 

Χρηματοοικονομικά μέσα, και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση καθορίζεται 

ανά χρηματοοικονομικό μέσο. 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.  
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vi.  Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού 

κόστους. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των 

αποθεμάτων στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν 

εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση.  

 
vii. Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες 

από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η 

εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους 

συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της 

λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό 

της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. Από 1/1/2018, με 

την εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9, για τον υπολογισμό της απομείωσης των απαιτήσεων 

εφαρμόσθηκε η απλοποιημένη μέθοδος προσδιορισμού των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών. 

 

viii.  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις 

όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού 

ρίσκου. 

 

 
ix. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών 

κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο 
επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή. 

 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως 

(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία 

του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 
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Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες 

προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που 
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η 

εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα 

υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το 

σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις 

προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις 

φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών 

συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, 
μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

x. Παροχές σε εργαζομένους 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20, η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους 
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών 

αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον 

τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω 

συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το 
40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.   

 

Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά 

την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται 

στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της 

δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, τις μεταβολές που προκύπτουν από τα 

ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η 

δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 
με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit 

credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων 

ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. 

 
xi. Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 

 

Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί 
εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη 

εκτίμηση του ποσού.   

 

Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επιζήμιες συμβάσεις όταν τα αναμενόμενα οφέλη 
που θα παραχθούν από τη σύμβαση είναι μικρότερα από το αναπόφευκτο κόστος των 

υποχρεώσεων στο πλαίσιο της σύμβασης.  

Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν τις ρήτρες λήξης μισθώσεων και τις 

παροχές εξόδων υπαλλήλων, και αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η 

Εταιρεία δεσμεύεται νόμιμα ή τεκμαιρόμενα στην υλοποίηση του σχετικού 
προγράμματος αναδιάρθρωσης.  
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε 

να απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και, στην περίπτωση που κρίνεται 
αναγκαίο, προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 

ωφελειών είναι πιθανή. 

 

xii. Αναγνώριση εσόδων 
 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους 

αφαιρουμένων των εκπτώσεων, των επιστροφών  και των φόρων.  

Η εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα από μία σύμβαση όταν (ή καθώς) εκπληρώνει μία 
δέσμευση εκτέλεσης μεταβιβάζοντας ένα υποσχόμενο αγαθό ή μία υπηρεσία σε έναν 

πελάτη. Ένα στοιχείο του ενεργητικού μεταβιβάζεται όταν (ή καθώς) ο πελάτης αποκτά 

τον έλεγχο του στοιχείου αυτού. Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο ενός αγαθού ή μίας 

υπηρεσίας, όταν μπορεί να κατευθύνει τη χρήση του και να λαμβάνει ουσιαστικά όλα τα 

υπολειπόμενα οφέλη από αυτό. 
 

Ως έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο η εταιρεία αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα 

για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που 

εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων. Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα 
και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του 

«πιο πιθανού ποσού». 

Η δέσμευση εκτέλεσης της σύμβασης μπορεί να εκπληρωθεί είτε σε μία συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 
 

Η εκπλήρωση μίας δέσμευσης για πώληση ενός αγαθού ή παροχή μιας υπηρεσίας 

πραγματοποιείται σε βάθος χρόνου όταν: 

 

α) ο πελάτης λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από την 
εκτέλεση από πλευράς της εταιρείας, 

 

β) η εκτέλεση από πλευράς της εταιρείας δημιουργεί ή ενισχύει ένα περιουσιακό 

στοιχείο του οποίου ο έλεγχος ανήκει στον πελάτη, καθώς δημιουργείται ή ενισχύεται το 
περιουσιακό στοιχείο, ή 

 

γ) η εκτέλεση από πλευράς της εταιρείας δεν συνεπάγεται τη δημιουργία ενός 

περιουσιακού στοιχείου με εναλλακτική χρήση για την εταιρεία και η εταιρεία έχει 
εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής έναντι της εκτέλεσης που έχει ολοκληρωθεί μέχρι τη 

δεδομένη ημερομηνία. 

 

Όταν η εταιρεία εκτελεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις μεταβιβάζοντας αγαθά ή 
υπηρεσίες σε πελάτη προτού ο πελάτης πληρώσει το αντάλλαγμα ή προτού καταστεί 

απαιτητή η πληρωμή, η εταιρεία απεικονίζει τη σύμβαση ως συμβατικό περιουσιακό 

στοιχείο. Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο είναι το δικαίωμα της οικονομικής οντότητας 

σε αντάλλαγμα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία έχει μεταβιβάσει σε πελάτη όπως 

για παράδειγμα όταν οι κατασκευαστικές υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν 
από το δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 

 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2019 

 

 17 

Όταν ο πελάτης καταβάλει αντάλλαγμα ή η εταιρεία διατηρεί δικαίωμα επί ενός 

τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύμβασης για τη μεταφορά των υπηρεσιών, τότε η εταιρεία απεικονίζει τη σύμβαση ως 

συμβατική υποχρέωση. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 

υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση συνολικών 

εσόδων. 
 

H αναγνώριση του εσόδου πραγματοποιείται ως ακολούθως: 

 

(α) Πωλήσεις αγαθών 
 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν πληρούνται σωρευτικά όλοι οι ακόλουθοι 

όροι: η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τους ουσιαστικούς κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας των εμπορευμάτων, το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, 
τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και τα κόστη που αφορούν την 

συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα.   

 

(β) Παροχή υπηρεσιών πληροφορικής 

 
Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αφορούν κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες 

κατηγορίες 
 

-Συντήρηση και λοιπές υπηρεσίες Ηardware. 

 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

υπηρεσίας, σε σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

 
(γ) Έσοδα από τόκους 

 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

πραγματικού επιτοκίου.  
 

 (δ) Μερίσματα 

 

Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 

 

xiii. Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση 

στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την 

xix.Νέα πρότυπα και διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
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Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή 

μεταγενέστερα. 

  

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 

16. Το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις», την ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορισμός 

των συμφωνιών που περιέχουν μίσθωση», την ΜΕΔ 15 «Λειτουργικές μισθώσεις - 
Κίνητρα» και την ΜΕΔ 27 «Αξιολόγηση συναλλαγών που έχουν τη νομική μορφή 

μίσθωσης». Το Πρότυπο εισάγει τις αρχές για την αναγνώριση, επιμέτρηση, παρουσίαση 

και γνωστοποίηση των μισθώσεων και απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει όλες τις 

μισθώσεις με ένα ενιαίο μοντέλο στις οικονομικές καταστάσεις.  

 
Δεν υπήρξε σημαντική επίδραση στην Εταιρεία από την εφαρμογή του συγκεκριμένου 

προτύπου. 
 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 

23. Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος 

και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις 

επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα 

πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό 

των φόρων εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική 

οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική 

απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της 

«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές 
ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των 

τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο 

αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον 
πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και 

Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
την 01/01/2019) 

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων 

σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή 
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του 

ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας.  
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Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ 

– Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα 

Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι 

τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 
11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού 

λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: 

Κόστη δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση 

στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός 

Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019) 

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να 

χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του 

κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο 

μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος 
καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της 

κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων 

πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Νέα λογιστικά πρότυπα τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία δεν 

έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί 

από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη 

τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου 

της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση 
σημαντικών θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και 

παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο 

κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 
συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την 

επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση 

στις οικονομικές καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις οικονομικές καταστάσεις. 
Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των 

υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, 

επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και 
των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι 
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ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση 

στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 
παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2020. 

 
Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της 

αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε 

προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 
αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο 

της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2020.  
 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του 
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε 

άσκηση κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις 

εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις 

Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 

εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα 

περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις οικονομικές τους καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 
ισχύος την 01/01/2020.  

 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου 

Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες 

απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να 

εξομαλύνει ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία 
προέρχεται από την αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις 

σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία 

προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα 
διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες 

πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης που 

επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.  
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 

σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι 

τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί 

συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος 
ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 

στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή 

μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και 

σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της 
εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την 

επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται 

να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, 

το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB 

ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based 
standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 

ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 

συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, 
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει 

να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 

σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 

κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις οικονομικές της 
καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2022)  

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που 

επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως 
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 

διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. 

Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για 

αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) 
αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή 

προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του 

διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, 

και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας 
οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

οικονομικές τους καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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xv.     Διαχείριση χρηματοοικομικών κινδύνων 

 
H Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση των 

χρηματοοικονομικών της μέσων  

Πιστωτικός κίνδυνος 

Κίνδυνος αγοράς 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Αυτή η σημείωση παρουσιάζει πληροφορίες για την έκθεση της εταιρείας  σε καθέναν 

από τους ανωτέρω κινδύνους, για τους στόχους της, τις πολιτικές και τις διαδικασίες 

που εφαρμόζει για την επιμέτρηση και τη διαχείριση του κινδύνου. 

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζονται προκειμένου να 

αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η εταιρεία και να 

τίθενται όρια ανάληψης κινδύνου και να εφαρμόζονται έλεγχοι ως προς αυτά. Οι 

πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα σχετικά συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να 
ενσωματώνουν τις αλλαγές που παρατηρούνται στις συνθήκες της αγοράς και στις 

δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που 

αναφέρονται παραπάνω. 

 
     1.Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημιάς σε περίπτωση που ένας 

πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται, κατά κύριο λόγο, με τις απαιτήσεις της 
εταιρείας από τους πελάτες και τις επενδύσεις σε χρεόγραφα. 

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεων, η εταιρεία έχει προβεί στην 

υπογραφή συμβάσεως ασφαλίσεως πιστώσεων από την χρήση 2007. 

 

 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Η εταιρεία καταχωρεί πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για 
ζημίες σε σχέση με τους πελάτες και τις λοιπές απαιτήσεις. Η πρόβλεψη αυτή κυρίως 

αποτελείται από ζημίες απομείωσης συγκεκριμένων απαιτήσεων που  εκτιμώνται  βάσει 

των δεδομένων συνθηκών ότι θα πραγματοποιηθούν αλλά δεν έχουν ακόμα 

οριστικοποιηθεί. Παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων από πελάτες 

κατά την 31.12.2019. 

Σε χιλ. Ευρώ 

 Σύνολο 0-6 μήνες 6 μήνες-1 

έτος 

>1 έτος 

Μη ληξιπρόθεσμα 2.152 2.103 49  

Ληξιπρόθεσμα και μη 

απομειωμένα 

450   450 

Ληξιπρόθεσμα και 

απομειωμένα 

429   429 

ΣΥΝΟΛΟ 3.031 2.103 49 879 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2019 

 

 23 

2. Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, 
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της εταιρείας 

η την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από 

τις συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους 

αυτούς, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των 
αποδόσεων. 

Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω του ότι οι 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι κυρίως σε Ευρώ. 
Β) Κίνδυνος Επιτοκίου 

Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές της ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα 

από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά διότι δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά 

στοιχεία ενεργητικού. 
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο που οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί των 

δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σημαντικός εξαιτίας του χαμηλού ύψους 

των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. 

Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια από την αύξηση  ή τη μείωση του 

επιτοκίου κατά 1% θα ήταν 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 

 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2019 

ΔΑΝΕΙΑ -5         +5  

 
3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μη δύναται να 

εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. 

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις οικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε 
σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το 

χρονικό υπόλοιπο από την ημερομηνία ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία 

λήξης. 

 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

31.12.2018 – Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

    

Δανεισμός  473 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 2.064 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2.537 0 0 

 

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την 
ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη 

στους άλλους ενδιαφερόμενους, καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η 

οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, η Εταιρεία  πρέπει να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να 
εκδώσει νέες μετοχές ή να πουλήσει στοιχεία ενεργητικού για να μειώσει τα χρέη. 

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής 

υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό 

χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και 
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μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον ισολογισμό) μείον τα χρηματικά 

διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται 
στον ισολογισμό συν το καθαρό χρέος.  

 

 (Ποσά σε ευρώ)   2019 2018 

Συνολικός Δανεισμός    473.000,00 473.000,00 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα     490.018,91 105.285,75 

Καθαρό χρέος   -17.018,91 367.714,25 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   950.269,36 871.803,77 

Σύνολο κεφαλαίου   933.250,45 1.239.518,02 

Συντελεστής μόχλευσης   -1,824% 29,67% 

 

1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
Κίνηση 1/1-31/12/2019 

 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Κτίρια 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Κόστος ή εκτίμηση 1 1 

2019 

18 512 530 

Προσθήκες χρήσης  3 3 

Μειώσεις χρήσης     

Αξία κτήσης 31.12.2019 18 515 533 

Αποσβέσεις 1.1.2019 

-14 -495 -509 

Αποσβέσεις χρήσης 0  -7 -7 

Μειώσεις χρήσης     

Αποσβέσεις 31.12.2019 -14 -502 -516 

Αναπόσβεστη αξία 

31.12.2019 4 13 17 

 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2019 

 

 25 

Κίνηση 1/1-31/12/2018 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 Κτίρια 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολα 

Κόστος ή εκτίμηση 1 1 

2018 18 512 530 

Προσθήκες χρήσης    

Μειώσεις χρήσης     

Αξία κτήσης 

31.12.2018 

18 512 530 

Αποσβέσεις 1.1.2018 

-12 -488 -500 

Αποσβέσεις χρήσης -1  -7 -8 

Μειώσεις χρήσης     

Αποσβέσεις 

31.12.2018 -13 -495 -508 

Αναπόσβεστη αξία 

31.12.2018 4 17 21 

 

2. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

 31.12.2019  31.12.2018 

 
Εμπορεύματα 394  436 

 

Μείον: πρόβλεψη 

απομείωσης -45  -35 

 349  401 

3. Απαιτήσεις 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2019  31.12.2018 

     

Πελάτες  1.994  1.758 

Μεταχρονολογημένες 

επιταγές   

 

1.037                  

 

             666 
Μείον:προβλέψεις 

απομείωσης  

 

(429)  

 

(443) 

  2.602  1.981 

Προκαταβολές  3  3 

Λοιποί χρεώστες  20  0 
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  2.625  1.984 

 

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 εταρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος 

διασπείρεται.  

Από 1/1/2018, μετά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, για τον υπολογισμό της απομείωσης 

των απαιτήσεων εφαρμόζεται η απλοποιημένη μέθοδος προσδιορισμού των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία απωλειών.  

 
Η κίνηση του λογαριασμού απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων αναλύεται ως εξής: 

 

 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2019 443 

Χρήση πρόβλεψης 2019 -14 

Υπόλοιπο λήξης 31/12/2019 429 

 

4. Ταμιακά διαθέσιμα  

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της Εταιρείας και τραπεζικές 

καταθέσεις διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

                                                 (ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 31.12.2019 31.12.2018 

Διαθέσιμα σε Ταμείο  6 7 

Διαθέσιμα σε  Τράπεζες  484 98 

Σύνολο 490 105 

 

5. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 28.400 κοινές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας €30 η κάθε μια (28.400 x 30 = 852.000) 

6. Αποθεματικά  

(ποσά σε χιλ. Ευρώ) 

 Τακτικό 
Αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
Αποθεματικά 

Σύνολο 
αποθεματικών 

    

01 Ιανουαρίου 2019 
63 22 

 
85 

Μεταβολές κατά την 
διάρκεια της χρήσης  0 0 

 
0 

31Δεκεμβρίου 
2019 63 22 

 
85 
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7. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 
                      (ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2019  31.12.2018 

     

Προμηθευτές  2.030  1.065 

Επιταγές πληρωτέες  0  0 

  2.030  1.065 

Κοινωνικές ασφαλίσεις  3  5 

Λοιπές υποχρεώσεις  31  90 

  34  95 

  2.064  1.160 

8. Δάνεια 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια 31.12.2019  31.12.2018 

Τραπεζικά δάνεια 473  473 

Σύνολο δανείων 473  473 

 

Το παραπάνω δάνειο έχει χορηγηθεί σε Ευρώ. Αφορά βραχυπρόθεσμο δανεισμό ο 

οποίος ανανεώνεται ανά τρίμηνο. Το επιτόκιο κατά το κλείσιμο της χρήσης ήταν 6,00%. 
Η εταιρεία σχηματίζει προβλέψεις για τους δεδουλευμένους τόκους εξυπηρέτησης των 

δανείων της και επιβαρύνει με τα σχετικά έξοδα τα αποτελέσματα χρήσεως.  

 

Δεν υπάρχουν άλλες εγγυήσεις και δεσμεύσεις κυριότητας ή χρήσεως επί των παγίων 
και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

 

 

9. Φόροι εισοδήματος 
 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόσθηκε 

στην εταιρεία για τα έτη 2018 & 2019 ήταν 29% και 24%, αντίστοιχα. 

Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 
 

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Κέρδη προ φόρων 112.324,55 191.161,64 

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό 

συντελεστή της εταιρείας (2019 24% και 2018  

29%) 26.957,89 55.436,88 

Φόρος επί αποτελεσμάτων που δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά 0,00 25.538,28 

Διόρθωση αναβ. φόρου λόγω μεταβολής 

συντελεστών στην επομένη χρήση 3.846,01 13.527,86 

Αναστροφή πρόβλεψης 0,00 -20.000,00 

Συμψηφισμός κερδών με αναγνωρισμένες ζημίες 
προηγ. χρήσεων 0,00 -68.083,09 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 30.803,90 6.419,93 
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Για τη χρήση 2019 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από την φορολογική νομοθεσία. Ο έλεγχος αυτός 

βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι 

την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές 
υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές 

καταστάσεις. Σύμφωνα με τις ιδιες διατάξεις έχουν ελεγχθεί και οι χρήσεις 2011 έως και  

2018. 

 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 

της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και 

παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος. 

 
Λόγω μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στη χρήση 2019 από 29% σε 

24% με βάση το άρθρο 22 του Ν. 4646/2019, επανυπολογίσθηκαν οι αναβαλλόμενες 

απαιτήσεις με τους νέους συντελεστές και προέκυψε διόρθωση φόρου (έξοδο) ποσού 14 

χιλ. 

 
Η φύση των προσωρινών διαφορών και η αναλυτική κίνηση κατά το 2018 για την 

Εταιρεία, έχει ως εξής: 

 

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

   

 Υπόλοιπο  χρεώσεις  Υπόλοιπο  

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2018 πιστώσεις 31.12.2019 

Προβλέψεις υποτίμησης αποθεμάτων 8.750,00 2.400,00 11.150,00 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 3.423,81 -534,20 2.889,61 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 83.976,27 -6.830,83 77.145,44 

 96.150,08 -4.965,03 91.185,05 

   
 

  31.12.2019  31.12.2018 

Υπόλοιπο έναρξης  96.150,08  109.009,24 

Αναβαλλόμενος Φόρος αποτελεσμάτων   -5.360,03  -12.867,12 

Αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά 

συνολικά αποτ/ματα 

 394,99  7,96 

Υπόλοιπο τέλους  91.185,05  96.150,08 

 
 

Ανάλυση φόρου εισοδήματος κατάστασης αποτελεσμάτων 

 

  31.12.2019  31.12.2018 

Τρέχων φόρος εισοδήματος  25.443,88  13.552,81 

Αναβαλλόμενος Φόρος αποτελεσμάτων   5.360,02  12.867,12 

Αναστροφή πρόβλεψης φορολογικού ελέγχου  0,00  -20.000,00 

Υπόλοιπο τέλους  30.803,90  6.419,93 
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10. Κέρδη/Ζημίες ανά Μετοχή 
 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών/ζημιών της εταιρείας ανά μετοχή την 31.12.2018 

έχει ως εξής: 

 

(Ποσά σε ευρώ) 31.12.2019 31.12.2018 

Καθαρό κέρδος/Ζημία αποδιδόμενο 

στους μετόχους  

81.520,65 184.741,71 

Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε 

κυκλοφορία 

28.400 28.400 

Βασικά κέρδη/Ζημία ανα μετοχή 2,8704 6,5050 

 

 

11. Υποχρεώσεις προς τους εργαζομένους 

 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την 
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετρείται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο 
καταβολής του. Οι παροχές αυτές προσδιορίστηκαν από ανεξάρτητο αναλογιστή. Οι 

κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

 

 
Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,18% 

Μελλοντικές μισθολογικές αυξήσεις 

Πληθωρισμός 

Ποσοστό αποχωρήσεων 

0,5% 

0,5% 

0,5% 
Πίνακας θνησιμότητας ΕΑΕ 2012 

 

 

Ποσά σε Ευρώ 
31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις ισολογισμού για συνταξιοδοτικές 

παροχές 

20.426,00 21.119,78 

Σύνολο 20.426,00 21.119,78 
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Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 οι λογιστικές απεικονίσεις των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 

για την εταιρεία στην χρήση του 2019 έχουν ως ακολούθως: 
 

Συμφωνία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών  

 31.12.2019 31.12.2018 
Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται 

στον Ισολογισμό στην αρχή της χρήσης  

21.119,78 18.813,90 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας  941,00 1.852,69 

Κόστος προϋπηρεσίας  12.495,02 0,00 

Χρηματοοικονομικό έξοδο 443,40 425,74 

Πληρωθείσες παροχές -16.219,00 0,00 

Αναλογιστικό (πλεόνασμα)/έλλειμμα   

1.645,80 

                     

27,45 

Καθαρή υποχρέωση που αναγνωρίζεται 

στον Ισολογισμό στο τέλος της χρήσης 

 

20.426,00 

 

21.119,78 

 

 

12. Αριθμός εργαζομένων και κόστος μισθοδοσίας 

 

Αριθμός ατόμων   31.12.2019  31.12.2018 

     

Μισθωτοί  4  5 

Σύνολο  4  5 

 
 

(ποσά σε χιλ. ευρώ)  31.12.2019 31.12.2018 

    

Μισθοί & ημερομίσθια  98 100 

Εργοδοτικές εισφορές  26 26 

Λοιπές παροχές προσωπικού  13 2 

Αποζ.προσωπικού  16 0 

Σύνολο  153 128 

Μείον έξοδα που ενσωματώθηκαν στο 

κόστος παραγωγής  0 0 

Έξοδα μισθοδοσίας  153 128 

 

 
13.Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις που λογίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 

(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2019  31.12.2018 

     

Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων  7  7 

Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων  0  0 

Σύνολο  7  7 
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Μείον αποσβέσεις που ενσωματώθηκαν στο 

κόστος παραγωγής  0  0 

Έξοδα αποσβέσεων                 7  7 

 

14.Έξοδα διοίκησης και διάθεσης,  

 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 

αναλύονται ως εξής: 

 

 
(ποσά σε χιλ. ευρώ) 

  31.12.2019  31.12.2018 

     

Μισθοδοσία  153  128 

Αμοιβές τρίτων  72  46 

Αποσβέσεις  7  7 

Παροχές τρίτων  35  47 

Διάφορα  14  12 

Προβλέψεις  0  88 

Σύνολα  281  328 

 

 

15. Πληροφόρηση κατά τομέα 
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνιστούν έναν 

επιχειρηματικό τομέα, αυτόν της διανομής ηλεκτρονικών υπολογιστών και η χώρα 

δραστηριότητάς της είναι η Ελλάδα.  

 

 
16. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα 

 

Το θετικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφωνόταν στις αρχές του 2020, όπου βάσει 

όλων των εκτιμήσεων αναμενόταν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας κατά 
τη διάρκεια του έτους, ανετράπη αιφνιδιαστικά με την εμφάνιση και εξάπλωση του ιού 

COVID-19 αρχικά στην Κίνα στα τέλη του 2019 και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 2020. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το 

οικονομικό περιβάλλον της χώρας αλλά και διεθνώς έγινε ιδιαίτερα ρευστό και οι 
αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών υποβαθμίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα επιδεινώθηκαν και λόγω της πλήγματος που εκτιμάται ότι 

θα επιφέρει η πανδημία του ιού COVID-19 στην εγχώρια αλλά και διεθνή τουριστική 

δραστηριότητα, από την οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι αναπτυξιακές προοπτικές 
της χώρας. Εντούτοις, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των συνεπειών 

της συνεχιζόμενης πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και των 

επιχειρήσεων διότι αφενός δεν μπορεί να προβλεφθεί η διάρκεια της υγειονομικής 

κρίσης και αφετέρου δεν έχουν οριστικοποιηθεί στο σύνολο τους τα μέτρα της 
κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων της 

χώρας.     
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Από υγειονομικής απόψεως, η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις και τα 

προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων, των 

στελεχών αλλά και όλων των συναλλασσόμενών με την εταιρεία.  

 

Από οικονομικής και επιχειρηματικής απόψεως, παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες 
και διεθνείς εξελίξεις, η εταιρεία λαμβάνει κατά το δυνατόν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την ενίσχυση της ρευστότητας της και την απρόσκοπτη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. 

 
Πέραν της συνεχιζόμενης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που πηγάζει από την 

πανδημία του ιού COVID-19, εφαρμόζουμε και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την 

προστασία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει μια καλή 

χρηματοοικονομική θέση, η οποία αποτυπώνεται στο σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων 
(950 χιλ. ευρώ σε σύνολο παθητικού 3.576 χιλ. ευρώ), στο δείκτη ιδίων κεφαλαίων 

προς δάνεια (2,01), στο δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού δια βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (1,33) και στο θετικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης ύψους 859 χιλ. ευρώ.  

 

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες άμβλυνσης του κινδύνου που 
συνδέεται με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στη δραστηριότητα της 

χώρας γενικότερα και της εταιρείας ειδικότερα. Εντούτοις, κάθε πιθανή επίπτωση στα 

αποτελέσματά της εταιρείας θα εξαρτηθεί, σε σημαντικό βαθμό, από τις συνεχιζόμενες 

εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, είναι πέρα από τον 
έλεγχό μας. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις επί της εταιρείας μας που 

σχετίζονται με την επιδημία του ιού COVID-19 δεν μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα 

επί του παρόντος και οι όποιες προβλέψεις ενδέχεται να αποκλίνουν τελικά από τις 

πραγματικές συνέπειες της πανδημίας.   
 

Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του 

ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ). 
 

 

17. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

 
Η Εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής 

λειτουργίας της. Η Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι της εταιρείας εκτιμούν ότι 

όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις αναμένεται να διευθετηθούν χωρίς σημαντικές αρνητικές 

επιδράσεις στην ενοποιημένη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας ή στα 
αποτελέσματά της. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 

 

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην χρήση 2019 

(1-1-2019 έως 31-12-2019), έχει συνταχθεί και είναι εναρμονισμένη με το πνεύμα και 

τα αναφερόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία 

εφαρμόζονται στην Ελλάδα  και με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 - Νόμος 

4548/2018. 

Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να παράσχει την σαφέστερη δυνατή εικόνα της 

εξελίξεως των εργασιών της εταιρείας, την πραγματική εικόνα της οικονομικής της 

θέσεως καθώς και ειδικότερες πληροφορίες, σχετικές με την προβλεπομένη πορεία της, 

τις δραστηριότητές της και τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.  

 

Σημαντικά γεγονότα της χρήσεως 1-1-2019 έως 31-12-2019: 

 

Τα σημαντικά γεγονότα της χρήσεως 2019 (1-1-2019 έως 31-12-2019) είναι τα 

ακόλουθα: 

  

 1.- Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 28-6-2019: 

Την 28ην Ιουνίου 2019, ημέραν Παρασκευήν καί ώρα 16.00’, επραγματοποιήθη η 

Ετησία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας εις τα ενταύθα και επί της 

οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και έδρα της, κατόπιν της από 25-04-2019 αποφάσεως 

τού Δ.Σ. της εταιρείας (πρακτικόν Δ.Σ. υπ' αριθ. 243/25-04-2019) καί της από 25-4-2019 

σχετικής προσκλήσεως αυτού. Στην Γενική αυτή Συνέλευση παρέστη η μοναδική μέτοχος 

αυτής, ήτοι η εταιρεία «BYTE COMPUTER A.B.E.E», νομίμως εκπροσωπουμένη υπό του 

κ. Σπυριδογεώργη Βυζαντίου του Χρήστου, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος 

Συμβούλου αυτής, εκπροσωπούσα (28.400) μετοχές επί συνόλου μετοχών της εταιρείας 

(28.400), δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστόν (100%) επί του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι δι’ 

αποφάσεως του 100% των παρισταμένων μετόχων, εκπροσωπούντων το 100% 

του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, συνοπτικώς τις ακόλουθες αποφάσεις 

(Πρακτικόν Γ,Σ, 26/28-6-2019): 

α) Ενεκρίθησαν η υποβληθείσα Εκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου 

και το Πιστοποιητικόν Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτού Λογιστού της εταιρείας δια την 

χρήσιν από 1/1/ 2018 έως 31/12/2018 (20η εταιρική χρήση).  
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β) Ενεκρίθησαν οι οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου από 1-1-

2018 έως 31-12-2018 (20η εταιρική χρήση) ως και η απόφαση του Δ.Σ. περί μη διανομής 

κερδών, δεδομένου ότι η εταιρεία κατά την κρινομένη διαχειριστική περίοδον (1-1-2018 

έως 31-12-2018) ενεφάνισε κέρδη, ως εμφαίνονται στις οικονομικές καταστάσεις αυτής, τα 

οποία θα συμψηφισθούν με ζημίες παρελθουσών χρήσεων. 

γ) Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ. και ο ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής πάσης 

ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως 1-1-2018 έως 31-12- 2018. 

γ) Εξελέγησαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές της 21ης διαχειριστικής περιόδου 

(από 1-1-2019 έως 31-12-2019) οι: α) Γεράσιμος Ρομποτής του Γεωργίου και της 

Γιαννούλας, Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Περιστερίου  Αττικής, οδός Υψηλάντου, αρ. 25 

(Τ.Κ. 12131), Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121, ΑΔΤ ΑΚ 500458/21.03.2012 Α’ Α.Τ. Περιστερίου (Α.Φ.Μ. 

131559540), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος  Κούτρας του Ηλία και της Βασιλικής, 

Ορκωτός Ελεγκτής, κάτοικος Ν. Ηρακλείου Αττικής, οδός Δρυάδων αριθ. 29Β, Α.Μ. ΣΟΕΛ 

13601, Α.Δ.Τ. ΑΜ 514277/3.2.2016 Α.Τ. Αγίου Στεφάνου, Α.Φ.Μ. 033659450, ως 

αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφοτέροι μέλη της στην πόλη των Αθηνών και επί της οδού 

Πατησίων αριθ. 81 και  Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - 

Λογιστών υπό την επωνυμίαν «ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ – ΛΟΓΙΣΤΩΝ» (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  111, Α.Μ. ΕΛΤΕ  004 , Α.Φ.Μ. 

094397000) και εν συνεχεία ενεκρίθη η καταβληθείσα αμοιβή στους Ορκωτούς Ελεγκτές 

Λογιστές δια την χρήσιν 2018 και ωρίσθη η αμοιβή των εκλεγέντων δια την εταιρικήν 

χρήσιν 1-1-2019 έως 31-12-2019 Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 

2.-  Σύγκληση Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων δια την 

τροποποποίησιν του Καταστατικού της εταιρείας, συμφώνως προς τις διατάξεις του του 

4548/2018. 

 Κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της εταιρείας συνεκλήθη αυτόκλητος έκτακτος Γενική 

Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας δια την  7ην Ιανουαρίου 2020, ημέραν Τρίτην και 

ώραν 11.00’, εις τα ενταύθα και επί της οδού Καλλιρρόης αριθ. 98 γραφεία και έδραν της 

εταιρείας, με το ακόλουθον μοναδικόν θέμα: «Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από 

ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές- Τροποποίηση των άρθρων 5 (Μετοχικόν Κεφάλαιον) και 

6 (Μετοχές) του Καταστατικού της και Κωδικοποίηση αυτού», προς συμμόρφωσιν στις 

απαιτήσεις του ν. 4548/2018, συμφώνως προς τον οποίον πρέπει οι μετοχές της εταιρείας 

να μετατραπούν από ανώνυμες σε κοινές ονομαστικές δι’ αποφάσεως της Γενικής 

Συνελεύσεως των μετόχων.  



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2019 

 

 35 

Η ανωτέρω έκτακτος Γενική Συνέλευσις των μετόχων της εταιρείας επραγμα-

τοποιήθη κατά την ως άνω ημεροχρονολογίαν (7ην Ιανουαρίου 2020) και ώραν και εις τον 

προαναφερόμενον τόπον και κατ’ αυτήν παρέστη η μοναδική μέτοχος αυτής, ήτοι η 

εταιρεία «BYTE COMPUTER A.B.E.E», νομίμως εκπροσωπουμένη υπό του κ. 

Σπυριδογεώργη Βυζαντίου του Χρήστου, Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 

αυτής, εκπροσωπούσα (28.400) μετοχές επί συνόλου μετοχών της εταιρείας (28.400), 

δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστόν (100%) επί του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. 

Η ως άνω Γενική Συνέλευση των μετόχων παμψηφεί και ομοφώνως, ήτοι δι’ 

αποφάσεως του 100% των παρισταμένων μετόχων, εκπροσωπούντων το 100% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, απεφάσισεν, όπως, σε συμμόρφωση προς τις 

απαιτήσεις του ν. 4548/2018, μετατραπούν οι μετοχές της εταιρείας από ανώνυμες σε 

κοινές ονομαστικές και όπως, προς τούτο, τροποποιηθούν τα άρθρα 5 και 6 του 

καταστατικού της εταιρείας, κατ’ αποδοχήν της σχετικής προτάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου, και όπως η τροποποίηση αυτή εν συνεχεία ενσωματωθεί εις το ισχύον 

καταστατικόν της εταιρείας και εξουσιοδότησεν περαιτέρω το Δ.Σ. της εταιρείας, όπως 

προβή εις την κωδικοποίησιν του Καταστατικού της εταιρείας, ως ανωτέρω, και 

ακολούθως να αποστείλει τούτο προς δημοσίευσιν, συμφώνως προς τον νόμον, εις τον 

διαδικτυακόν τόπον του ΓΕΜΗ και όπου αλλού απαιτείται.  

Εις εκτέλεσιν της ανωτέρω αποφάσεως της Εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως των 

μετόχων, το Δ.Σ. της εταιρείας, δυνάμει της από 07-01-2020 αποφάσεώς του (αριθ. 

Πρακτικού Δ.Σ. 252/07-01-2020) προέβη στην Κωδικοποίησιν τού Καταστατικού της 

εταιρείας, συμφώνως προς την ληφθείσαν απόφασιν της ως άνω Εκτάκτου Γενικής 

Συνελεύσεως των μετόχων της 07-01-2020, κατόπιν της τροποποιήσεως των άρθρων 5 

και 6 αυτού και εν συνεχεία απέστειλεν τούτο προς δημοσίευσιν εις τον διαδικτυακόν 

τόπον του ΓΕΜΗ. 

Η ως άνω τροποποίησις και Κωδικοποίησις του Καταστατικού της εταιρείας 

ενεκρίθη δυνάμει της υπ’ αριθμόν 3435 – 27/03/2020 αποφάσεως της Υπηρεσίας ΓΕΜΗ 

του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΑΔΑ: ΩΑΗ7469ΗΕΘ-ΧΕΘ), η 

οποία κατεχωρίσθη την 27/03/2020 εις το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με τον 

Κωδικόν Αριθμόν Καταχωρίσεως 2110528.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. 
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Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες: 

 Οι συνήθεις κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία, είναι οι ακόλουθοι: 

• Πιστωτικός κίνδυνος: 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημίας σε περίπτωση που ένας 

πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις 

της εταιρείας από τους πελάτες της και τις επενδύσεις σε χρεώγραφα. 

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων των απαιτήσεών της, η εταιρεία έχει προβεί στην 

υπογραφή συμβάσεως ασφαλίσεων πιστώσεων από την χρήση 2007. 

Η εταιρεία προβαίνει σε απομείωση των απαιτήσεών της με βάση το ΔΠΧΑ 9 από 

1/1/2018  εφαρμόζοντας την απλοποιημένη μέθοδο προσδιορισμού των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία απωλειών. 

Συγκεκριμένως το ποσό της πρόβλεψης της εταιρείας ανέρχεται την 31/12/2019 σε  

429.274,49 ευρώ. 

Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων την 31.12.2019. 

 

 Σύνολο 0-6 μήνες 6 μήνες-1 

έτος 

>1 έτος 

Μη ληξιπρόθεσμα 2.152 2.103 49  

Ληξιπρόθεσμα και μη 

απομειωμένα 

450   450 

Ληξιπρόθεσμα και 

απομειωμένα 

429   429 

ΣΥΝΟΛΟ 3.031 2.103 49 879 

 

• Κίνδυνος αγοράς: 

Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών, 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα της 

εταιρείας. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να 

ελέγχει την έκθεση της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς, στο πλαίσιο αποδεκτών 

παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. 

 

• Κίνδυνος επιτοκίου: 

Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από 

τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έντοκα 

περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού. 

     Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην διακύμανση των επιτοκίων επί 

των δανειακών υποχρεώσεων, ο οποίος δεν είναι σημαντικός εξαιτίας του χαμηλού 

ύψους των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων. Οι δανειακές υποχρώσεις της εταιρείας 

ανέρχονταν την 31/12/2019 στο ποσό των € 473.000,00. 
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       Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια από  την αύξηση ή τη μείωση 

του επιτοκίου κατά την 31-12-2019 θα ήταν: 

 

(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2019 

ΔΑΝΕΙΑ     - 5,    +5 

 
 

 

• Συναλλαγματικός κίνδυνος: 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυμάνσεως της αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας 

των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε 

συναλλαγματικό κίνδυνο, δεδομένου ότι οι συναλλαγές της πραγματοποιούνται κυρίως 

σε ευρώ.  

 

• Κίνδυνος ρευστότητος: 

Ο κίνδυνος ρευστότητος συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία να μην δύναται να 

εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της. Η εταιρεία 

διατηρεί επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά 

ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα 

τέλους χρήσεως ανέρχονται στο ποσό των 490.018,91 ευρώ, ενώ η ληκτότητα 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2019 αναλύεται ως 

ακολούθως: 

 
(Ποσά σε χιλ. ευρώ) 

31.12.2018 – Η Εταιρεία Έως 1 έτος Από 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

    

Δανεισμός  473 0 0 

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 2.064 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 2.537 0 0 

 

• Κίνδυνος αποθεμάτων: 

Δεδομένου ότι η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα υψηλής τεχνολογίας, όπου ο 

κίνδυνος της τεχνολογικής απαξιώσεως των αποθεμάτων είναι ιδιαιτέρως υψηλός, η 

Διοίκηση επανεξετάζει την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αποθεμάτων και 

σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις, ώστε να υπάρχει ταύτιση της πραγματικής με 

την εμφανιζομένη στις οικονομικές καταστάσεις αξίας τους. Την 31-12-2019 το 

σύνολο αποθεμάτων ήταν € 349.460,37. 

  

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου  

Ο σκοπός της εταιρείας, όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την 

ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και 



METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ 

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  

για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου  2019 

 

 38 

οφέλη στους άλλους ενδιαφερομένους, καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική 

δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος κεφαλαίου. 

Για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την δομή του κεφαλαίου, η εταιρεία πρέπει να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων και την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, 

να εκδώσει νέες μετοχές ή να πωλήσει στοιχεία ενεργητικού, για να μειώσει τα 

χρέη.  

Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή αναμόχλευσης. Ο συντελεστής 

υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό 

χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα 

και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό) μείον 

τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια, 

που εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό, συν το καθαρό χρέος. 

 

    2019 2018 

Συνολικός Δανεισμός    473.000,00 473.000,00 

Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα     490.018,91 105.285,75 

Καθαρό χρέος   -17.018,91 367.714,25 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   950.269,36 871.803,77 

Σύνολο κεφαλαίου   933.250,45 1.237.713,77 

Συντελεστής μόχλευσης   -1,824% 29,67% 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ 

Εξέλιξη, επιδόσεις και θέσεις της Εταιρείας- χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί 

δείκτες επιδόσεων: 

 

Εξέλιξη και επιδόσεις της Εταιρείας: 

Η εξέλιξη των μεγεθών της Εταιρείας τις τελευταίες δύο χρήσεις (1-1-2019 έως 31-12-

2019 και 1-1-2018 έως 31-12-2018) απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων  

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2019 2018 ΣΧΟΛΙΑ 

Συντελεστής παγιοποίησης 

περιουσίας 

 

Πάγιο ενεργητικό/σύνολο 
ενεργητικού 

 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό/σύνολο ενεργητικού 

 

 

 

 3.12% 
 

 

96,88% 

 

 

 

4,61% 
 

 

95,38% 

Οι δείκτες αυτοί 

δείχνουν την αναλογία 

κεφαλαίων, τα οποία 

έχουν διατεθεί σε 
πάγιο και 

κυκλοφορούν 

ενεργητικό  

Συντελεστής μικτού κέρδους επί 

πωλήσεων 
Μικτά αποτελέσματα/πωλήσεις 

 

 
7,68% 

 

 
10,95% 

Ο δείκτης αυτός 

δείχνει το ποσοστιαίο 
μέγεθος του μικτού 
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κέρδους επί των 

πωλήσεων.  

Συντελεστής ανακύκλωσης ιδίων 

κεφαλαίων 

 

Πωλήσεις/ίδια κεφάλαια 

 

 

 

6,01 

 

 

 

6,70 

Ο αριθμοδείκτης αυτός 

απεικονίζει την 

ανακύκλωση των 

Ιδίων Κεφαλαίων κατά 
την διάρκεια της 

χρήσης. 

Συντελεστής μ.όρου προθεσμίας 

εισπράξεων των απαιτήσεων 

 

Απαιτήσεις από 
πελάτεςΧ365/πωλήσεις 

 

147 ημ. 

 

125 ημ. 

Ο δείκτης αυτός 

απεικονίζει σε ημέρες 

την μέση διάρκεια 

είσπραξης των 
απαιτήσεων. 

Συντελεστής αποδοτικότητας 
ιδίων κεφαλαίων 

 

Καθαρά κέρδη/ίδια κεφάλαια 

 
 

 

8,58% 

 
 

 

21,19% 

Ο αριθμοδείκτης αυτός 
απεικονίζει την 

αποδοτικότητα των 

ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρείας. 

Συντελεστής καλύψεως πάγιου 

ενεργητικού 

 
Ίδια κεφάλαια/πάγιο ενεργητικό 

 

 

 
8,53 

 

 

 
7,23 

Ο δείκτης αυτός 

δείχνει το βαθμό 

χρηματοδοτήσεως των 
ακινητοποιήσεων της 

εταιρείας από τα ίδια 

κεφάλαια 

 

Εσοδα: 

  

Τα έσοδα  απο πωλήσεις της Εταιρείας το έτος 2019 ανήλθαν σε  5.707.502,11  ευρώ, 

έναντι 5.838.219,40  ευρώ το έτος 2018 ήτοι εμφανίζουν μείωση κατά € 130.717,29 ή 

ποσοστό 2,24%.  
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Έξοδα: 

Τα έξοδα της εταιρείας κατά τη διαχειριστική χρήση 2019 ανήλθαν σε 280.754,72€ 

έναντι 335.503,50 € της χρήσεως 2018, ήτοι εμφανίζουν μείωση κατά ποσοστό 16,32%  

και αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας         80.380,31 

Εξοδα λειτουργίας διάθεσης          200.371,87 

Λοιπά έξοδα                                   2,54 

Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι 61.344,78 

 

Κέρδη/ζημιά: 

Η εταιρεία συνέχισε την κερδοφόρα πορεία της και κατά την χρήση του 2019 με ποσό € 

κερδών προ φόρν 112.324,55 έναντι κερδών προ φόρων της προηγούμενης χρήσης 

ευρώ € 191.161,64. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: 

Προβλεπομένη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2020: 

Είναι, προφανές ότι, υπό τις προεκτεθείσες οικονομικές συνθήκες, είναι δύσκολο να 

γίνουν ακριβείς προβλέψεις για την πορεία των μεγεθών της εταιρείας στην χρήση 

2020. Εκτιμάται, όμως, βασίμως ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας θα διατηρηθεί και 

κατά το έτος αυτό σε σταθερά υψηλά επίπεδα, τούτο δε αποτελεί και την μόνιμη και 

σταθερή επιδίωξη της διοικήσεως της εταιρείας, καθώς επίσης και η συγκράτηση των 

δαπανών σε συνάφεια με τη μικρότερη κατά το δυνατόν χρήση δανειακών κεφαλαίων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

Υποκαταστήματα: 

 Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ 

Ίδιες μετοχές 

Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας, οι οποίες 

κατέχονται από την ίδια. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ 

Έρευνα και ανάπτυξη 

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η 

Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα:  

Η εταιρεία κατά την 31-12-2019 απασχολούσε 4 άτομα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Εργασίας της εταιρείας διέπει τις εργασιακές σχέσεις και ρυθμίζει ενδελεχώς τα θέματα 

ανθρωπίνου δυναμικού. Οι σχέσεις εργασίας της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι 

άριστες και δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιασθεί ιδιαίτερα εργασιακά προβλήματα.  

Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα η εταιρεία τηρεί τις διαδικασίες που άπτονται 

της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με την δραστηριότητά της. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ 

Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως. 

Το θετικό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφωνόταν στις αρχές του 2020, όπου βάσει 

όλων των εκτιμήσεων αναμενόταν επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης της χώρας κατά 

τη διάρκεια του έτους, ανετράπη αιφνιδιαστικά με την εμφάνιση και εξάπλωση του ιού 

COVID-19 αρχικά στην Κίνα στα τέλη του 2019 και εν συνεχεία στην Ευρώπη και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές του 2020. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα το 

οικονομικό περιβάλλον της χώρας αλλά και διεθνώς έγινε ιδιαίτερα ρευστό και οι 

αναπτυξιακές προοπτικές των χωρών υποβαθμίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 

Οι προβλέψεις για την Ελλάδα επιδεινώθηκαν και λόγω της πλήγματος που εκτιμάται ότι 

θα επιφέρει η πανδημία του ιού COVID-19 στην εγχώρια αλλά και διεθνή τουριστική 

δραστηριότητα, από την οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό οι αναπτυξιακές προοπτικές 

της χώρας. Εντούτοις, στην παρούσα φάση, δεν είναι δυνατή η εκτίμηση των συνεπειών 

της συνεχιζόμενης πανδημίας στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας και των 

επιχειρήσεων διότι αφενός δεν μπορεί να προβλεφθεί η διάρκεια της υγειονομικής 

κρίσης και αφετέρου δεν έχουν οριστικοποιηθεί στο σύνολο τους τα μέτρα της 

κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομικής δραστηριότητας και των επιχειρήσεων της 

χώρας.     

 

Από υγειονομικής απόψεως, η εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τις υποδείξεις και τα 

προτεινόμενα μέτρα ασφαλείας από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και τον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων, των 

στελεχών αλλά και όλων των συναλλασσόμενών με την εταιρεία.  
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Από οικονομικής και επιχειρηματικής απόψεως, παρακολουθώντας στενά τις εγχώριες 

και διεθνείς εξελίξεις, η εταιρεία λαμβάνει κατά το δυνατόν όλα τα απαραίτητα μέτρα 

για την ενίσχυση της ρευστότητας της και την απρόσκοπτη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της. 

 

Πέραν της συνεχιζόμενης διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου που πηγάζει από την 

πανδημία του ιού COVID-19, εφαρμόζουμε και ένα αυξημένο επίπεδο εποπτείας για την 

προστασία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας. Η Εταιρεία διαθέτει μια καλή 

χρηματοοικονομική θέση, η οποία αποτυπώνεται στο σημαντικό ύψος ιδίων κεφαλαίων 

(950 χιλ. ευρώ σε σύνολο παθητικού 3.576 χιλ. ευρώ), στο δείκτη ιδίων κεφαλαίων 

προς δάνεια (2,01), στο δείκτη κυκλοφορούντος ενεργητικού δια βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις (1,33) και στο θετικό καθαρό κεφάλαιο κίνησης ύψους 859 χιλ. ευρώ.  

 

Τα παραπάνω αποτελούν σημαντικούς παράγοντες άμβλυνσης του κινδύνου που 

συνδέεται με την εξέλιξη της πανδημίας και τις επιπτώσεις της στη δραστηριότητα της 

χώρας γενικότερα και της εταιρείας ειδικότερα. Εντούτοις, κάθε πιθανή επίπτωση στα 

αποτελέσματά της εταιρείας θα εξαρτηθεί, σε σημαντικό βαθμό, από τις συνεχιζόμενες 

εξελίξεις στην Ελλάδα και διεθνώς, οι οποίες, σε μεγάλο βαθμό, είναι πέρα από τον 

έλεγχό μας. Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις επί της εταιρείας μας που 

σχετίζονται με την επιδημία του ιού COVID-19 δεν μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα 

επί του παρόντος και οι όποιες προβλέψεις ενδέχεται να αποκλίνουν τελικά από τις 

πραγματικές συνέπειες της πανδημίας.   

 

Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του 

ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2019 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, στα 

οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ). 

 

Η πρόεδρος του Δ.Σ Αντιπρ/δρος & 
Δ/νων Σύμβουλος 

Ο Οικονομικός 
Δ/ντής 

Η Προισταμένη 
Λογιστηρίου 

Νικολίτσα Βυζαντίου Βυζάντιος 

Σπυριδογεώργης 

Κουκοβίνος 

Γεώργιος 

Λούη Αναστασία 
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Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2019 
 

                                                                  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Διεύθυνση Έδρας Εταιρίας                1.3  ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Αρμόδια Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ 31 12 2019 31 12 2018

 ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ Καθαρή θέση έναρξης χρήσεως (1.1.2019 και 1.1.2018) 871.803,77 687.081,55

ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους 81.520,65 184.741,71

Ημερομηνία έγκρισης ετήσιων οικον.καταστάσεων   26-May-2020 Λοιπές μεταβολές -3.055,06 -19,49

Ορκωτός ελεγκτής λογιστής ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Α.Μ. ΣΟΕΛ 42121) Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 0,00 0,00

Ελεγκτική εταιρεία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε  (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ  111) Καθαρή αξία λήξης χρήσεως (31.12.2019 και 31.12.2018) 950.269,36 871.803,77

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών Με σύμφωνη γνώμη

                   1.4 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2018

Λειτουργικές δραστηριότητες

31.12.2019 31.12.2018 Κέρδη προ φόρων 112.324,55 191.161,64

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πλέον/Μείον προσαρμογές για:

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 17.029,45 21.221,14 Αποσβέσεις 6.682,52 7.331,84

Αυλα περιουσιακά στοιχεία 0,20 0,20 Προβλέψεις 23.879,42 90.341,57

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 94.413,22 99.378,25 Μη ταμειακά αποτελέσματα -16.219,00 0,00

Αποθέματα 349.460,37 400.798,47 Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες)επενδυτικής δραστηριότητας -66,26 -102,14

Απαιτήσεις απο πελάτες 2.602.097,55 1.981.289,37 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 61.411,04 114.183,51

Λοιπά  κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 513.240,21 108.595,56 Πλέον/Μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμων κεφαλαίου κίνησης

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 3.576.241,00 2.611.282,99 Μείωση/ (αύξηση ) αποθεμάτων 41.338,10 171.239,98

Μείωση/ (αύξηση ) απαιτήσεων -639.719,67 -40.081,87

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (Μείωση)/ αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 875.295,13 -7.271,37

Μετοχικό Κεφάλαιο 852.000,00 852.000,00 Μείον:

Λοιπά Στοιχεία Καθαρής θέσης 98.269,36 19.803,77 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -61.411,04 -114.183,51

Σύνολο Καθαρής Θέσης  εταιρείας (α) 950.269,36 871.803,77 Καταβεβλημένοι φόροι -16.357,06 0,00

Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο λειτουργικές δραστηριότητες (α) 387.157,73 412.619,65

Μακροπρόθεσμες δανειακές  υποχρεώσεις Επενδυτικές δραστηριότητες   

Προβλέψεις /Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 20.426,00 21.119,78 Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -2.490,83 0,00

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 473.000,00 473.000,00 Τόκοι εισπραχθέντες 66,26 102,14

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.132.545,64 1.245.359,44 Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.424,57 102,14

Σύνολο  υποχρεώσεων (δ) 2.625.971,64 1.739.479,22 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

ΣΥΝΟΛΟ  ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(δ) 3.576.241,00 2.611.282,99 Εισπράξεις απο αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια 0,00 0,00

Εξοφλήσεις δανείων 0,00 -500.000,00

                                            1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00

Σύνολο εισροών/ (εκροών) απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 -500.000,00

Καθαρή αύξηση/(μείωση)στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2018 χρήσης (α)+(β)+(γ) 384.733,16 -87.278,21

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 105.285,75 192.563,96

Κύκλος εργασιών 5.707.502,11 5.838.219,40 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 490.018,91 105.285,75

Μικτά κέρδη/ ζημίες 438.153,21 639.397,88

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

επενδυτικών  αποτελεσμάτων 173.669,33 305.243,01

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων  112.324,55 191.161,64

Κέρδη/ Ζημίες μετά απο  φόρους  81.520,65 184.741,71

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β) -1.250,81 -19,49

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Α) +(Β) 80.269,84 184.722,22

Κέρδη μετά απο φόρους ανά μετοχή 2,8704 6,5050

Κέρδη/ Ζημίες προ φόρων, χρηματοδοτικών,

επενδυτικών αποτελεσμάτων και  συνολικών αποσβέσεων 180.351,85 312.574,85

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ              Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΓΕΩΡΓΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ              ΛΟΥΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

    Α.Δ.Τ   Τ525510   A.Δ.Τ   AK 537892              A.Δ.Τ   ΑΙ 688096

ΑΘΗΝΑ, 26/05/2020

5. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες χρηματοοοικονομικές καταστάσεις της BYTE COMPUTER ABEE (εισηγμένη στο ΧΑ) που συμμετέχει στην εταιρεία με ποσοστό 

100%.

6. Τα λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους που καταχωρήθηκαν στα Ιδια κεφάλαια αφορούν αναλογιστικά κέρδη και ζημίες όπως προβλέπεται απο το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19.

4. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2019 ήταν 4  άτομα.

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98  & ΤΡΙΒΟΛΗ    ΑΘΗΝΑ

                               1.1  ΣΤΟΙΧΕΙΑ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

    Α.Δ.Τ  ΑΗ 131962

ΜETROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ

Πρόσθετα στοιχεία και Πληροφορίες 

1. Εχουν τηρηθεί οι ίδιες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2018 εκτός από την υιοθέτηση από 1/1/2019 των νέων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, όπου 

κρίθηκε απαραίτητο, όπως αναλύονται στην σημείωση «xxi Νέα πρότυπα και διερμηνείες».

2. Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας αναφέρονται στην σημείωση 9 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

3. Δεν υπάρχουν εκκρεμείς δικαστικές η διαιτητικές υποθέσεις που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομική κατάσταση ή στη λειτουργία της εταιρείας. 

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της METROSOFT ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΒΕΕ. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της

οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της εταιρείας καθώς και της έκθεσης ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή μπορεί να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου (http://www.byte.gr), όπου αναρτώνται τα εν λόγω στοιχεία. 

(δημοσιευμένα βάσει του ν.2190,άρθρο 135, για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημενες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

ΑΡ. ΓΕΜΗ  4043801000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 44889/01/B/99/730)
 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΕΡ.

 


