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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου
Ισολογισμός Χρήσης
Αποτελέσματα Χρήσης
Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Έμμεση Μέθοδος)
Σημειώσεις επί των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων

7. Λοιπές πληροφορίες
8. Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2017
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 - 31/12/2017

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση, τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
1/1-31/12/2017 της εταιρείας μας με τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1. Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Το έτος 2017 ήταν μια χρονιά που κύριο χαρακτηριστικό της ήταν αφενός, η αύξηση των προ
φόρων κερδών κατά 61,51% ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 0,13% καθώς και το μικτό
κέρδος μειώθηκε κατά 2,10%.
Ο παρακάτω πίνακας δίνει αναλυτικά τα παραπάνω στοιχεία:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

31/12/2017

31/12/2016

%

Κύκλος εργασιών

2.404.791,60

2.407.813,43

-0,13%

Κόστος πωληθέντων

1.014.783,72

987.985,98

2,71%

1.390.007,89

1.419.827,45

-2,10%

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

293.317,47

30.897,22

849,33%

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

147.159,39

124.832,04

17,89%

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων

581.237,90

661.893,21

-12,19%

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

76.226,93

102.743,50

-25,81%

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

34.213,22

25.731,13

32,96%

844.487,92

535.524,79

57,69%

Χρηματοοικονομικά έσοδα

6.565,50

7.467,59

-12,08%

Χρηματοοικονομικά έξοδα

40.484,42

41.132,84

-1,58%

810.569,00

501.859,54

61,51%

Μικτό κέρδος

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων

Κέρδη προ φόρων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(σε €)

01.01 31.12.2014

01.01 –
31.12.2015

01.01 –
31.12.2016

01.01 –
31.12.2017

Κύκλος Εργασιών

1.502.399,08

1.670.738,19

2.407.813,43

2.404.791,60

Μικτά Κέρδη

817.117,33

848.732,97

1.419.827,45

1.390.007,89

Κέρδη προ Φόρων

180.209,49

151.853,19

501.859,54

810.569,00

Κέρδη μετά από Φόρους

124.813,05

81.646,22

352.588,27

561.686,56
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(σε ποσοστά)
2015 vs 2014

2016 vs 2015

2017 vs 2016

11,20%

44,12%

-0,13%

3,87%

67,29%

-2,10%

Κέρδη προ Φόρων

15,74%

230,49%

61,51%

Κέρδη Μετά από Φόρους

34,59%

331,85%

59,30%

Κύκλος Εργασιών
Μικτά Κέρδη

2. Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2017 κρίνεται ικανοποιητική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2017 ανέρχονται σε ποσό 1.398.328,39 € έναντι 1.022.641,83
€ της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2017 και 2016 έχουν ως εξής:

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες επιδόσεων της εταιρείας
31/12/2017

31/12/2016

Σχόλια

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Σύνολο Ενεργητικού

66,26%

66,44%

Πάγιο Ενεργητικό / Σύνολο
Ενεργητικού

33,73%

33,56%

Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν την αναλογία
κεφαλαίων
που
έχουν
διατεθεί
σε
κυκλοφορούν και πάγιο Ενεργητικό

129,98%

67,96%

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την οικονομική
αυτάρκεια της Εταιρείας

43,48%

59,54%

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την δανειακή
εξάρτηση της Εταιρείας

56,62%

40,46%

167,52%

120,57%

Ίδια Κεφάλαια
Υποχρεώσεων

/

Σύνολο

Σύνολο
Υποχρεώσεων
Σύνολο Παθητικού

/

Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο
Παθητικού
Ίδια Κεφάλαια / Πάγιο
Ενεργητικό

Οι δείκτες αυτοί αποτυπώνουν το βαθμό
χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων
της Εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια

132,65%

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει τη δυνατότητα
της
εταιρείας
να
καλύψει
τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με
στοιχεία του κυκλοφορούντος Ενεργητικού

53,68%

24,61%

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει το τμήμα του
κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο
χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των
διαρκών
κεφαλαίων
(ιδίων
και
μακροπρόθεσμων κεφαλαίων πλέον των
προβλέψεων για έκτακτους κινδύνους).

Καθαρά Αποτελέσματα Προ
Φόρων / Σύνολο Εσόδων

29,97%

20,52%

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει την συνολική
απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα
συνολικά έσοδα.

Καθαρά Αποτελέσματα Προ
Φόρων / Ίδια Κεφάλαια

57,97%

49,07%

Ο
δείκτης
αυτός
αποτυπώνει
την
αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της
Εταιρείας.

Μικτά
Αποτελέσματα
Κύκλος εργασιών

57,80%

58,97%

Ο δείκτης αυτός αποτυπώνει το ποσοστιαίο
μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της Εταιρείας

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις

Κεφάλαιο
Κίνησης
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

/

/

215,91%
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3. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Η Phaistos Networks ανήκει σ’ έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους οικονομικής
δραστηριότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αυτόν της αγοράς ανάπτυξης
εφαρμογών internet.
Οι συχνές αλλαγές στις απαιτήσεις των πελατών που συνδέονται με τις ταχείς και διαρκείς
τεχνολογικές εξελίξεις, η τακτική είσοδος νέων εταιρειών και προϊόντων με σχετικά ασταθείς
«κύκλους ζωής», καθώς και η υψηλή κινητικότητα των στελεχών στην ευρύτερη αγορά της
πληροφορικής, είναι μεταξύ άλλων οι σημαντικότεροι από τους κινδύνους που καλείται να
αντιμετωπίσει η εταιρεία στο προσεχές μέλλον.
Η Phaistos Networks δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού από το 2000 έως και σήμερα.
Η πολύχρονη εμπειρία της σε συνδυασμό με την ευρεία αναγνώρισή της στον κλάδο της δίνουν
το πλεονέκτημα και την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους
κινδύνους και τις προκλήσεις της νέας οικονομίας.
Η διαρκής βελτίωση των τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών υποδομών της καθώς και η
συνεργασία της με σειρά εταιρειών στο χώρο της πληροφορικής που υποστηρίζουν τη
δραστηριότητά της, η εισαγωγή της σε νέες αγορές με υψηλά περιθώρια ανάπτυξης, η έρευνα και
η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και εφαρμογών, η διαφοροποίηση των εργασιών της εταιρείας και
η δυνατότητα της να προσαρμόζει τα προϊόντα της στις απαιτήσεις των πελατών της, αυξάνουν
το δυνητικό πελατολόγιο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί και περιορίζουν σημαντικά τους
παραπάνω κινδύνους.

4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
Η Phaistos Networks, από την αρχή της λειτουργίας της, έχει ανταποκριθεί με απόλυτη
επιτυχία στην διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση διαδικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής
τεχνολογίας και ποιότητας. Χρησιμοποιώντας την άριστη τεχνολογική κατάρτιση και εμπειρία του
ανθρώπινου δυναμικού της, παράγει πρωτοπόρες διαδικτυακές λύσεις που καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα εφαρμογών στο χώρο της νέας οικονομίας, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό διαδίκτυο.
Έχοντας ήδη αναπτύξει ένα πλήθος αξιόπιστων, εύχρηστων και λειτουργικών
διαδικτυακών προϊόντων με εμφανή την τεχνολογική τους υπεροχή, η εταιρεία έχει εδραιωθεί ως
«ο οδηγός» των διαδικτυακών εξελίξεων στην χώρα μας, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στην
συνεχή και σταθερή αύξηση της πελατειακής της βάσης.

5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει διαθέσιμο συνάλλαγμα.

6. Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό
περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις, τις επενδύσεις, τις βραχυπρόθεσμες και
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής
θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες
απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή
έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην
5
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καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η Εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο,
έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους), ή
να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση.
Η Εταιρεία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα
κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.

7. Ακίνητα της εταιρίας
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της ακίνητα.

8. Υποκαταστήματα εταιρείας
Υποκατάστημα της εταιρείας λειτουργεί στο Ηράκλειο (Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο
Ηρακλείου, STEPC, Ν. Πλαστήρα 100 στα Βασιλικά Βουτών ) Στις 22/10/2012 η εταιρία ίδρυσε
γραφεία και στην Αθήνα (Λεωφ. Πεντέλης 74 θέση Τούφα Χαλάνδρι).

9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την
ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης.
Μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής δεν έχει συμβεί κανένα γεγονός, που θα
μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι,
Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα
της χρήσεως 2017
Μοίρες,30/06/2018
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Δημήτριος Xατζηδάκης

Γεώργιος Παπαδάκης

Μάρκος Παπαδάκης

Ακριβές αντίγραφο
Μοίρες, Αυθημερόν
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Δημήτριος Χατζηδάκης
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2. Ισολογισμός Χρήσης
Σημειώσεις

31.12.2017

31.12.2016

Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια

6.11

163.556,85

152.438,092

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6.12

660.854,25

685.434,26

10.295,44

10.295,44

834.706,54

848.167,79

1.081647,86

1.015.212,89

363.695,17

436.446,26

194.026,62

227.480,71

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.639.369,65

1.679.139,86

Σύνολο Ενεργητικού

2.474.076,19

2.527.307,65

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

6.13

Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

6.14

Παθητικό
Μετοχικό κεφάλαιο

6.15

24.000,00

210.000,00

Αποθεματικά (διάφορα)

6.16

210.000,00

210.000,00

1.164.328,39

602.641,83

1.398.328,39

1.022.641,83

Έντοκα δάνεια

83.720,41

94.680,21

Παροχές στο προσωπικό

52.960,50

28.250,38

Έσοδα επομένων χρήσεων από επιχορηγήσεις

57.936,42

0,00

121.848,60

115.847,92

316.465,93

238.778,51

Υπόλοιπο κερδών εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων εταιρείας

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

6.10

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

6.18

393.765,79

769.342,31

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

6.19

257.574,58

351.748,43

Τρέχον φόρος εισοδήματος

6.18

107.941,51

144.796,57

759.281,88

1.265.887,31

2.474.076,19

2.527.307,65

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Παθητικού

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων.
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3.Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης
Σημειώσεις

01.01- 31.12.2017

01.01- 31.12.2016

Πωλήσεις

6.4

2.404.791,60

2.407.813,43

Κόστος πωλήσεων

6.5

1.014.783,72

987.985,98

1.390.007,89

1.419.827,45

Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως

293.317,47

30.897,22

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

147.159,39

124.832,04

Έξοδα λειτουργίας πωλήσεων

581.237,90

661.893,21

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

76.226,93

102.743,50

Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως

34.213,22

25.731,13

Μικτό κέρδος

Αποτελέσματα προ φόρων
χρηματοδοτικών και επενδυτικών
αποτελεσμάτων

844.487,92

535.524,79

Χρηματοοικονομικά έσοδα

6.8

6.565,50

7.467,59

Χρηματοοικονομικά έξοδα

6.8

40.484,42

41.132,84

810.569,00

501.859,54

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

6.9

248.882,44

149.271,27

561.686,56

352.588,27

561.686,56

352.588,27

561.686,56

352.588,27

70,21

5,04

0,00

0,00

1.236.314,38

919.215,73

Κέρδη μετά από φόρους
Τα καθαρά κέρδη αναλογούν σε
Μετόχους εταιρείας
Σύνολο
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή –
βασικά (σε €)
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή – (σε
€)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
συνολικών αποσβέσεων

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων.

4. Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Μετοχικό
κεφάλαιο
Υπόλοιπο έναρξης
1.1.2017
Κέρδη περιόδου 1.1.2017 31.12.2017
Μερίσματα
Διανομή
Υπόλοιπο λήξης περιόδου
31.12.2017

Αποθεματικά

Κέρδη εις νέο

Σύνολο

210.000,00

210.000,00

602.641,83

1.022.641,83

0,00

0,00

561.686,56

561.686,56

0,00

0,00

0,00

0,00

-186.000,00

0,00

0,00

186.000,00

24.000,00

210.000,00

1.164.328,39

1.398.328,39

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων.
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5. Κατάσταση ταμειακών ροών (Έμμεση Μέθοδος)
2017

2016

Λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτελέσματα προ φόρων

810.569,00

501.859,54

391.826,46

383.690,94

24.710,15

230,64

4.146,93

5.377,23

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Έσοδα από επιχορηγήσεις

-284.082,41

Κέρδη -ζημιές από πώληση παγίων

-432,04

0,00

-205,96

40.484,42

41.132,84

987.654,52

931.653,19

-52.455,04

-310.809,60

-375.576,52

-59.600,59

559.622,95

561.243,00

0,00

6.337,38

-40.484,42

-41.132,84

Φόρος εισοδήματος πληρωθείς

-225.112,52

-45.461,08

Καθαρές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

294.026,01

480.986,46

-378.365,22

-352.271,99

0,00

1.000,00

342.018,82

0,00

-36.346,4

-351.271,99

-186.000,00

0,00

Χρεωστικούς τόκους
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Καταβληθείσες αποζημιώσεις
Τόκοι πληρωθέντες

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων παγίων και άυλων στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων παγίων στοιχείων
Εισπράξεις επιχορηγήσεων παγίων
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση κεφαλαίου
Εισπράξεις από δάνεια

10.588,76

Εξοφλήσεις δανείων

-105.133,70

0,00

0,00

-72.100,00

-291.133,70

-61.511,24

Καθαρή μεταβολή στα ταμιακά διαθέσιμα της περιόδου

-33.454,09

68.203,23

Υπόλοιπο ταμιακών διαθεσίμων στην αρχή της περιόδου

227.480,71

159.277,48

194.026,62

227.480,71

Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Υπόλοιπο ταμιακών διαθεσίμων στο τέλος της περιόδου

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών
Καταστάσεων.
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6. Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
6.1. Γενικές πληροφορίες για την εταιρεία
Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ –ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ και το διακριτικό τίτλο «PHAISTOS NETWORKS»
(ΦΕΚ 889/9.2.2000) με έδρα το Δήμο Μοιρών και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών με αριθμό 45163/70/Β/00/07 Η διάρκεια της Εταιρείας έχει ορισθεί σε 50 χρόνια. Οι
συνημμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές
καταστάσεις της PHAISTOS NETWORKS A.E. (η «Εταιρεία»).
Η κυριότερη δραστηριότητα της εταιρείας είναι η έρευνα, η ανάπτυξη, η υποστήριξη και η εμπορία
νέων τεχνολογιών και εφαρμογών ΙΝΤΕΡΝΕΤ και νέων προϊόντων και υπηρεσιών που αφορούν
ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές ανταλλαγές δεδομένων. Δραστηριοποιείται κυρίως στην
Ελλάδα Οι μετοχές της Εταιρείας δεν διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα στις Μοίρες Ηρακλείου Κρήτης.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι www.phaistosnetworks.gr.
Ο αριθμός προσωπικού της εταιρείας στις 31/12/2017 ανέρχεται στα 53 άτομα.
Στις 31/12/2016 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 43 άτομα.

6.2

Βάση παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων

(α)

Βάση Σύνταξης Οικονομικών Καταστάσεων

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PHAISTOS NETWORKS A.E.», αφορούν το
δωδεκάμηνο της χρήσης 2017. Αυτές οι οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με
τα Δ.Π.Χ.Α. όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB),
καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας
Προτύπων (IFRIC) της IASB.
Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω, θα εφαρμοσθούν σε όλες τις αναφερόμενες
περιόδους των οικονομικών καταστάσεων.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, έχουν συνταχθεί με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
μέχρι και την 31.12.2005. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένα Θέματα από τα Δ.Π.Χ.Α..
Συμφωνίες και περιγραφές της επίδρασης της μετάβασης στα ΔΠΧΑ από τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα για την καθαρή θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές παρέχονται σε σημειώσεις
κατωτέρω. Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση το ιστορικό κόστος. Η κατάρτιση
των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1 απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσεων για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Τα θέματα για τα οποία έχουν
γίνει εκτιμήσεις και παραδοχές αναφέρονται σε σημειώσεις κατωτέρω.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση εκτιμήσεων και
κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών από την εταιρεία αλλά και τον Όμιλο στον
οποίο αυτή ανήκει. Οι σημαντικότερες από τις παραδοχές που έγιναν αναφέρονται στις σημειώσεις
των Οικονομικών Καταστάσεων, όπου κρίνεται σκόπιμο. Σημειώνεται ότι, παρά το γεγονός ότι οι
εκτιμήσεις αυτές βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας και του
Ομίλου, σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί
τελικά να διαφέρουν από αυτές.
(β)

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2017 ή
μεταγενέστερα. Η επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και
διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 20Ετήσιες
Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2012-2014
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2012-2014, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 25 Σεπτεμβρίου
2014, έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2017 και
υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 15 Δεκεμβρίου 2016 με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
2343/2016. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις που αφορούν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς 5 και 7 και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 19 και 34 δεν αναμένεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν αναφέρεται
διαφορετικά.
ΔΠΧΑ 5 «Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόμενα προς Πώληση και
Διακοπείσες Δραστηριότητες»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αλλαγή από μία μέθοδο διάθεσης σε μια άλλη (πχ πώληση ή
διανομή στους ιδιοκτήτες) δεν πρέπει να θεωρείται σαν ένα νέο σχέδιο πώλησης αλλά μία
συνέχιση του αρχικού σχεδίου. Συνεπώς, δεν υπάρχει διακοπή της εφαρμογής των απαιτήσεων
του ΔΠΧΑ 5. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι η αλλαγή της μεθόδου διάθεσης δεν αλλάζει
την ημερομηνία ταξινόμησής.
ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις»
Εξυπηρέτηση συμβάσεων μετά την μεταβίβαση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
Εάν μία επιχείρηση μεταβιβάζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο υπό όρους που
επιτρέπουν στον μεταβιβάζοντα να αποαναγνωρίσει το περιουσιακό στοιχείο, το Δ.Π.Χ.Α. 7
απαιτεί να γνωστοποιούνται όλες οι μορφές συνεχιζόμενης ανάμειξης που μπορεί να έχει η
μεταβιβάζουσα επί των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων. Το Δ.Π.Χ.Α. 7 παρέχει οδηγίες
σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση πρόσθεσε
συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τις διοικήσεις να προσδιορίσουν εάν οι όροι μιας
σύμβασης για εξυπηρέτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχουν
μεταβιβαστεί συνιστά «συνεχιζόμενη ανάμειξη». Η τροποποίηση παρέχει το δικαίωμα (^Λά όχι
την υποχρέωση) αναδρομικής εφαρμογής.
Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η επιπρόσθετη γνωστοποίηση που απαιτείται από το Δ.Π.Χ.Α. 7
«Γνωστοποίηση - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων»
δεν απαιτείται συγκεκριμένα για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός αν απαιτείται από το Δ.Λ.Π.
34. Η τροποποίηση έχει αναδρομική ισχύ.
ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2016. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η αξιολόγηση της ύπαρξης ενεργού αγοράς
υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων αξιολογείται με βάση το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η
υποχρέωση και όχι με βάση τη χώρα που υπάρχει η υποχρέωση. Όταν δεν υπάρχει ενεργός
αγορά υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων σε αυτό το νόμισμα, χρησιμοποιούνται τα επιτόκια
των κρατικών ομολόγων.
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων των ενδιάμεσων οικονομικών
καταστάσεων, πρέπει να βρίσκονται είτε στις οικονομικές καταστάσεις είτε να ενσωματώνονται
με παραπομπές μεταξύ των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και του σημείου όπου
συμπεριλαμβάνονται στη ενδιάμεση οικονομική έκθεση (π.χ. στη έκθεση Διαχείρισης).
Διευκρινίζεται επίσης ότι οι άλλες πληροφορίες, εντός της ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης πρέπει
να είναι στη διάθεση των χρηστών με τους ίδιους όρους και την ίδια στιγμή όπως και οι ενδιάμεσες
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οικονομικές καταστάσεις. Εάν οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις λοιπές πληροφορίες με αυτόν
τον τρόπο, τότε η ενδιάμεση οικονομική έκθεση είναι ελλιπής.
ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) –Εταιρείες Επενδύσεων: Εφαρμογή
των εξαιρέσεων ενοποίησης
Στις 18 Δεκεμβρίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ
28 για θέματα που έχουν προκύψει στο πλαίσιο της εφαρμογής των εξαιρέσεων ενοποίησης για
τις Εταιρείες Επενδύσεων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» -Πρωτοβουλία
Γνωστοποίησης
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου 2014, αποσαφηνίζουν
ότι η σημαντικότητα εφαρμόζεται για το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων και ότι η
συμπερίληψη σε αυτές ασήμαντων πληροφοριών μπορεί να εμποδίσει την χρησιμότητα των
γνωστοποιήσεων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να
χρησιμοποιούν την επαγγελματική τους κρίση, καθορίζοντας το που
και με ποια σειρά
παρουσιάζονται οι πληροφορίες στις γνωστοποιήσεις επί των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης
διευκρινίζονται θέματα σχετικά με τα υποσύνολα και την παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών
συνολικών εισοδημάτων που προκύπτουν από τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη
μέθοδο της καθαρής θέσης Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18
Δεκεμβρίου 2016.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις)- Διευκρινήσεις για τις επιτρεπτές
απόσβεσης

μεθόδους

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων απόσβεσης βασισμένων στα έσοδα δεν είναι
κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου καθώς τα έσοδα
δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών ωφελειών που
ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Η ανωτέρω θέση δεν ισχύει όταν το άυλο
περιουσιακό στοιχείο εκφράζεται ως μέτρο υπολογισμού των εσόδων ή όταν μπορεί να αποδειχθεί
ότι τα έσοδα και η ανάλωση των οικονομικών ωφελειών που απορρέουν από το άυλο περιουσιακό
στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένα.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 2 Δεκεμβρίου 2016.
ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 41 (Τροποποιήσεις)- Γεωργία: Καρποφόρα Φυτά
Οι τροποποιήσεις φέρνουν τα καρποφόρα φυτά (bearer plants), τα οποία χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο για να αυξηθεί παραγωγή, στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 έτσι ώστε
να αντιμετωπίζονται λογιστικά με τον ίδιο τρόπο όπως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2017, με την νωρίτερη εφαρμογή να επιτρέπεται, και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 23 Νοεμβρίου 2016.
ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις»-Μέθοδος της Καθαρής
Θέσης στις Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις
Η τροποποίηση του ΔΛΠ 27 την οποία εξέδωσε το Συμβούλιο στις 12 Αυγούστου 2014, επιτρέπει
σε μία οντότητα να χρησιμοποιεί τη μέθοδο της καθαρής θέσης για τη λογιστικοποίηση των
επενδύσεων της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς, στις ατομικές της οικονομικές
καταστάσεις. Αυτό συνιστά επιλογή λογιστικής πολιτικής για κάθε κατηγορία επενδύσεων. Η
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τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2017 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 18 Δεκεμβρίου 2016 .
ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Σχήματα υπό κοινό έλεγχο» -Λογιστικός χειρισμός της
απόκτησης μεριδίου σε μια από κοινού δραστηριότητα
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ένας επενδυτής εφαρμόζει την μέθοδο της «απόκτησης» όταν
αποκτά συμμετοχή σε μία κοινή επιχείρηση. Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή
Ένωση στις 24 Νοεμβρίου 2016.
ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους-Εισφορές από εργαζόμενους»
Η τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Φεβρουαρίου 2016. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για εισφορές από εργαζομένους ή τρίτους σε
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο στόχος της τροποποίησης είναι η απλοποίηση του
λογιστικού χειρισμού των εισφορών που είναι ανεξάρτητες από τον αριθμό των ετών υπηρεσίας
των εργαζομένων, για παράδειγμα, για τις εισφορές των εργαζομένων που υπολογίζονται
σύμφωνα με ένα σταθερό ποσοστό του μισθού.
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί
νωρίτερα από την Εταιρεία (ή και τον Όμιλο)
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι
υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) δεν έχει εφαρμόσει
νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και μελετά την επίδραση τους στις οικονομικές καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα»
Στις 24 Ιουλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9, το οποίο
περιλαμβάνει την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. Το
πρότυπο θα αντικαταστήσει το ΔΛΠ 39 και όλες τις προηγούμενες εκδόσεις του ΔΠΧΑ 9. Τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, με
βάση το επιχειρηματικό μοντέλο της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και των συμβατικών ταμειακών ροών των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από το τον πιστωτικό κίνδυνο της οντότητας, η ταξινόμηση και
επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν έχει αλλάξει σε σχέση με τις υπάρχουσες
απαιτήσεις. Η Εταιρεία (ή και ο Όμιλος) βρίσκεται (βρίσκονται) στη διαδικασία εκτίμησης της
επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται υποχρεωτικά
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και υιοθετήθηκε
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Νοεμβρίου 2017.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες»
Στις 28 Μαΐου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» και
συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων επί του προτύπου που εκδόθηκαν στις 11
Σεπτεμβρίου του 2016 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και αποτελεί το νέο πρότυπο που αφορά στην
αναγνώριση του εσόδου.
Το ΔΠΧΑ 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18, ΔΛΠ 11 και τις διερμηνείες ΕΔΔΠΧΑ 13, ΕΔΔΠΧΑ
15, ΕΔΔΠΧΑ 18 και ΜΕΔ 31.
Το νέο πρότυπο καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε βημάτων που θα εφαρμόζεται για έσοδα που
προκύπτουν από μια σύμβαση με έναν πελάτη (με περιορισμένες εξαιρέσεις), ανεξάρτητα από το
είδος της συναλλαγής εσόδων ή τον κλάδο. Οι απαιτήσεις του προτύπου θα εφαρμόζονται επίσης
για την αναγνώριση και επιμέτρηση των κερδών και ζημιών από την πώληση ορισμένων μη
13
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χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που δεν αποτελούν παραγωγή από συνήθεις
δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας (π.χ., πωλήσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και
εξοπλισμού ή άυλων περιουσιακών στοιχείων). Θα απαιτούνται εκτεταμένες γνωστοποιήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του συνόλου των εσόδων, πληροφορίες σχετικά με τις
υποχρεώσεις απόδοσης, αλλαγές στα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων σύμβασης και των
υποχρεώσεων σύμβασης μεταξύ των περιόδων και βασικές κρίσεις και εκτιμήσεις. Το ΔΠΧΑ 15
υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων»
Στις 30 Ιανουαρίου 2014 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το πρότυπο σκοπός του οποίου είναι να προσδιορίσει
τις απαιτήσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για τα υπόλοιπα των «Μεταβατικοί
λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» που προκύπτουν όταν μια οικονομική οντότητα
παρέχει αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτες, σε τιμή ή ποσοστό που υπόκειται σε ειδική ρύθμιση από
το κράτος.
Το ΔΠΧΑ 14 επιτρέπει σε μια οικονομική οντότητα η οποία υιοθετεί για πρώτη φορά τα ΔΠΧΑ να
συνεχίσει να λογιστικοποιεί, με μικρές αλλαγές, τα υπόλοιπα των «μεταβατικών λογαριασμών
ρυθμιζόμενων δραστηριοτήτων» σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά πρότυπα, τόσο κατά την
πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ όσο και στις μεταγενέστερες οικονομικές καταστάσεις. Τα υπόλοιπα
και οι κινήσεις αυτών των λογαριασμών παρουσιάζονται χωριστά στις καταστάσεις οικονομικής
θέσης, αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων ενώ συγκεκριμένες γνωστοποιήσεις
απαιτούνται. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»
Στις 13 Ιανουαρίου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του
προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη
πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το
ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το
οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις
συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό
στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του
εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο
εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και
χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο
σύμβασης. Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 1 Ιανουαρίου 2019 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28
(Τροποποίηση) «Συμμετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» - Πώληση ή
Εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Επενδυτή και της Συγγενούς ή της
Κοινοπραξίας του
Η κύρια συνέπεια της τροποποίησης που εκδόθηκε από το Συμβούλιο στις 11 Σεπτεμβρίου 2014,
είναι ότι ολόκληρο το κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει μια
επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική ή όχι). Ένα μερικό κέρδος ή ζημία αναγνωρίζεται
όταν μια συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη
και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία στεγάζονται σε μια θυγατρική. Η τροποποίηση εφαρμόζεται
σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) “Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων σε μη
πραγματοποιηθείσες ζημιές”
Η τροποποίηση διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό σχετικά με την αναγνώριση αναβαλλόμενων
φορολογικών απαιτήσεων σε μη πραγματοποιηθείσες ζημιές που έχουν προκύψει από
14

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

χρεωστικούς τίτλους που επιμετρώνται στην εύλογη αξία. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 7 Καταστάσεις ταμιακών ροών (Τροποποίηση) “Γνωστοποιήσεις”
Η τροποποίηση εισάγει υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις που παρέχουν τη δυνατότητα στους
χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές των υποχρεώσεων που
προέρχονται από χρηματοδοτικές δραστηριότητες. Οι τροποποιήσεις θα απαιτούν από τις
οντότητες να παρέχουν γνωστοποιήσεις που επιτρέπουν στους επενδυτές να αξιολογούν τις
μεταβολές στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων μεταβολών που προέρχονται από ταμειακές ροές και μεταβολές μη
ταμειακής φύσης. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 2 Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών (Τροποποίηση)
“Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές που εξαρτώνται από
την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με τη βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές που
εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και το λογιστικό χειρισμό
σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται σε μετρητά
ή σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία εξαίρεση όσον
αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν να
επρόκειτο να διακανονιστεί εξ’ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους, στις περιπτώσεις όπου ο
εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων
των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και
να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από
την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποίηση) «Εφαρμογή του νέου ΔΠΧΑ 9 με το ΔΠΧΑ 4».
Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Σεπτεμβρίου τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 4 ώστε να
αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που προέκυψαν από την εφαρμογή του νέου προτύπου
χρηματοοικονομικών μέσων (ΔΠΧΑ 9), πριν από την εφαρμογή του νέου τροποποιημένου από το
συμβούλιο ΔΠΧΑ 4. Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις: επικάλυψη και αναβολή. Το
τροποποιημένο πρότυπο θα:
• δίνει την δυνατότητα στις εταιρίες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίσουν
στα λοιπά συνολικά έσοδα, και όχι στο κέρδος ή τη ζημία, την αστάθεια που μπορεί να προκύψει
όταν το ΔΠΧΑ 9 εφαρμόζεται πριν από τις νέες ασφαλιστικές συμβάσεις.
• παρέχει στις επιχειρήσεις των οποίων οι δραστηριότητες κατά κύριο λόγο συνδέονται με τις
ασφάλειες, μια προαιρετική προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 μέχρι το 2021.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Διευκρινίσεις στο ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες»
Τον Απρίλιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση διευκρινίσεων στο ΔΠΧΑ 15. Οι
τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 15 δεν μεταβάλλουν τις βασικές αρχές του Προτύπου, αλλά παρέχουν
διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των εν λόγω αρχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τον
τρόπο με τον οποίο αναγνωρίζεται μία δέσμευση εκτέλεσης σε μία σύμβαση, πώς προσδιορίζεται
αν μία οικονομική οντότητα αποτελεί τον εντολέα ή τον εντολοδόχο, και πώς προσδιορίζεται αν
το έσοδο από τη χορήγηση μίας άδειας θα πρέπει να αναγνωριστεί σε μία συγκεκριμένη χρονική
στιγμή ή με την πάροδο του χρόνου. Η εταιρεία (Ο Όμιλος) θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
15
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παραπάνω στις Οικονομικές της (του) Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Η
τροποποίηση εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018 και
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2014-2017
Οι τροποποιήσεις του Κύκλου 2014-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2017,
έχουν εφαρμογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή μετά από την 1 Ιανουαρίου 2018 και δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν
σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (ή και του Ομίλου) εκτός αν
αναφέρεται διαφορετικά.
Δ.Π.Χ.Α. 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς
Η τροποποίηση διαγράφει τις «Βραχυπρόθεσμες εξαιρέσεις από τα Δ.Π.Χ.Α.» που προβλέπονταν
από το Προσάρτημα Ε του Δ.Π.Χ.Α. 1 με το αιτιολογικό ότι έχουν υπηρετήσει πλέον τον σκοπό
τους και δεν είναι πλέον απαραίτητες.
ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Επιμέτρηση Συγγενών Επιχειρήσεων ή Κοινοπραξιών στην
εύλογη αξία»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η επιλογή που δίνεται οι επενδύσεις σε συγγενής ή σε κοινοπραξίες
που κατέχεται από μια οντότητα που είναι ένας οργανισμός διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων,
ή άλλης οντότητας που πληροί τις προϋποθέσεις να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμη για κάθε μια επένδυση σε συγγενή ή κοινοπραξία ξεχωριστά κατά
την αρχική αναγνώριση.
ΔΠΧΑ 12 Γνωστοποιήσεις συμμετοχών σε άλλες οντότητες: Διευκρίνιση του σκοπού του
προτύπου.
Η τροποποίηση διευκρίνισε το πεδίο εφαρμογής του προτύπου προσδιορίζοντας ότι οι απαιτήσεις
γνωστοποίησης του προτύπου, εκτός από εκείνες των παραγράφων Β10-Β16, ισχύουν για τις
συμμετοχές της οντότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 5 που έχουν ταξινομηθεί ως
κατεχόμενα για πώληση, ως κατεχόμενα για διανομή ή ως διακοπείσες δραστηριότητες σύμφωνα
με το ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς πώληση και
διακοπείσες δραστηριότητες».
ΔΛΠ 40 « Επενδυτικά ακίνητα» Μεταφορές Επενδυτικών ακινήτων
Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 40 που εξέδωσε το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2017 διευκρινίζουν
ότι μια οικονομική οντότητα δύναται να μεταφέρει ένα ακίνητο προς ή από τις επενδύσεις σε
ακίνητα, όταν, και μόνο όταν, υπάρχουν ενδείξεις αλλαγής της χρήσης. Μια αλλαγή της χρήσης
προκύπτει, εάν το ακίνητο πληροί ή παύει να πληροί, τον ορισμό των επενδύσεων σε ακίνητα.
Μια αλλαγή στις προθέσεις της διοίκησης για τη χρήση του ακινήτου από μόνη της δεν αποτελεί
ένδειξη μιας αλλαγής στη χρήση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΕΔΔΠΧΑ 22 Διερμηνεία «Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και Προκαταβολές»
Η Διερμηνεία 22 διευκρινίζει το λογιστικό χειρισμό για τις συναλλαγές που περιλαμβάνουν την
είσπραξη ή την πληρωμή προκαταβολών σε ξένο νόμισμα. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τις
συναλλαγές σε ξένο νόμισμα όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει ένα μη νομισματικό
περιουσιακό στοιχείο ή μια μη νομισματική υποχρέωση που προκύπτει από την πληρωμή ή την
είσπραξη προκαταβολών πριν η οικονομική οντότητα αναγνωρίσει το σχετικό περιουσιακό
στοιχείο, έξοδο ή έσοδο. Σύμφωνα με τη διερμηνεία η ημερομηνία της συναλλαγής, για τον σκοπό
του καθορισμού της συναλλαγματικής ισοτιμίας, είναι η ημερομηνία της αρχικής αναγνώρισης
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των μη νομισματικών προπληρωμών του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης από λήψη
προκαταβολής. Εάν υπάρχουν πολλαπλές πληρωμές ή εισπράξεις προκαταβολικά, η ημερομηνία
της συναλλαγής καθορίζεται για κάθε πληρωμή ή είσπραξη.
Η διερμηνεία εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2018 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(γ)

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2017 στις 30 Ιουνίου 2017.
(δ)

Χρήση Εκτιμήσεων

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση
προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων
του ενεργητικού και παθητικού την γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων
κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων
κατά την διάρκεια της χρήσεως/περιόδου. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν
από αυτές τις εκτιμήσεις.

6.3

Βασικές λογιστικές Αρχές

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των συνημμένων ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, και εφαρμόζονται συστηματικά από την εταιρεία, έχουν ως εξής:
Ενσώματα Πάγια (Ακίνητα, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός)
Τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός αποτιμώνται στο κόστος, μείον τις συσσωρευμένες
αποσβέσεις και τυχόν υποτιμήσεις. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται ως έξοδο
εντός της χρήσης στην οποία πραγματοποιούνται. Το κόστος και οι σχετικές αποσβέσεις παγίων
που πωλήθηκαν ή αποσύρθηκαν αφαιρείται από τις οικονομικές καταστάσεις κατά τη χρήση που
πραγματοποιήθηκαν, και τυχόν ζημιές ή κέρδη περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα χρήσης
Αποσβέσεις Ενσώματων Παγίων
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με βάση τη σταθερή μέθοδο. Οι συντελεστές που χρησιμοποιούνται
είναι οι εξής:
Είδος παγίου
Εγκαταστάσεις κτιρίων
Εξοπλισμός Δικτύου
Μεταφορικά Μέσα
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Εκτυπωτές
Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Ετήσιος Συντελεστής
Απόσβεσης
10%
15%
12,50%
30%
12,50%

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Οι καταχωρημένες αξίες των περιουσιακών στοιχείων αναθεωρούνται για τυχόν απομείωση όποτε
τα γεγονότα ή οι αλλαγές περιστάσεων υποδεικνύουν ότι η καταχωρημένη αξία ίσως να μην είναι
ανακτήσιμη. Όταν η καταχωρημένη αξία ενός στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο αξία του,
αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Το ανακτήσιμο ποσό
υπολογίζεται ως το μεγαλύτερο μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας σε χρήση. Η
καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που προκύπτει από την πώληση ενός στοιχείου σε ανεξάρτητη
συναλλαγή μεταξύ ενήμερων και πρόθυμων μερών, μετά την αφαίρεση όλων των άμεσων
επιπρόσθετων εξόδων πώλησης, ενώ η αξία σε χρήση είναι η τρέχουσα αξία της εκτιμώμενης
μελλοντικής ταμειακής ροής που αναμένεται να προκύψει από τη συνεχιζόμενη χρήση του
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στοιχείου και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Για την αξιολόγηση της
απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο κατώτατο επίπεδο για το οποίο
υπάρχουν ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές.
Ασώματα Πάγια
Τα ασώματα πάγια περιλαμβάνουν τα κόστη λογισμικού που αγοράζεται ή παράγεται εσωτερικά.
Τα προερχόμενα από εξωτερική αγορά ασώματα πάγια απεικονίζονται στο κόστος κτήσης, ενώ τα
προερχόμενα από ενοποίηση επιχειρήσεων στην εύλογη αξία που είχαν κατά την απόκτηση. Το
λογισμικό που παράγεται εσωτερικά περιλαμβάνει έξοδα όπως μισθοδοσία, υλικά και υπηρεσίες
που χρησιμοποιούνται, καθώς και κάθε άλλο άμεσο έξοδο που απαιτείται για την ανάπτυξη του
και την προώθησή του προς χρήση.
Τα στάδια τα οποία ακολουθούνται προκειμένου μία δαπάνη να χαρακτηρισθεί ως άυλο
περιουσιακό στοιχείο έχουν ως εξής:
Στάδιο έρευνας
Σημειώνεται ότι ως έρευνα ορίζεται «η πρωτότυπη και προγραμματισμένη συστηματική εξέταση
που αναλαμβάνεται με την προσμονή της αποκτήσεως νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσεως
ή αντιλήψεως». Κατά το στάδιο αυτό, οποιεσδήποτε δαπάνες και να πραγματοποιηθούν,
επιβαρύνουν τα αποτελέσματα.
Στάδιο ανάπτυξης
Σημειώνεται ότι ως στάδιο ανάπτυξης ορίζεται «η εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας ή
άλλης γνώσεως σε ένα πρόγραμμα ή σχέδιο για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων,
προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων ή υπηρεσιών πριν από την έναρξη της εμπορικής
παραγωγής ή χρήσεως». Το στάδιο της ανάπτυξης ως μεταγενέστερο από το στάδιο της
έρευνας παρέχει λογικά στην επιχείρηση την δυνατότητα να μπορεί βάσιμα να αποδείξει ότι θα
δημιουργηθεί τελικά ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο, επίσης κατά την διαδικασία ανάπτυξης
φαίνεται πιο καθαρά ότι το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο δημιουργείται προκειμένου να
φέρει μελλοντικά οφέλη.
Επιπρόσθετα για να αναγνωριστούν, οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται κατά το στάδιο της
ανάπτυξης, σαν άυλο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής
προϋποθέσεις:
 Να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα, να ολοκληρωθεί το άυλο περιουσιακό στοιχείο ώστε
τελικά αυτό να δύναται να διατεθεί για πώληση ή χρήση
 Να υπάρχει η πρόθεση και η δυνατότητα να ολοκληρωθεί το περιουσιακό στοιχείο
προκειμένου να διατεθεί προς πώληση ή χρήση.
 Να τεκμηριώνεται ο τρόπος με τον οποίο θα προκύψουν μελλοντικά οφέλη από τη
δημιουργία του άυλου περιουσιακού στοιχείου.
 Να υπάρχει η διαθεσιμότητα επαρκών, τεχνικών, οικονομικών, ή άλλων πόρων οι οποίοι
θα βοηθήσουν την εταιρεία να ολοκληρώσει και να διαθέσει ή να χρησιμοποιήσει το
άυλο περιουσιακό στοιχείο
 Ικανότητα να παρακολουθούνται αξιόπιστα οι δαπάνες που θα αποδοθούν στο άυλο
περιουσιακό στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του.
Έλεγχος απομείωσης
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας
τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το
απαιτούμενο για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία
χρήσης προσδιορίζεται με προεξόφληση των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο
προεξοφλητικό επιτόκιο.
Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται
έως το ύψος της ανακτήσιμης.
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Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία
προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία
απομείωσης μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία
του περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της
ανακτήσιμης αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη
αξία που θα είχε προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες
χρήσεις.
Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το
αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής.
Αποσβέσεις
Η απόσβεση των ασώματων ακινητοποιήσεων υπολογίζεται με βάση τη σταθερή μέθοδο. Οι
συντελεστές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:
Είδος Παγίου
Λογισμικά

Συντελεστής
30%

Επενδύσεις
Όλες οι Επενδύσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος, δηλαδή την εύλογη αξία του τιμήματος,
συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων απόκτησης που σχετίζονται με το χρηματοοικονομικό
στοιχείο.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που κατατάσσονται ως
«διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς» και «διαθέσιμα για πώληση», αποτιμώνται στην
εύλογη αξία τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές από χρεόγραφα προς διακράτηση για εμπορικούς σκοπούς
αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Τα κέρδη ή οι ζημιές από τα διαθέσιμα
για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται ως ξεχωριστό στοιχείο των ιδίων
κεφαλαίων μέχρι την πώληση, είσπραξη ή άλλη διάθεση του χρηματοοικονομικού στοιχείου, ή
μέχρι να θεωρηθεί ότι το χρηματοοικονομικό στοιχείο απομειώθηκε, οπότε το αθροιστικό κέρδος
ή η ζημιά που περιλαμβανόταν στο κεφάλαιο περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα χρήσης. Για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές αγορές,
η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του
ισολογισμού. Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία για τα οποία δεν υπάρχει τιμή διαπραγμάτευσης,
η εύλογη αξία ορίζεται με βάση τις προβλεπόμενες ταμειακές ροές του ιδίου χρηματοοικονομικού
στοιχείου.
Χρηματοπιστωτικά μέσα
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στον ισολογισμό
περιλαμβάνουν τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις, τις λοιπές απαιτήσεις,
τις συμμετοχές, τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Τα χρηματοοικονομικά μέσα παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής
θέσεως, βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των σχετικών συμβάσεων από τις οποίες
απορρέουν. Τόκοι, μερίσματα, κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά
προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, λογιστικοποιούνται ως έσοδα ή
έξοδα αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους λογιστικοποιείται απ’ ευθείας στην
καθαρή θέση. Τα χρηματοοικονομικά μέσα συμψηφίζονται όταν η Εταιρία, σύμφωνα με το νόμο,
έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) ή
να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσει ταυτοχρόνως την υποχρέωση.
Η Εταιρία δεν κάνει χρήση παράγωγων χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμισμα
κινδύνων ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς.
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Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατώτερη τιμή μεταξύ του κόστους και της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται από το κόστος αγοράς με τη μέθοδο FIFO. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η αναμενόμενη τιμή πώλησης μείον τα κόστη παραγωγής και
διάθεσης. Δημιουργείται πρόβλεψη απομείωσης όταν τα αποθέματα θεωρούνται απαρχαιωμένα ή
άχρηστα.
Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί απαιτήσεων κατά πελατών, αναγνωρίζονται στην τιμολογιακή τους αξία και
συνήθως εισπράττονται σε χρονικό διάστημα μεταξύ 60 έως 120 ημερών.
Γίνεται πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις όταν η είσπραξή τους θεωρείται πλέον αβέβαια.
Η πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης και
αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που απαιτείται. Οι απαιτήσεις οι οποίες έχουν καταστεί ανεπίδεκτες
είσπραξης διαγράφονται με μείωση της ήδη σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Διαθέσιμα
Η εταιρεία θεωρεί διαθέσιμα τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις όψεως και προθεσμίας και τις
άλλες επενδύσεις μεγάλης ρευστότητας με αρχική λήξη τριών μηνών ή και λιγότερο.
Για λόγους κατάρτισης της κατάστασης ταμειακών ροών τα διαθέσιμα αποτελούνται από τα
μετρητά στο ταμείο και τις καταθέσεις όπως ορίστηκαν προηγουμένως.
Δανεισμός
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται
ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλλει την
εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι
χρεωστικοί τόκοι δανείων, καταχωρούνται απευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
περιόδου που αφορούν, ακόμη κι αν αφορούν κατασκευαστική περίοδο παγίων στοιχείων
Έντοκες Υποχρεώσεις
Τα δάνεια αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του δανείου που
λαμβάνεται, χωρίς τα έξοδα έκδοσης που σχετίζονται με το δανεισμό. Μετά την αρχική
αναγνώριση, αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου
(EIR).
Μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, που μεταφέρουν ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη
που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου στοιχείου, κεφαλαιοποιούνται κατά την
έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθίου ή, εάν είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία
των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές μισθωμάτων καταμερίζονται στο χρηματοοικονομικό
κόστος και σε μείωση της υποχρέωσης μίσθωσης. Τα έσοδα από χρηματοοικονομικές μισθώσεις
καταχωρούνται απευθείας στα έσοδα. Τα κεφαλαιοποιημένα μισθωμένα στοιχεία αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του στοιχείου. Οι μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής
διατηρεί ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας του στοιχείου
περιλαμβάνονται στις λειτουργικές μισθώσεις. Τα λειτουργικά μισθώματα αναγνωρίζονται ως
έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.
Επιχορηγήσεις
Η εταιρεία λαμβάνει επιχορηγήσεις με σκοπό τη χρηματοδότηση ειδικών έργων για την απόκτηση
ασώματων και ενσώματων παγίων. Οι επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχει εύλογη
εξασφάλιση ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και ότι θα τηρηθούν όλοι οι σχετικοί όροι.
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Οι επιχορηγήσεις που σχετίζονται με περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται ως έσοδα επόμενων
χρήσεων και αποσβένονται σύμφωνα με την ωφέλιμη ζωή του σχετικού στοιχείου. Αντίστοιχα η
απόσβεση της επιχορήγησης καταχωρείται μειωτικά των αποσβέσεων των περιουσιακών
στοιχείων.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά τις χρήσεις που
πραγματοποιούνται.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει τρέχουσα νομική ή θεσμική υποχρέωση που
απορρέει από γεγονότα του παρελθόντος, είναι πιθανό να απαιτείται εκροή πόρων που
ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για την εξόφληση της υποχρέωσης αυτής, και εφόσον μπορεί
να γίνει αξιόπιστη εκτίμηση του ποσού της υποχρέωσης.
Οι προβλέψεις αναθεωρούνται κατά την ημερομηνία κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται ώστε
να αντιπροσωπεύουν την τρέχουσα αξία του εξόδου που αναμένεται να απαιτηθεί για την
εξόφληση της υποχρέωσης.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εκτός αν η πιθανότητα εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη
είναι μικρή. Τα ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις, εκτός εάν η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
Φόροι Εισοδήματος (Τρέχουσας και Επόμενων Χρήσεων)
Οι φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τους φόρους εισοδήματος της τρέχουσα χρήσης με βάση
τα κέρδη κάθε επιχείρησης, όπως προσαρμόζονται στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και
τους αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος, με τους τρέχοντες συντελεστές φόρου.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος παρουσιάζονται με τη μέθοδο των υποχρεώσεων για όλες
τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων, και τις λογιστικές τους αξίες για σκοπούς χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.
Κανένα αναβαλλόμενο φορολογικό στοιχείο δεν αναγνωρίζεται εάν δεν είναι πιθανό να προκύψει
το σχετικό φορολογικό όφελος. Για τις συναλλαγές που αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή
θέση , οι σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης άμεσα στην καθαρή θέση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τα θεσπισμένους φορολογικούς συντελεστές
κατά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού.
Αναγνώριση Εσόδων
Τα έσοδα αναγνωρίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου και μόνο εφόσον: α) μπορούν
να υπολογισθούν αξιόπιστα και β) είναι πιθανό τα οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην
Εταιρεία. Τα έσοδα περιλαμβάνουν τις εξής υπηρεσίες: α) Διαφήμιση μέσω της δικτυακής πύλης
(portal) www.pathfinder.gr ιδιοκτησίας της εταιρείας , β) Διαχείριση συστήματος ADMAN. Η
πλατφόρμα ADMAN είναι μία προηγμένη υπηρεσία διαχείρισης, διανομής και παρακολούθησης
στοχευμένων διαφημιστικών εκστρατειών στο Διαδίκτυο, που σχεδίασε και ανέπτυξε η Phaistos
Networks γ) Κατασκευή και υποστήριξη sites δ) Διαχείριση συστήματος iProbe. H πλατφόρμα
iProbe έχει αναπτυχθεί εξ' ολοκλήρου από τη Phaistos Networks και αποτελεί ένα ευέλικτο και
ισχυρό σύστημα διεξαγωγής online ερευνών και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων και
συμπερασμάτων από αυτές, ε)Συμμετοχή στην υπηρεσία αναζήτησης προϊόντων και σύγκρισης
τιμών www.bestprice.gr ιδιοκτησίας της εταιρείας και στ) Διαχείριση καμπανιών μέσω της
πλατφόρμας Adomium. Το Adomium κάνοντας χρήση καινοτόμων μεθόδων και τεχνολογιών
αιχμής προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο επιλογών για τον προγραμματισμό και διαχείριση
επιτυχημένων Online καμπανιών με όρους programmatic trading.
Κέρδη / (Ζημιές) ανά Μετοχή
Τα βασικά κέρδη/ (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών/
(ζημιών) με το σταθμισμένο μέσο αριθμό μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της σχετικής
περιόδου.
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Τα μειωμένα κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή υπολογίζονται με τη διαίρεση των καθαρών κερδών /
(ζημιών) που αποδίδονται στους κοινούς μετόχους με το σταθμισμένο μέσο αριθμό κοινών
μετοχών στη διάρκεια της χρήσης, όπως προσαρμόζεται για τις επιπτώσεις των δικαιωμάτων
απομείωσης.
Αποθεματικά για αποζημίωση Προσωπικού λόγω Εξόδου από την Υπηρεσία
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται βάσει
την δικαιούμενης αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης του Ν.2112/20
Διανομή μερίσματος
Η διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας παρουσιάζεται στις οικονομικές καταστάσεις
ως υποχρέωση κατά τη χρήση που εγκρίνεται η διανομή του μερίσματος από τους μέτοχους.
Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η εταιρεία εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι
στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές
ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος
ταμειακών ροών.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά την λειτουργία της εταιρείας, δεδομένου ότι οι
συναλλαγές με τους πελάτες και τους προμηθευτές σε ξένο νόμισμα είναι ελάχιστες.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία λόγω της οικονομικής κρίσης και την έλλειψη ρευστότητας έχει σημαντικές
συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού σχηματίζονται
επαρκείς προβλέψεις .Οι χονδρικές πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό
απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε τοις μετρητοίς είτε μέσω πιστωτικών καρτών
Κίνδυνος Ταμειακών Ροών
Η εταιρεία έχει σημαντικό κίνδυνο ταμιακών ροών, λόγω της περιορισμένης ρευστότητας της. Ο
κίνδυνος αυτός περιορίζεται σημαντικά από τον Βραχυπρόθεσμο δανεισμό για κεφάλαιο κίνησης
στον οποίο έχει προσφύγει.
Κίνδυνος τεχνολογικών εξελίξεων
Οι τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν στη δραστηριότητα των εταιρειών του κλάδου της
Πληροφορικής, ενδέχεται να επηρεάσουν την ανταγωνιστικότητά τους, έχοντας ως αποτέλεσμα
την ύπαρξη συνεχούς ανάγκης ανανέωσης και ενημέρωσης. Ενδεχομένως, κάποιες σημαντικές και
αναγκαίες διαφοροποιήσεις στην υπάρχουσα τεχνολογία να απαιτήσουν σημαντικές επενδύσεις
στο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια
προκειμένου να είναι επαρκώς καλυμμένη έναντι του κινδύνου της μειωμένης τεχνολογικής
εξέλιξης με τους ακόλουθους τρόπους:
Αναπτύσσοντας τα προϊόντα της σε ευρέως διαδεδομένες διεθνώς πλατφόρμες που έχουν
σημαντικό χρόνο ζωής και επιπλέον απαιτούν σημαντικούς πόρους για την αλλαγή τους από την
πελατειακή βάση της Εταιρείας,
Λαμβάνοντας μέρος σε διάφορα προγράμματα, με μοναδικό στόχο την ενημέρωση και την
αναγνώριση των πλέον καινοτόμων τεχνολογιών για την πιθανή ένταξή τους στη διαδικασία
ανάπτυξης των προϊόντων της
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Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών
προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς
κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών κινδύνων. Ως γεωγραφικός τομέας
θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία
υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές.
Οι δραστηριότητες της εταιρείας, με δεδομένο ότι διενεργούνται αποκλειστικά στην Ελλάδα και
είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας γεωγραφικός τομέας.

6.4

Έσοδα

Τα Έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
2017

Διαφήμιση – Διαχείριση διαφήμισης

1.364.159,52

Άδειες χρήσης λογισμικού – τεχνική υποστήριξη
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

6.5

2016

1.215.428,13

1.040.632,08

1.192.385,30

2.404.791,6

2.407.813,43

Ανάλυση Εξόδων

Τα Έξοδα (Κόστος πωλήσεων, Έξοδα Διοίκησης, Έξοδα Διάθεσης, Έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης)
αναλύονται ως εξής:
2017

2016

Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού

578.539,99

300.761,87

Αμοιβές και Παροχές Τρίτων

455.559,18

788.310,92

Παροχές τρίτων

156.107,71

199.340,94

Φόροι και Τέλη

3.351,05

3.360,65

Διάφορα Έξοδα

209.313,43

201.989,41

40.484,42

41.132,84

Αποσβέσεις

391.826,46

383.690,94

Προβλέψεις

28.857,05

5.377,23

Λοιπά έξοδα

30.066,29

20.353,90

1.894.105,58

1.944.318,70

2017
673.047,00
161.113,67

2016
465.414,45
113.362,49

11.807,78
34.227,24
880.195,69
-301.655,70
578.539,99

17.588,38
30.209,90
626.575,22
-325.813,35
300.761,87

Χρηματοοικονομικά έξοδα

Σύνολο

6.6

Κόστος Μισθοδοσίας

Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται ως εξής:

Μισθοί και Ημερομίσθια
Ασφαλιστικές Εισφορές
Αποζημιώσεις
Λοιπά Έξοδα Προσωπικού
Σύνολο
Μείον: Κεφαλαιοποιήσεις
Κόστος Μισθοδοσίας
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6.7

Αποσβέσεις

Οι αποσβέσεις στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ακολούθως:
2017
Αποσβέσεις Κτιρίων

2016

16.121,08

9.192,04

Αποσβέσεις Μηχ/των & Λοιπού Εξοπλισμού

9.466,48

18.949,23

Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων

1.389,79

5.503,67

79.851,59

33.796,27

106.828,94

67.441,21

284.997,52

316.249,73

Σύνολο Αποσβέσεων Ασώματων Παγίων

284.997,52

316.249,73

Γενικό Σύνολο

391.826,46

383.690,94

Αποσβέσεις Επίπλων – Λοιπού Εξοπλισμού
Σύνολο Αποσβέσεων Ενσώματων Παγίων
Αποσβέσεις Λογισμικών και Λοιπών Ασώματων Παγίων

6.8

Χρηματοοικονομικά Έσοδα – Έξοδα

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως εξής:
2017

2016

Τόκοι Δανείων

25.378,55

28.231,06

Άλλα Χρηματοοικονομικά Έξοδα

15.105,87

12.901,78

40.484,42

41.132,84

6.565,50

-7.467,59

-6.565,50

-7.467,59

Σύνολο Χρημ/κών Εξόδων
Πιστωτικοί τόκοι
Σύνολο Χρημ/κών Εσόδων

6.9

Φόροι Εισοδήματος

Οι Φόροι Εισοδήματος των Καταστάσεων Αποτελεσμάτων αναλύονται ως εξής:
2017
Τρέχων Φόρος
Αναβαλλόμενος Φόρος
Σύνολο Φόρου

2016

242.881,76

135.228,27

6.000,68

14.043,00

248.882,44

149.271,27

-Για τη χρήση 2017 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το
σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των
χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν
θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις).
Η συμφωνία του φόρου μεταξύ των ποσών που εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις και
αυτών που προβλέπονται από τον φορολογικό νόμο συνοψίζεται ως εξής:
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Αποτελέσματα προ Φόρων
Αναλογούν Φόρος (29%)
Πλέον: φόρος λογιστικών διαφορών
Σύνολο Φόρου

2017

2016

810.569,00

501.859,54

235.065,01

145.539,27

13.817,43

3.732,00

248.882,44

149.271,27

6.10 Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος
Η κίνηση του Αναβαλλόμενου φόρου έχει ως εξής:

2017

Υπόλοιπο έναρξης (1/1/2017 και 1/1/2016 αντίστοιχα)
Φόρος Αποτελεσμάτων Χρήσης

Υπόλοιπο Τέλους Χρήσεως

2016

-115.847,92

-101.804,92

-6.000,68

-14.043,00

-121.848,60

-115.847,92

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:

Διαφορές
ενσώματων
παγίων και
αποσβέσεων

Υπόλοιπο
31.12.2016
Μεταβολή
Χρήσης
Υπόλοιπο
31.12.2017

6.468,43

Διαφορές σε
άυλα
περιουσιακά
στοιχεία

Έσοδα
Επομένων
χρήσεων

Προβλέψεις

Λοιπές
υποχρεώσει
ς

-149.468,21

28.170,12

-2.260,67

1.242,41

-115.847,92

1.118,38

7.165,93

-2.233,35

-6.000,68

29.288,50

4.905,26

-990,94

121.848,60

-11.959,07

-92,57

-5.490,64

-149.560,78
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6.11 Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
Κτίρια –
Εγκ/σεις
Κτιρίων

Μηχανήματα
& Μηχ/κος
Εξοπλισμός

Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα &
Λοιπός
Εξοπλισμός

Ακιν/σεις
υπό
εκτέλεση

Σύνολο
Ενσώματων
Παγίων

116.741,43

557.828,43

12.008,05

359.265,21

5.456,01

1.051.299,13

3.004,21

1.833,37

0,00

71.871,93

0,00

76.709,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119.745,64

559.661,80

12.008,05

431.137,14

5.456,01

1.128.008,64

54.944,08

532.182,65

5.139,87

306.594,44

0,00

898.861,04

9.625,73

16.571,34

1.006,66

38.387,02

0,00

65.590,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.569,81

548.753,99

6.146,53

344.981,46

0,00

964.451,79

Αναπόσβεστη Αξία
01.01.2017

61.797,35

25.645,78

6.868,18

52.670,77

5.456,01

152.438,09

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2017

55.175,83

10.907,81

5.861,52

86.155,68

5.456,01

163.556,85

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 01.01.2017
Νέες Αγορές Χρήσης
2017
Πωλήσεις Χρήσης 2017
Υπόλοιπο 31.12.2017
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σύνολο αποσβέσεων
έως 01.01.2017
Αποσβέσεις Χρήσης 2017
Αποσβέσεις Πωληθ./
Διαγρ. Χρήσης 2017
Σύνολο Αποσβέσεων
έως 31.12.2017
ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων στοιχείων.

6.12 Ασώματα Πάγια
Τα ασώματα πάγια αναλύονται ως εξής:
Λογισμικά
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Υπόλοιπο 31.12.2016

2.654.139,99

Νέες Αγορές Χρήσης 2017

0,00

Υποπαραγωγή Χρήσης 2017

301.655,70

Υπόλοιπο 31.12.2017
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ

2.955.795,69

Σύνολο Αποσβέσεων έως 31.12.2016

1.968.705,73

Αποσβέσεις Χρήσης 2017

326.235,71

Σύνολο Αποσβέσεων έως 31.12.2017

2.294.941,44

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ
Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2016

685.434,26

Αναπόσβεστη Αξία 31.12.2017

660.854,25

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ασώματων παγίων στοιχείων.
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6.13 Πελάτες – Προκαταβολές και Λοιπές Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί των πελατών αναλύονται ως εξής:

Πελάτες Εσωτερικού
Πελάτες Εξωτερικού
Επιταγές και Γραμμάτια
Επισφαλείς πελάτες

Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Υπόλοιπο Πελατών
Λοιπές απαιτήσεις
Γενικό σύνολο

31.12.2017

31.12.2016

803.454,72

768.506,47

38.678,27

56.720,51

307.338,30

253.662,41

51.534,99

51.534,99

1.201.006,28

1.130.424,38

-119.358,42

-115.211,49

1.081.647,86

1.015.212,89

363.695,17

436.446,26

1.445.343,03

1.451.659,15

6.14 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως και Προθεσμίας
Σύνολο Διαθεσίμων

31.12.2017

31.12.2016

59.474,11

90.992,61

134.552,51

136.488,10

194.026,62

227.480,71

6.15 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 24.000,00 διαιρούμενο σε 8.000 κοινές μετοχές
ονομαστικής αξίας Ευρώ 3,00 εκάστη.

6.16 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο και λοιπά αποθεματικά
Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής:

Τακτικό Αποθεματικό
Ειδικά Αποθεματικά
Σύνολο Αποθεματικών

31.12.2017

31.12.2016

70.000,00

70.000,00

140.000,00

140.000,00

210.000,00

210.000,00

Τακτικό Αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι επιχειρήσεις
υποχρεούνται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 5% του ετήσιου καθαρού κέρδους τους, όπως
αυτό φαίνεται στα βιβλία τους, σε τακτικό αποθεματικό, μέχρι το αποθεματικό αυτό να
ανέρχεται στο ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν
διανέμεται εφόσον η επιχείρηση εξακολουθεί να βρίσκεται σε λειτουργία.
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6.17 Μερίσματα
Σύμφωνα με την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται κάθε χρήση να διανέμουν
σε μετρητά, κάθε έτος στους μετόχους ποσοστό τουλάχιστον 35% επί των καθαρών κερδών, μετά
την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού και ορισμένων κερδών από την εκποίηση μετοχών που
περιγράφονται στην παρ. 1, του άρθρου 3, του Α.Ν. 148/1967.
Οι άνω διατάξεις δεν εφαρμόζονται, αν η Γ.Σ. των μετόχων με πλειοψηφία τουλάχιστον 65%
αποφασίσει σχετικά. Στην περίπτωση αυτή, το μη διανεμόμενο μέρισμα μεταφέρεται στα βιβλία
της ανώνυμης εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση.
Το αποθεματικό αυτό υποχρεούται η ανώνυμη εταιρεία, εντός τετραετίας από το χρόνο
σχηματισμού του, να το κεφαλαιοποιήσει με έκδοση νέων μετοχών που παραδίδει δωρεάν στους
δικαιούχους. (παρ. 2 άρθρου 3 Α.Ν. 148/1967). Οι άνω διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν
εφαρμόζονται, εφόσον το αποφασίσει η γενική συνέλευση με πλειοψηφία 70% τουλάχιστον του
καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Ειδικά στη χρήση αυτή το Δ.Σ. θα προτείνει στη προσεχή Γ.Σ. την μη διανομή μερίσματος.

6.18 Προμηθευτές και Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:
31.12.2017

31.12.2016

Προμηθευτές Εσωτερικού

102.348,47

217.201,55

Προμηθευτές Εξωτερικού

34.075,18

34.589,99

Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρονολογημένες

63.562,08

43.882,09

199.985,73

295.673,63

Σύνολο Προμηθευτών

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:

31.12.2017

31.12.2016

6.550,32

5.967,85

56.765,71

39.573,25

107.941,51

144.796,57

Λοιποί Φόροι & Τέλη

61.766,93

357.997,72

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί

60.556,44

62.736,58

8140,66

7.393,28

301.721,57

618.465,25

Προκαταβολές Πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις σε τρίτους
Τρέχον φόρος εισοδήματος

Έσοδα επόμενης περιόδου
Σύνολο Λοιπών Βραχ/σμων
Υποχρεώσεων
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6.19 Δάνεια
α) Μακροπρόθεσμα δάνεια
Η εταιρεία έλαβε μακροπρόθεσμο δάνειο από την Εθνική τράπεζα για τον σκοπό της κάλυψης
της ιδίας συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου με κωδικό ICT-000509 στο πλαίσιο της δράσης
ΕΣΠΑ του ΕΠ ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ της ΚτΠ ΑΕ ¨Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση
επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης-παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης
αξίας (ICT4GROWTH) 9ετούς διάρκεια με επιτόκιο 8%. Το δάνειο θα εξοφλείται με τριμηνιαίες
χρεολυτικές δόσεις των 3.468,75 με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στις 30/9/2015.
Στο παρακάτω πίνακα γίνεται διαχωρισμός των δόσεων των δανείων σε αυτές που θα πρέπει να
πληρωθούν εντός της επόμενης χρήσης και σ’ αυτές που θα πληρωθούν μετά τη 1/1/2019:

Δάνειο Εθνικής

Υπόλοιπα
31/12/2017
97.595,41
97.595,41

Δόσεις εντός
του 2018
13.875,00
13.875,00

Υπόλοιπο
πληρωτέο μετά
την 1/1/2019
83.720,41
83.70,41

Β) Βραχυπρόθεσμα Δάνεια
Η εταιρεία διατηρεί βραχυπρόθεσμο δανεισμό το συνολικό ετήσιο επιτόκιο του οποίου κυμαίνεται
από 5% έως 12%. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα υπόλοιπα των βραχυπρόθεσμων δανείων
ανά συνεργαζόμενη τράπεζα.
31.12.2017

31.12.2016

105.609,99

197.461,48

EUROBANK

99.798,04

100.227,79

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

38.291,55

40.184,16

13.875,00

13.875,00

257.574,58

351.748,43

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΟΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΤΕΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜ. ΧΡΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΟ

Προς την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ για εξασφαλίσεις Δανειακών υποχρεώσεων έχουν
παραχωρηθεί οι εξής εξασφαλίσεις :
-Προσημείωση υποθήκης ποσού ευρώ 130.000 Α σειράς επί ακινήτων ιδιοκτησίας
μετόχου της εταιρείας.
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7. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
7.1

Συνδεδεμένα Μέρη

Η Εταιρία δεν πραγματοποίησε συναλλαγές με συνδεδεμένες επιχειρήσεις γιατί δεν υπάρχουν.
Κατέβαλλε αμοιβές σε μέλη του Δ.Σ. για παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία συνολικά το ποσό των
ευρώ 131.164,80.

7.2

Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις

Ενοίκια κτιρίων: Η εταιρεία έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση
κτιρίων, γραφείων και χώρων που χρησιμοποιούνται ως σημεία παρουσίασης από τους
αντιπροσώπους. Οι συμφωνίες αυτές έχουν μέση διάρκεια 5 έως 20 ετών με δυνατότητες
ανανέωσης σε ορισμένα από τα συμβόλαια. Οι μελλοντικές υποχρεώσεις με βάση τις ήδη
υπογεγραμμένες συμβάσεις ενοικίασης κτιρίων στις 31.12.2017 αναλύονται ως εξής:

31.12.2017
1 έτος
2 – 5 έτη

31.12.2016

62.896,03

65.307,59

249.874,20

320.246,67

7.3 Διοικητικό Συμβούλιο
Τα Μέλη του Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί:
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:
1.
2.

Δημήτριος Χατζηδάκης του Μιχαήλ
Γεώργιος Παπαδάκης του Ελευθερίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

3.

Μάρκος Παπαδάκης του Ελευθερίου

ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

7.4 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από
τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).
Μοίρες, 30 Ιουνίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ.
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Α.Δ.T.: AZ 961297

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.T.: AΕ 462782

ΜΑΡΚΟΣ Ε.
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Α.Δ.T.: AΖ 961298
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ.
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ
Α.Δ.T.: Σ 427172
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8.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ» με δ.τ.
«PHAISTOS NETWORKS»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PHAISTOS
NETWORKS» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2017,
τις καταστάσεις αποτελεσμάτων , 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 «PHAISTOS NETWORKS» κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2017, 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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας
Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας
που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει
τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του
προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην
“Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις
οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε
τις άλλες πληροφορίες και, με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι
ουσιωδώς ασυνεπείς με τις οικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο
ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει,
καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες,
είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά
με το θέμα αυτό.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση
της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει
τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της
λογιστικής βάσης 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 προχωρήσει 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 την 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 την διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας1 .
 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 βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε
ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την
προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις
είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή

1

Η πρόταση αυτή ενδέχεται να τροποποιηθεί καταλλήλως σε περιστάσεις όπου ο ελεγκτής έχει επίσης την ευθύνη
έκφρασης γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων ελέγχου σε συνδυασμό με τον έλεγχο
των οικονομικών καταστάσεων.
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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 43α του κ.ν. 2190/1920 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε
την31/12/2017
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «PHAISTOS
NETWORKS» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ηράκλειο, 7/9/2018
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Εμμανουήλ Τζωρτζάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17071
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