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I. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η 

«Εταιρεία»): 

 

 Kamil Ziegler, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 Rene Langen, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, 

 Michal Houst, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

 

 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

 

α) oι Οικονομικές Καταστάσεις της PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για την 

χρήση από 01 Ιανουαρίου 2015 έως 31 Δεκεμβρίου 2015, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη.  

 

β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις, και 

τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και 

αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 

 

 

 

Χαλάνδρι, 26 Μαΐου 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

 

Το Μέλος του Δ.Σ & 

Διευθύνων Σύμβουλος    

 

Το Μέλος του Δ.Σ.  

 

 
  

Kamil Ziegler Rene Langen Michal Houst 
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II. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, άρθρο 136, και του καταστατικού της Εταιρείας, σας 

υποβάλλουμε για την χρήση από 01.01.2015 έως 31.12.2015 την ετήσια έκθεση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις ελεγμένες εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, τις σημειώσεις 

επί των Οικονομικών Καταστάσεων και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Στην 

παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της Εταιρείας PAYZONE ANΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η “Payzone Α.Ε.” ή η «Εταιρεία»), χρηματοοικονομικές 

πληροφορίες που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση του κοινού για την οικονομική κατάσταση και 

τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία και τις μεταβολές που επήλθαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής 

χρήσης (01.01.2015 – 31.12.2015) και σημαντικά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα και την επίδραση 

αυτών στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας περιόδου. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων 

κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η Εταιρεία στο μέλλον και παρατίθενται 

οι σημαντικότερες συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν 

μερών.          
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1. Γενικές Πληροφορίες 

Η Εταιρεία PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η “Payzone Α.Ε.” ή η 

«Εταιρεία») συστάθηκε την 26.02.2004 και εδρεύει στην Ελλάδα, Βύρωνος 6 Χαλάνδρι..  

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, υπηρεσίες πώλησης άυλου χρόνου 

ομιλίας και υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών.  

 

Η Εταιρεία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Δεκέμβριο του 2015 άλλαξε την επωνυμία 

της από “PAYZONE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ” σε “PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ”. 

 

Μέχρι την 18.11.2014 η μητρική εταιρεία της Payzone Hellas Α.Ε. ήταν η εταιρεία PAYZONE 

GROUP LIMITED, η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία. Την 19.11.2014 εξαγοράστηκε το 90% της 

Εταιρείας από την εταιρεία OPAP INVESTMENT LTD και την 24.08.15 εξαγοράστηκε το υπόλοιπο 

10% από την εταιρεία OPAP INVESTMENT LTD. Η εταιρεία OPAP INVESTMENT LTD εδρεύει 

στην Κύπρο και ελέγχεται από την εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

 

Αριθμός και ονομαστική αξία μετοχών 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε € 604.800,  διαιρείται σε 840.000 

κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €0,72 η καθεμία. Η Εταιρεία ανήκει κατά 100% στην OPAP 

INVESTMENT L.T.D., 100% θυγατρική της ΟΠΑΠ Α.Ε.. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από τη σύστασή της, διαμορφώθηκε ως εξής: 

1. Κατά την ίδρυση της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο είχε οριστεί σε €300.000, διαιρούμενο 

σε 840.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0.30 η καθεμία και καταβλήθηκε σε μετρητά 

από τους ιδρυτές της. Στη χρήση που έληξε την 30.09.2013 έγινε μείωση μετοχικού 

κεφαλαίου €48.000 (την 15.01.2013). 

2. Με την από 14.12.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο 

αυξήθηκε κατά ποσό € 352.800 από κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών. Η 

κεφαλαιοποίηση είχε τέλος συγκέντρωσης προς την Επιτροπή ανταγωνισμού  0,1% επί του 

ποσού κεφαλαιοποίησης , ήτοι  €352,8. 

 

 

Λοιπές πληροφορίες 

Νομική μορφή: Α.Ε. 

Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.: 5641201000 

Επιμελητήριο: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

Α.Φ.Μ.: 999401268 

Αρμόδιοι ορκωτοί ελεγκτές: KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (ΑΜ ΣΟΕΛ 114), Νικόλαος Βουνισέας 

(ΑΜ ΣΟΕΛ 18701). 
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2. Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις και Επιδόσεις Περιόδου Αναφοράς 

Για την χρήση 2015, τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 2015 2014 

Παροχή υπηρεσιών 107.431.437 127.229.575 

EBITDA 211.574 1.457.346 

Κέρδη/(Ζημίες)  προ φόρων (174.874) 986.364 

Κέρδη/(Ζημίες) μετά φόρων (154.616) 619.014 

Λειτουργικά έσοδα 732.623 1.291.016 

Αποσβέσεις  162.914 243.522 

Λειτουργικά έξοδα (1.479.851) (1.651.722) 

Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμειακών ροών 
(1.751.933) (72.245) 

Εισροή από λειτουργικές δραστηριότητες (1.588.575) 139.376 

Εκροή από επενδυτικές δραστηριότητες (158.665) (159.414) 

Εκροή από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες 
(4.693) (52.207) 

 

 

 

Βασικοί Χρηματοοικονομικοί δείκτες      
01.01.2015-

31.12.2015   
01.01.2014-

31.12.2014 

1. Βαθμός Χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων 

από τα Ίδια Κεφάλαια (%) 

     
Ιδια Κεφάλαια/ Σύνολο Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό     179%   224% 

2.Αριθμοδείκτης Ρευστότητας 

     
Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις      1,04   1,06 

3. Κεφάλαιο Κίνησης 

     Κυκλοφορούν Ενεργητικό μείον  Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις      407.556   587.780 

4. Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (%) 

     Καθαρά Αποτελέσματα χρήσης προ φόρων / Ίδια 

Κεφάλαια     -23%   99% 

5. Μικτό Κέρδος (%) 

     
Μικτό κέρδος/ Πωλήσεις     0,74%   1,24% 

 

Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.15 ήταν 43  και την 31.12.14 είναι 46. 
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Τα αποτελέσματα ανά μετοχή διαμορφώθηκαν ως εξής: 

 

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ 31.12.2015 31.12.2014 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) που αναλογούν στους 

μετόχους  (154.616) 619.014 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών 840.000 840.000 

Βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή (σε €) (0,18) 0,74 
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3. Σημαντικά Γεγονότα κατά την Χρήση και Επίδρασή τους στις Οικονομικές 

Καταστάσεις 

 

1. Εξαγορά από την OPAP INVESTMENTS AE 

 
Μέχρι την 18.11.2014 η μητρική εταιρεία της Payzone Hellas Α.Ε. ήταν η εταιρεία PAYZONE 

GROUP LIMITED, η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία. Την 19.11.2014 εξαγοράστηκε το 90% της 

Εταιρείας από την εταιρεία OPAP INVESTMENTS LTD και την 24.08.15 εξαγοράστηκε το υπόλοιπο 

10% εταιρεία OPAP INVESTMENT LTD. Η εταιρεία OPAP INVESTMENTS LTD εδρεύει στην 

Κύπρο και ελέγχεται από την εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε. 

 

2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  

Με την από 14.12.2015 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε 

κατά ποσό € 352.800 από κεφαλαιοποίηση αδιανέμητων κερδών. Η κεφαλαιοποίηση είχε τέλος 

συγκέντρωσης προς την Επιτροπή ανταγωνισμού  0,1% επί του ποσού της αύξησης. Η τιμή ανα μετοχή 

διαμορφώθηκε στα €0,72 ανα μετοχή από €0,30 ανά μετοχή. 

 

 

4. Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική 

οικονομία  
Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με 

την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το 

μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Στις 29.06.2015, η Ελληνική 

Κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που διήρκησε μέχρι τις 

19.07.2015, γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την 

αγοραστική τους δύναμη. 

Επιπλέον, εντός του τρίτου τριμήνου του 2015, οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για 

την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των 

όσων ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 12.07.2015, με την επίτευξη συμφωνίας για τη 

χορήγηση νέας οικονομικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η σχετική συμφωνία 

με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που υπογράφηκε στις 19.08.2015, μεταξύ των άλλων 

προβλέπει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 

δημοσιονομικής στρατηγικής για το χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως 2018, υπό την προϋπόθεση 

υλοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες οικονομικής 

σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, ωστόσο 

η Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της.   

 

Κίνδυνος αγοράς 
Ο κίνδυνος αγοράς δημιουργείται από το ενδεχόμενο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία 

των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Η διαχείριση του κινδύνου της αγοράς συνίσταται στην 

προσπάθεια της Εταιρείας να διατηρήσει την έκθεσή της σε αποδεκτά όρια. 
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Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι επιμέρους κίνδυνοι που συνθέτουν τον κίνδυνο αγοράς 

και οι πολιτικές διαχείρισής τους από την Εταιρεία: 

 

 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το σύνολο των συναλλαγών της είναι 

σε Ευρώ. 

 

 Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα 

της Εταιρείας να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για τους 

μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και να διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή 

δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. 

Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, η Εταιρεία μπορεί να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις σε 

τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, 

συμπεριλαμβανομένων των  εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά 

τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία 

συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής 

ικανότητας. Οι βασικοί πελάτες (πωλήσεις χονδρικής) της εταιρείας έχουν εκδώσει τραπεζικές 

εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής, παρέχοντας κάλυψη για σημαντικό μέρος του υπολοίπου τους.  

Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που έχουν 

ζητηθεί από εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και, όπου αυτά δεν είναι 

διαθέσιμα την οικονομική του κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. 

Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με 

τα όρια που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται σε συχνή βάση. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων με τη μορφή εγγυητικών επιστολών. Η 

Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω 

μεταβολών των επιτοκίων 
Η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε κίνδυνο επιτοκίου καθώς δεν είναι αντισυμβαλλόμενο μέρος 

σε δανειακές συμβάσεις. 

 

Φορολογικές επιβαρύνσεις 
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση που λήγει την 30.09.2010.Για 

τις υπόλοιπες χρήσεις που έληξαν έως και την 31.12.14 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τους 

Νόμιμους ελεγκτές/ελεγκτικό γραφείο. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο 

φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου.  

Για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την KPMG 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της 
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εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Για τις ανέλεγκτες  

φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων, κατά το 

χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 

 

 

 

 

 

5. Παράθεση σημαντικών συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται το σύνολο των συναλλαγών της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα 

μέρη όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24: 

 

Συναλλαγές με συνδεδεμένες εταιρείες: 

 
Έξοδα Έσοδα Υποχρεώσεις 

Neurosoft Α.Ε 39.906 - 26.729 

Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. - 9.696 9.688 

Σύνολο 39.906 9.696 36.417 

 
 
Συναλλαγές και υπόλοιπα με μέλη του Δ.Σ και Διευθυντικά Στελέχη: 

 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01.2015-31.12.2015 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΜΟΙΒΕΣ 16.445 

Σύνολο   16.445 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Περιγραφή 01.01.2015-31.12.2015 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 

Μισθοί 245.047 

Λοιπές αποζημιώσεις & 

παροχές 101.079 

Κόστος Κοινωνικής 

Ασφάλισης 39.097 

Σύνολο   385.224 

  
 

 

 

 

 



PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                                                 Οικονομικές Καταστάσεις 

(Όλα τα ποσά σε €- Ευρώ) 

12 από 49 

 

 

Υποχρεώσεις από αμοιβές και μισθοδοσία 31.12.2015 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 7.542 

Σύνολο 7.542 

 

 

6. Μερισματική πολιτική – Διάθεση καθαρών κερδών 

Η Εταιρεία δεν προέβει σε διανομή κερδών. 

 

 

  2015 2014 

Καθαρά κέρδη /(ζημίες)  χρήσης (154.616) 619.014 

Αδιανέμητα κέρδη 272.636 6.423 

Κέρδη προς διάθεση 118.020 625.436 

Μέρισμα ανά μετοχή - - 
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7. Στρατηγική – Προοπτικές για το 2016 

Οι προοπτικές για τη χρήση 2016 πιστεύουμε ότι θα είναι τουλάχιστον αναλογικά οι ίδιες στο επίπεδο 

των πωλήσεων με την υπό εξέταση χρήση, εξαιτίας της σταθεροποίησης του δικτύου των πωλήσεων 

και της αγοράς προπληρωμένου χρόνου κινητής τηλεφωνίας. 

Με βάση τον υφιστάμενο σχεδιασμό του επιχειρηματικού πλάνου έχει ξεκινήσει η διάθεση των 

προϊόντων και υπηρεσιών της PAYZONE Α.Ε στα πρακτορεία της ΟΠΑΠ ΑΕ από τις αρχές του  

έτους 2016. Οπότε αναμένεται αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της εταιρείας κατά το 

τέταρτο τρίμηνο της χρήσης. 

 

 

8. Γεγονότα Μεταγενέστερα του Ισολογισμού  

Δεν προέκυψαν άλλα γεγονότα από την χρονολογία του ισολογισμού έως και τον χρόνο υποβολής 

αυτής της έκθεσης, που να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρμογών των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού του δημοσιευμένου ισολογισμού ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις οικονομικές 

καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης. 
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III. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της PAYZONE 

ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ στις 26.05.2016 και είναι αναρτημένες στο 

διαδικτυακό τόπο της www.payzone.gr. 

Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες που 

προκύπτουν από τις Οικονομικές Καταστάσεις, στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη 

μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας, αλλά 

δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων των 

χρηματοοικονομικών επιδόσεων και των ταμειακών ροών της Εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

 

Προς τους Μετόχους της 
PAYZONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Έκθεση επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της PAYZONE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται 
από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 
31 Δεκεμβρίου 2015, την Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα της Ελεγκτικής.  Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν να 
συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και να 
διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών 
τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 
περιλαμβανομένης της εκτίμησης του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά 
τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
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εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση 
της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του 
εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της 
συνολικής παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και 
κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 

Γνώμη 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 
ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της PAYZONE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2015 και 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. 

Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων 

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 37 και 43α (παρ. 3α) του 
Κ.Ν. 2190/1920. 

 

Αθήνα, 27 Μαΐου 2016 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 

 

 

 

Νικόλαος Βουνισέας, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής  

ΑΜ ΣΟΕΛ 18701 
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Κατάσταση Χρηματοικονομικής Θέσης 

 

 

Σημείωση 31.12.2015 31.12.2014 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

   
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό 

   Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 5   222.696 192.101 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 6   25.286 51.275 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 12   169.946 149.690 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

41.931 43.550 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

 
459.860 436.616 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό 

   
Αποθέματα 7   2.819.930 2.027.539 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 8   4.518.915 4.661.556 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις 

 

43.844 - 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9   2.169.581 3.921.514 

Σύνολο Κυκλοφορούντος ενεργητικού 

 
9.552.270 10.610.609 

    
Σύνολο ενεργητικού 

 
10.012.130 11.047.225 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

   Μετοχικό κεφάλαιο 10   604.800 252.000 

Τακτικό Αποθεματικό 

 

100.000 100.000 

Κέρδη εις νέον 

 

118.020 625.436 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 

 
822.820 977.436 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

   
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 13   44.596 46.959 

  
44.596 46.959 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

   Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 14   9.144.714 9.690.977 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

 

- 327.159 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 11   - 4.693 

  
9.144.714 10.022.829 

Σύνολο υποχρεώσεων 

 
9.189.310 10.069.788 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 

 
10.012.130 11.047.225 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

 

 

Σημείωση 

01.01.2015 

έως 

31.12.2015 

01.01.2014 

έως 

31.12.2014 

Παροχή υπηρεσιών 

 

107.431.437 127.229.575 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 15   (106.635.549) (125.655.046) 

Μεικτό κέρδος 

 
795.888 1.574.530 

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 

 

732.623 1.291.016 

Έξοδα διάθεσης 15   (758.691) (743.211) 

Έξοδα διοίκησης 15   (721.160) (908.511) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης 

 
48.660 1.213.824 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 17   8.855 16.329 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 17   (243.610) (265.556) 

Καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα 17   (234.755) (249.227) 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 

 
(186.095) 964.597 

Φόρος εισοδήματος 18   24.164 (361.691) 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης 

 
(161.930) 602.906 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα: 

   Στοιχεία τα οποία δεν θα μεταφερθούν 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα 

   
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) προ φόρων 13   11.221 21.767 

Αναβαλλόμενος φόρος 12   (3.907) (5.659) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης, μετά φόρων  

 
7.314 16.108 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης 

 
(154.616) 619.014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Κέρδη εις 

νέον Σύνολο 

 
    Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2014 252.000 100.000 6.423 358.423 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης - - 602.906 602.906 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - 16.108   16.108   

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - 619.014 619.014 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2014 252.000 100.000 625.436 977.436 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2015 252.000 100.000 625.436 977.436 

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) χρήσης - - (161.578) (161.578) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - 7.314 7.314 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης - - (154.264) (154.264) 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με 

κεφαλαιοποίηση κερδών 352.800 - (352.800) - 

Έξοδα αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου - - (353) (353) 

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου 2015 604.800 100.000 118.020 822.820 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

 

  Σημείωση 

01.01.2015 

έως 

31.12.2015 

01.01.2014 

έως 

31.12.2014 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη/ (Ζημιές)  προ φόρων   (186.095) 964.597 

Προσαρμογές για :   - - 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 5   126.333 205.628 

Αποσβέσεις αύλων περιουσιακών στοιχείων 6   36.581 37.894 

(Κέρδη) / ζημίες  από πώληση ενσώματων παγίων 

περιουσιακών στοιχείων   - (377) 

Απομείωση πελατών 15   172.526 311.179 

Απομείωση αποθέματος   - 12.655 

Καθαρό Χρηματοοικονομικό κόστος 17   235.483 249.228 

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία   13.010 11.735 

    397.838 1.792.539 

 

      

Μεταβολές στο κεφάλαιο κίνησης       

Αύξηση  αποθεμάτων   (792.391) (822.315) 

(Αύξηση) / Μείωση πελατών και  λοιπών απαιτήσεων   (28.266) 1.520.548 

Μείωση προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων   (551.144) (1.786.036) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   (973.962) 704.737 

        

Καταβληθέντες τόκοι   (242.883) (272.141) 

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (371.729) (293.220) 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες   (1.588.575) 139.376 

        

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

Αγορές ενσώματων παγίων στοιχείων 5   (156.929) (137.678) 

Αγορές ασώματων παγίων στοιχείων 6   (10.592) (38.788) 

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ασώματων 

στοιχείων   (0) 722 

Τόκοι που εισπράχθηκαν   8.855 16.329 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες   (158.665) (159.414) 

        

Ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες       

Εξοφλήσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων   (4.693) (52.207) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοοικονομικές 

δραστηριότητες   (4.693) (52.207) 

        

Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    (1.751.933) (72.245) 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 9   3.921.514 3.993.760 

Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της 

χρήσης   2.169.581 3.921.514 

 

 Οι σημειώσεις στις σελίδες 17 έως 48 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών 

καταστάσεων. 
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Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

 

 
1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η Εταιρεία PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (η “Payzone Α.Ε.” ή η 

«Εταιρεία») συστάθηκε την 26.02.2004 και εδρεύει στην Ελλάδα, Βύρωνος 6 Χαλάνδρι. 

 

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα, υπηρεσίες πώλησης άυλου χρόνου 

ομιλίας και υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών. 

 

Μέχρι την 18.11.2014 η μητρική εταιρεία της Payzone Hellas Α.Ε. ήταν η εταιρεία PAYZONE 

GROUP LIMITED, η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία. Την 19.11.2014 εξαγοράστηκε το 90% της 

Εταιρείας από την εταιρεία OPAP INVESTMENTS LTD και την 24.08.15 εξαγοράστηκε το υπόλοιπο 

10% από την εταιρεία OPAP INVESTMENTS LTD. 

 

Η εταιρεία OPAP INVESTMENTS LTD εδρεύει στην Κύπρο και ελέγχεται από την εταιρεία ΟΠΑΠ 

Α.Ε.. 

 

Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 26 Μαίου 2016 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων. 

 

 
2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί και δημοσιευθεί από την 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.    
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και την αρχή 

της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern). 

 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα µε τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 

σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν 

μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις 

οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 4. 

2.1.1. Νέα πρότυπα,  τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι 

υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης ή 

μεταγενέστερα. Δεν υπάρχει επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας από την εφαρμογή 

αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών που παρατίθενται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την τρέχουσα χρήση 

ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους»  
Η περιορισμένου σκοπού τροποποίηση εφαρμόζεται σε εισφορές των εργαζομένων ή τρίτων μερών 

στα προγράμματα καθορισμένων παροχών και απλοποιούν την λογιστικοποίηση των εισφορών όταν 

είναι ανεξάρτητες του αριθμού των ετών που παρέχεται η εργασία, για παράδειγμα, εισφορές 

εργαζομένων που υπολογίζονται βάσει ενός σταθερού ποσοστού του μισθού. 

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις της 

Εταιρείας. 

 

Βελτιώσεις Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Κύκλος 2010-2012, Κύκλος 2011-2013  

Στα πλαίσια του προγράμματος των ετήσιων βελτιώσεων των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, το 

Συμβούλιο εξέδωσε, την 12.12.2013, μη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιμέρους 

πρότυπα. Η υιοθέτηση των ανωτέρω τροποποιήσεων δεν είχε επιπτώσεις στις Οικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους τα οποία έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν εφαρμοστεί πρόωρα από την Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

 Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά 

συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία ‘επιχείρηση’. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 1 «Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων»: 

Πρωτοβουλία (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016). Αυτή η  τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 αναφέρεται στα πλαίσια του έργου που έχει αναλάβει το 

Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για να αναλύσει τις δυνατότητες βελτίωσης των 

γνωστοποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται βάσει των ΔΠΧΠ. Η Εταιρεία 

εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις. 

 

ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης και 

Απομείωσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 

2016).  

Αυτές οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι 

κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης 

διευκρινίζουν πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των 

οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις 

δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 16 «Ενσώματες Ακινητοποιήσεις» και του 

Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 41 «Γεωργία»: Φυτά που φέρουν καρπούς (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ΔΛΠ 16 και 41 με την 

οποία αποσαφηνίζεται ότι τα φυτά που φέρουν καρπούς, πρέπει να λογιστικοποιούνται βάσει του ΔΛΠ 

16 και όχι βάσει του ΔΛΠ 41.Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

 

ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Εταιρικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016).  

Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής 

θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς 

εταιρείες στις εταιρικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης διευκρινίζει τον ορισμό των 

εταιρικών οικονομικών καταστάσεων.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τέσσερα 

ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου 2012-2014 του ετήσιου προγράμματος 

βελτιώσεων του ΣΔΛΠ.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

τα οποία δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν πρόωρα εφαρμοστεί από 

την Εταιρεία. 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018).  

Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και 

συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το 

μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Επίσης καθιερώνει 

μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και 

αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Το πρότυπο δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018). 

Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από 

όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου 

κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει 

να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη 

χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα 

αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους 

πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. 

Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Εταιρεία εξετάζει τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης 

στις Οικονομικές της Καταστάσεις. 
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Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 10 «Ενοποιημένες 

Οικονομικές Καταστάσεις», του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 12 

«Γνωστοποιήσεις περί συμμετοχών σε άλλες εταιρείες» και του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 28 

«Επενδύσεις σε συγγενείς και κοινοπραξίες»: Εφαρμογή της εξαίρεσης σύνταξης ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων » (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 

την 1 Ιανουαρίου 2016). 

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στα ανωτέρω πρότυπα με 

την οποία αποσαφηνίζει ότι η εξαίρεση που παρέχεται στα ΔΠΧΠ 10 και ΔΛΠ 28, αναφορικά με τη 

σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσεως 

αντίστοιχα, ισχύει και για τις εταιρείες που είναι θυγατρικές μιας εταιρείας επενδύσεων, η οποία 

αποτιμά τις θυγατρικές της στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 10. 

Επίσης, με την ανωτέρω τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι οι απαιτήσεις γνωστοποιήσεων του ΔΠΧΠ 

12 έχουν εφαρμογή στις εταιρείες επενδύσεων οι οποίες αποτιμούν όλες τις θυγατρικές τους εταιρείες 

στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός 

επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας» (Δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ημερομηνία 

υποχρεωτικής εφαρμογής).  

Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 

σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας 

συγγενούς εταιρείας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται 

ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη 

μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή 

περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα 

περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής.  

Η ανωτέρω τροποποίηση δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 14: «Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό 

καθεστώς ρύθμισης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2016) 

Το νέο πρότυπο πραγματεύεται το λογιστικό χειρισμό και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τους 

αναβαλλόμενους λογαριασμούς υπό καθεστώς ρύθμισης, η τήρηση και αναγνώριση των οποίων 

προβλέπεται από τις τοπικές νομοθεσίες όταν μία εταιρεία παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες των οποίων η 

τιμή ρυθμίζεται από κάποιον κανονιστικό φορέα. Το πρότυπο έχει εφαρμογή κατά την πρώτη 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και μόνο για τις οντότητες που διενεργούν 

δραστηριότητες που ρυθμίζονται από κάποιο φορέα και που σύμφωνα με τα προηγούμενα λογιστικά 

πρότυπα αναγνώριζαν τους εν λόγω λογαριασμούς στις οικονομικές τους καταστάσεις. Το ΔΠΧΠ 14 

παρέχει, κατ’ εξαίρεση, στις οντότητες αυτές τη δυνατότητα να κεφαλαιοποιούν αντί να εξοδοποιούν 

τα σχετικά κονδύλια. 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφορήσεως 16: «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019) 

Το νέο πρότυπο διαφοροποιεί σημαντικά τη λογιστική των μισθώσεων για τους μισθωτές ενώ στην 

ουσία διατηρεί τις υφιστάμενες απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 για τους εκμισθωτές.) 

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 7 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

Με βάση την τροποποίηση του ΔΛΠ 7 μία εταιρεία καλείται να παρέχει γνωστοποιήσεις οι οποίες 

βοηθούν τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τις μεταβολές εκείνων των 

υποχρεώσεων των οποίων οι ταμειακές ροές ταξινομούνται στις χρηματοδοτικές δραστηριότητες στην 

κατάσταση ταμειακών ροών.  
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Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.Η Εταιρεία εξετάζει τις 

ενδεχόμενες επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις. 

 

 

Τροποποίηση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 12 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 

που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2017). 

«Φόροι Εισοδήματος»: Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων για μη 

πραγματοποιηθείσες ζημίες. 

Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

2.2. Συναλλαγματικές μετατροπές 

(α)     Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του 

πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόμισμα»).  

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το 

νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες που 

ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία επανεκτιμώνται.  

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων 

συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.   

 

2.3. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων, μηχανολογικό εξοπλισμό, 

μεταφορικά μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως 

μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις 

δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή καταχωρούνται 

ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία 

και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που 

αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  

Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 

πραγματοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 

    

 Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων                                   20   έτη                                                                        

 Μηχανολογικός εξοπλισμός                               5 έως 9   έτη  
 

 Μεταφορικά μέσα                                                       6,5  έτη 

 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                          3,3 έως 5 έτη  
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και 

αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 

Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία 

του  όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 2.5). 

 

2.4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 

Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες 

αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις.  Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται 

ώστε να είναι δυνατή η χρήση τους.  

 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του 

λογισμικού η οποία κυμαίνεται από 1 ως 3 χρόνια.  

 

Δαπάνες που σχετίζονται με την συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδα 

όταν πραγματοποιούνται.   

 

Το λογισμικό ελέγχεται ετησίως για απομείωση σύμφωνα με την Σημείωση 2.5.  

 

 

2.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

 
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν 

γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 

Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η 

αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία 

προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας 

χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται 

στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά 

(μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Οι απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες 

περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 

για τυχόν αναστροφή. 
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2.6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις. Η 

Εταιρεία δεν κατέχει άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές στα αποτελέσματα, 

επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη ή διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

σε όλες τις ημερομηνίες αναφοράς. Κατά την αναγνώρισή τους ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία, τα δάνεια και οι απαιτήσεις επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα επιμετρώνται 

στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές από τις 

επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και 

τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα με 

λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία συμπεριλαμβάνονται 

στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν 

τα κονδύλια  «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης (βλέπε επίσης 

σημειώσεις 2.10 και 2.11). 

2.7. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 

παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό δικαίωμα 

συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση να γίνει 

διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο διακανονισμός της 

υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από 

μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών καθώς και σε 

περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 

αντισυμβαλλόμενου.   

2.8. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν πραγματοποιηθεί ζημιές απομείωσης, αν και 

μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σαν αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων 

που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και 

αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων, και η επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του 

χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και δόσεων,  πιθανότητα 

χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν 

μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.  

Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και απαιτήσεις, το 

ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου 

και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών (εξαιρώντας μελλοντικές 

πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί) προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο 

του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της 

ζημιάς απομείωσης και η ζημιά καταχωρείται στα αποτελέσματα. Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό 

επιτόκιο, το επιτόκιο προεξόφλησης για την επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον 

αποτελεσματικό επιτόκιο όπως προσδιορίστηκε από τη σύμβαση.    

Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να 

συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση της  
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πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς απομείωσης 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

2.9. Αποθέματα 

Τα αποθέματα περιλαμβάνουν άυλες κάρτες και αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους 

κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου 

σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης 

των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων 

πώλησης.  

2.10. Εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που 

πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

  

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και 

των ζημιών απομείωσης. 

2.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, 

τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και 

χαμηλού ρίσκου.  

2.12. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρείας.  

Τα άμεσα έξοδα για την κεφαλαιοποίηση των κερδών εις νέον στο 2015 εμφανίζονται μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση των κερδών εις νέον.  

Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, έως 

ότου οι ίδιες μετοχές πουληθούν ή ακυρωθούν.  Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών 

καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους, περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια 

κεφάλαια. 

2.13. Εμπορικές υποχρεώσεις 

 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που 

αποκτήθηκαν  κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 

υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να 

πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, 

τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται μεταγενέστερα 

σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 

2.14. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα. 
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Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί  ή 

ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στην Ελλάδα. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά 

τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις όπου η φορολογική νομοθεσία 

υπόκειται σε ερμηνεία. Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση με τα ποσά που 

αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Οι σχετικές προβλέψεις περιλαμβάνουν και τις  

προσαυξήσεις που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις 

οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την 

αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 

κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και 

φορολογικούς νόμους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς και 

αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η 

αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμα 

εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και 

όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος 

που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα 

υπόλοιπα σε καθαρή βάση.  

 

2.15. Παροχές στο προσωπικό 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων 

παροχών. 

  Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία έχει υποχρέωση σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών βάσει της ελληνικής νομοθεσίας 

που καθορίζει το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόμενος κατά τη 

συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται από περισσότερους από έναν παράγοντες όπως η ηλικία, τα 

χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζημίωση. 

Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για το πρόγραμμα  καθορισμένων 

παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία 

αναφοράς μείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος. Η δέσμευση της 

καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου 

της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος. Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 

υπολογίζεται με την προεξόφληση των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών εκροών 

χρησιμοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων που εκφράζονται στο Ευρώ και που 

έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.  

Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράμματος καθορισμένων παροχών αναγνωρίζεται στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων εκτός από την περίπτωση που συμπεριλαμβάνεται στο κόστος ενός 

περιουσιακού στοιχείου. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης αντανακλά την αύξηση της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών που προέρχεται από την απασχόληση των εργαζομένων μέσα στη χρήση 

καθώς και μεταβολές λόγω περικοπών ή διακανονισμών. 

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα.  

Το καθαρό κόστος τόκων υπολογίζεται ως το καθαρό ποσό μεταξύ της υποχρέωσης για το πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών και της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος επί το 
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επιτόκιο προεξόφλησης. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στις 

παροχές σε εργαζομένους. 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από αλλαγές σε 

αναλογιστικές υποθέσεις αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στη χρήση που έχουν 

προκύψει.  

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών είναι ένα πρόγραμμα, στο οποίο η Εταιρεία πληρώνει πάγιες 

εισφορές σε μία ξεχωριστή εταιρεία. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να 

πληρώσει επιπλέον εισφορές, αν τα επενδυμένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να 

αντιμετωπίσουν τις αναμενόμενες παροχές για την υπηρεσία των εργαζομένων που αφορά την 

τρέχουσα περίοδο καθώς και προγενέστερες περιόδους.  

Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία πληρώνει εισφορές σε δημόσια ή ιδιωτικά 

ασφαλιστικά ταμεία είτε υποχρεωτικά είτε συμβατικά είτε εθελοντικά. Μετά την πληρωμή των 

εισφορών δεν υφίσταται περαιτέρω δέσμευση για τον όμιλο. Οι εισφορές αναγνωρίζονται σαν κόστος 

παροχών σε εργαζομένους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες. Οι προπληρωμένες εισφορές 

αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε 

μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων. 

 

2.16. Αναγνώριση εσόδων 

 

Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 

αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν, καθαρό από Φόρο 

Προστιθέμενης Αξίας. H Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να 

επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

επιχείρηση και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα της εταιρείας, όπως 

περιγράφονται πιο κάτω.  

 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 

  

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται εμπορικώς στην παροχή προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών, εμπορευόμενη  ηλεκτρονικούς κωδικούς (οι οποίοι αντιστοιχούν σε προκαθορισμένο 

χρόνο ομιλίας τηλεφωνίας ή σε προκαθορισμένη αξία για αγορές μέσω διαδικτύου ή σε 

προκαθορισμένη αξία εμβάσματος ή σε προκαθορισμένη αξία για πληρωμή κόστους θέασης ταινιών 

μέσω διαδικτύου), καθώς και πλήρως αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης και διανομής των 

κωδικών αυτών με τη χρήση τερματικών POS.  

 

Η Εταιρεία διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο δικών της συνεργατών οι οποίοι έχουν εγκαταστήσει τα 

τερματικά αυτά στα καταστήματά τους και διαθέτουν στο καταναλωτικό κοινό ηλεκτρονικούς 

κωδικούς που ανταποκρίνονται στις παραπάνω υπηρεσίες. 

 

Η Εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις με τους προμηθευτές των ηλεκτρονικών κωδικών, οι οποίες 

διακρίνονται στις δύο παρακάτω κατηγορίες: 

 

α) Εταιρεία - Κύριος υπόχρεος για την πώληση των ηλεκτρονικών κωδικών στους τελικούς πελάτες: 

Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων της Εταιρείας με τους προμηθευτές, η Εταιρεία αποκτά την 

κυριότητα των ηλεκτρονικών κωδικών και έχει τον κίνδυνο του αποθέματος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 

έσοδο από τις πωλήσεις των ηλεκτρονικών κωδικών όταν οι συνεργάτες της Εταιρείας πωλούν τους 

συγκεκριμένους κωδικούς στους τελικούς πελάτες. Η Εταιρεία φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο. Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων, η Εταιρεία θεωρείται ως κύριος υπόχρεος για την πώληση των 

ηλεκτρονικών κωδικών στους τελικούς πελάτες και αναγνωρίζει ως έσοδο το συνολικό εισπραχθέν 

αντάλλαγμα από τους τελικούς πελάτες.  

 

β) Εταιρεία – Αντιπρόσωπος για την πώληση των ηλεκτρονικών κωδικών στους τελικούς πελάτες: Στη 

συγκεκριμένη κατηγορία συμβάσεων της Εταιρείας με τους προμηθευτές, η Εταιρεία δεν αποκτά την 

κυριότητα των ηλεκτρονικών κωδικών μέχρι την πώληση των συγκεκριμένων κωδικών στους τελικούς 
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πελάτες και ενώ η Εταιρεία φέρει τον πιστωτικό κίνδυνο, η Εταιρεία θεωρείται ότι ενεργεί ως 

αντιπρόσωπος των προμηθευτών. Με την πώληση των ηλεκτρονικών κωδικών από τους συνεργάτες 

της Εταιρείας στους τελικούς πελάτες, η Εταιρεία αναγνωρίζει ως έσοδο την εισπραχθείσα προμήθεια 

από τους προμηθευτές.  

 

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες είσπραξης λογαριασμών μέσω του δικτύου των συνεργατών 

της, για τις οποίες εισπράττει προμήθεια από τους τελικούς πελάτες. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο 

της προμήθειας με την είσπραξη των λογαριασμών.  

 

 

Λοιπά Λειτουργικά έσοδα 

  

Το κονδύλι «Λοιπά Λειτουργικά έσοδα» περιλαμβάνει έσοδα από προμήθειες παρεπόμενων ασχολιών, 

καθώς και διαχειριστικά έξοδα που επαναχρεώνονται στους πελάτες. Τα έσοδα από παρεπόμενες 

υπηρεσίες λογίζονται στην περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες. 

 

2.17. Έσοδα από τόκους  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει 

απομείωση των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους 

το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με 

το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από τόκους με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό 

πραγματικό επιτόκιο) επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας.  

2.18. Μισθώσεις 

Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή 

ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις.  Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις 

(καθαρές από τυχόν κίνητρα που προσφέρθηκαν από τον εκμισθωτή) αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Η Εταιρεία μισθώνει συγκεκριμένα πάγια. Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί ουσιωδώς 

όλους τους κινδύνους και οφέλη της ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι 

χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη μεταξύ 

της εύλογης αξίας του παγίου στοιχείου ή της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων.  

Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι 

αντίστοιχες υποχρεώσεις από μισθώματα, καθαρές από χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός από το μέρος που πρέπει να πληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 

μήνες, το οποίο απεικονίζεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το μέρος του χρηματοοικονομικού 

εξόδου που αφορά σε χρηματοδοτικές μισθώσεις αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια 

της μίσθωσης, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη 

χρηματοοικονομική υποχρέωση. Τα πάγια που αποκτήθηκαν με χρηματοδοτική μίσθωση 

αποσβένονται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής των παγίων στοιχείων και της 

διάρκειας μίσθωσής τους. 

2.19. Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 
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3. Παράγοντες και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
Στη συνέχεια παραθέτουμε τους κυριότερους κινδύνους και τις αβεβαιότητες στις οποίες εκτίθεται η 

εταιρεία και η αντιμετώπισή τους από τα όργανα της εταιρείας. 

 

 

3.1.  Κίνδυνος από τις επιπτώσεις της αρνητικής οικονομικής συγκυρίας στην Ελληνική 

οικονομία  

 
Οι εξελίξεις κατά την διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με 

την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, διατηρούν το 

μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ασταθές. Στις 29.06.2015, η Ελληνική 

Κυβέρνηση επέβαλε ελέγχους κεφαλαίων και κήρυξε τραπεζική αργία που διήρκησε μέχρι τις 

19.07.2015, γεγονότα που έχουν επηρεάσει σημαντικά τη συμπεριφορά των καταναλωτών και την 

αγοραστική τους δύναμη. 

Επιπλέον, εντός του τρίτου τριμήνου του 2015, οι διαπραγματεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας για 

την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της ελληνικής οικονομίας ολοκληρώθηκαν στη βάση των 

όσων ανακοινώθηκαν στη Σύνοδο Κορυφής της 12.07.2015, με την επίτευξη συμφωνίας για τη 

χορήγηση νέας οικονομικής βοήθειας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Η σχετική συμφωνία 

με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που υπογράφηκε στις 19.08.2015, μεταξύ των άλλων 

προβλέπει την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο 

δημοσιονομικής στρατηγικής για το χρονικό διάστημα των ετών 2015 έως 2018, υπό την προϋπόθεση 

υλοποίησης οικονομικών μεταρρυθμίσεων οι οποίες θα δημιουργήσουν τις συνθήκες οικονομικής 

σταθερότητας και βιώσιμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 

αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό, καθώς επίσης και από την αξιολόγηση της 

Ελληνικής οικονομίας από τους διεθνείς πιστωτές στα πλαίσια του ως άνω προγράμματος. 

Τυχόν επιπλέον αρνητικές εξελίξεις στην οικονομία θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία της, ωστόσο 

η Διοίκηση προσαρμόζεται διαρκώς στις καταστάσεις και διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για να διατηρήσει ανεπηρέαστες τις δραστηριότητές της.   

 

 

3.2. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο 

αγοράς (κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο ταμειακών ροών), πιστωτικό 

κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζει 

στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 

ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη 

χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.  

Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση της 

Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση των 

χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

(α) Κίνδυνος αγοράς 

 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικό κίνδυνο, καθώς το σύνολο των συναλλαγών της είναι 

σε Ευρώ.  
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Κίνδυνος τιμής 

Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών. 

Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 

επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς καλύπτει τις ανάγκες της για την 

χρηματοδότηση των υποχρεώσεων και των επενδύσεων της με τα έσοδά της και τα ίδια κεφάλαια.  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις σε 

τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις πελατών, 

συμπεριλαμβανομένων των  εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών συναλλαγών. Όσον αφορά 

τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία 

συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής 

ικανότητας. Οι βασικοί πελάτες (πωλήσεις χονδρικής) της εταιρείας έχουν εκδώσει τραπεζικές 

εγγυητικές επιστολές καλής πληρωμής, παρέχοντας κάλυψη για σημαντικό μέρος του υπολοίπου τους.  

Ο έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας του πελάτη γίνεται λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία που έχουν 

ζητηθεί από εταιρεία παροχής υπηρεσιών Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου και, όπου αυτά δεν είναι 

διαθέσιμα την οικονομική του κατάσταση, την προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. 

Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με 

τα όρια που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων 

παρακολουθείται σε συχνή βάση. Για περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με τον πιστωτικό κίνδυνο 

βλέπε σημειώσεις 8 και 9. 

 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων με τη μορφή εγγυητικών επιστολών. Η 

Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 

ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 

Στον πίνακα παρακάτω παρουσιάζονται, κατά τις ημερομηνίες αναφοράς, οι πληρωτέες ταμειακές ροές 

από την Εταιρεία από χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Τα ποσά που παρουσιάζονται στον πίνακα 

είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμειακές ροές.  

 

31 Δεκεμβρίου 2015 Λιγότερο από 1 έτος Από 1 έως 2 έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.144.714 - 

   

   31 Δεκεμβρίου 2014 

  
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 4.693 - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.690.977 - 

 

3.3. Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την ικανότητα 

της Εταιρείας να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει κέρδη για τους 
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μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και να διατηρήσει τη βέλτιστη κεφαλαιακή 

δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. 

Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, η Εταιρεία μπορεί να 

προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο 

στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές.  

3.4. Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία την 31 Δεκεμβρίου 2015. 

 

 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. 

 

4.1. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ ορισμού, σπανίως ισούνται με τα σχετικά 

πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες αφορούν φόρο εισοδήματος. 

 

Για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος απαιτείται να ασκηθεί κρίση από τη 

Διοίκηση. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός 

του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για αναμενόμενους φορολογικούς 

ελέγχους βασιζόμενη σε εκτιμήσεις σχετικά με το κατά πόσον θα επιβληθούν πρόσθετες φορολογικές 

επιβαρύνσεις. Εάν το τελικό αποτέλεσμα της φορολογικής εκκαθάρισης ή του φορολογικού ελέγχου 

είναι διαφορετικό από την πρόβλεψη που είχε αρχικά αναγνωρισθεί, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο 

εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης.  

4.2. Σημαντικές λογιστικές κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών 

 

- Αναγνώριση εσόδων 
 

Έσοδα αναγνωρίζονται όταν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην 

Εταιρεία και το ποσό μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Τα έσοδα μετρώνται στην εύλογη αξία του 

ληφθέντος τιμήματος και απεικονίζονται καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, επιστροφών και 

εκπτώσεων. Το ποσό των εσόδων θεωρείται αξιόπιστα μετρήσιμο όταν όλα τα ενδεχόμενα που 

συνδέονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. 

 

 

Η Εταιρεία έχει προβεί σε αξιολόγηση των συμβάσεων της με τους προμηθευτές και τους συνεργάτες 

της, προκειμένου να κρίνει αν ενεργεί ως κύριος υπόχρεος ή αντιπρόσωπος όσον αφορά τις 

συναλλαγές με τους τελικούς πελάτες. Ο προσδιορισμός στην κάθε περίπτωση του κατά πόσο η 

Εταιρεία ενεργεί ως κύριος υπόχρεος ή αντιπρόσωπος βασίζεται στην αξιολόγηση της ουσίας της κάθε 

συναλλαγής, της ευθύνης για την παροχή της υπηρεσίας, του καθορισμού των τιμών και των σχετικών 

χρηματοοικονομικών κινδύνων και ωφελειών. Την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 η 

Εταιρεία αναγνώρισε το ποσό των 103.851χιλ. (01.01.2014 - 31.12.2014: 121.657 χιλ.) ως έσοδο από 

συναλλαγές με τελικούς πελάτες όπου η Εταιρεία θεωρεί ότι λειτουργεί ως κύριος υπόχρεος και το 

ποσό των 3.580 χιλ. (01.01.2014 - 31.12.2014: 5.573 χιλ.) που αντιστοιχεί στην εισπραττόμενη 

προμήθεια από τους προμηθευτές στις περιπτώσεις που η Εταιρεία θεωρεί ότι λειτουργεί ως 

αντιπρόσωπος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση των συμβάσεων από την 

Εταιρεία βλέπε σημείωση 2.16 παραπάνω. 
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5. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 
 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

 

Βελτιώσεις σε 

ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης 

χρήσης (1 Ιανουαρίου 2014) 
10.881 249.826 260.708 

Προσθήκες - 137.021 137.021 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (1.006) (204.622) (205.628) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο τέλους 

χρήσης  (31 Δεκεμβρίου 2014) 
9.875 182.226 192.101 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης 

χρήσης (1 Ιανουαρίου 2015) 
9.875 182.226 192.101 

Προσθήκες  - 156.929 156.929 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (811) (125.522) (126.333) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο τέλους 

χρήσης (31 Δεκεμβρίου 2015) 
9.064 213.632 222.696 

 
 

 

Οι αποσβέσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 συνολικού ποσού €126.333 έχουν καταχωρηθεί 

στο κόστος πωληθέντων, ποσό €63.167, στα έξοδα διάθεσης, ποσό €37.900 και στα έξοδα διοίκησης, 

ποσό €25.267.  Οι αποσβέσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 συνολικού ποσού €205.628 έχουν 

καταχωρηθεί στο κόστος πωληθέντων, ποσό €102.814, στα έξοδα διάθεσης, ποσό €61.688 και στα 

έξοδα διοίκησης, ποσό €41.126.  

  

Τα ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων που αφορούν σε κτίρια και αυτοκίνητα περιλαμβάνονται στην 

Κατάσταση Συνολικού εισοδήματος (Σημείωση 15). Η Εταιρεία με 31.12.215 δεν έχει χρηματοδοτικές 

μισθώσεις, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έληξε η τελευταία χρηματοδοτική μίσθωση που είχε 

συνάψει η εταιρεία σε προηγούμενες χρήσεις για πλήρως αποσβεσμένα πάγια. 
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6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης  

(1 Ιανουαρίου 2014) 
50.382 

Προσθήκες 38.788 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (37.894) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο τέλους χρήσης  

(31 Δεκεμβρίου 2014) 
51.275 

Για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2015 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο έναρξης χρήσης  

(1 Ιανουαρίου 2015) 51.275 

Προσθήκες  10.592 

Επιβάρυνση αποσβέσεων (36.581) 

Καθαρό λογιστικό υπόλοιπο τέλους χρήσης  

(31 Δεκεμβρίου 2015) 
25.286 

 

 
Οι αποσβέσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2015 συνολικού ποσού €36.581 έχουν καταχωρηθεί 

στο κόστος πωληθέντων, ποσό €18.291, στα έξοδα διάθεσης, ποσό €10.974 και στα έξοδα διοίκησης, 

ποσό €7.316. Οι αποσβέσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2014 συνολικού ποσού €37.894 έχουν 

καταχωρηθεί στο κόστος πωληθέντων, ποσό €18.947, στα έξοδα διάθεσης, ποσό €11.368 και στα 

έξοδα διοίκησης, ποσό €7.579. 
 

 

 

7. Αποθέματα 

 

Το σύνολο των αποθεμάτων που παρουσιάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αφορά εμπορεύματα, 

όπως κάρτες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και προπληρωμένες κάρτες.  
 
Τα αποθέματα που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης την 31.12.2015 είναι 

αποτιμημένα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτίσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας τους (Σημείωση 2.9).    
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8. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

  
31.12.2015 31.12.2014 

Πελάτες 

 

4.251.734 4.443.698 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης 

 

(240.420) (67.894) 

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις 

 

4.011.315 4.375.804 

Προπληρωμές εξόδων 

 

21.531 4.600 

Λοιπές απαιτήσεις  

 

486.069 281.153 

Σύνολο 

 

4.518.915 4.661.556 

 

 

 

Η μεταβολή της πρόβλεψης για πελάτες και λοιπές επισφαλείς απαιτήσεις αναλύεται ως εξής:  

 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2014 1.536.970 

Πρόβλεψη απομείωσης  311.179 

Διαγραφή απαιτήσεων μη εισπραχθέντων μέσα στη χρήση  -1.780.255 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2014 67.894 

  

Πρόβλεψη απομείωσης απαιτήσεων (σημείωση 15) 172.526 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2015 240.420 

 

 

 

Η Εταιρεία σχηματίζει πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες για τα υπόλοιπα των πελατών που ξεπερνούν 

τον 1 μήνα, αφού λάβει υπόψη της τυχόν εγγυήσεις που έχουν ληφθεί από τους πελάτες.    

 

Η ανάλυση παλαιότητας των υπολοίπων των πελατών έχει ως εξής: 

 

 

  

31.12.2015 31.12.2014 

Μέχρι 1 μήνα 

 

3.844.114 4.345.622 

Από 1 έως 3 μήνες 

 

25.754 32.735 

Άνω των 3 μηνών 

 

381.867 65.341 

  
4.251.735 4.443.698 

 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις δεν έχουν απομειωθεί, καθώς δεν κρίθηκε απαραίτητο, σε καμία ημερομηνία 

αναφοράς. 

 

Οι εύλογες αξίες των πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.  

 

Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά τις ημερομηνίες αναφοράς είναι η λογιστική αξία της 

κάθε κατηγορίας απαίτησης που αναφέρεται ανωτέρω. 
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9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 
31.12.2015 31.12.2014 

Διαθέσιμα στο ταμείο 404 256 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 2.169.177 3.921.258 

Σύνολο 2.169.581 3.921.514 

 

 
To μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων προθεσμιακών καταθέσεων διαμορφώθηκε σε 1,6%  

για την χρήση 01.01- 31.12.15 (01.01.14- 31.12.14   2%),  ενώ το μέσο σταθμικό των καταθέσεων 

όψεως είναι σχεδόν μηδενικό. 

 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι ολοσχερώς καταβλημένο. Η Εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2015 προέβει σε 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της με κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων, ύψους 

€352.800.  
Στις 31.12.15 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε €604.800 , διαιρούμενο σε 840.000 

μετοχές με ονομαστική αξία των μετοχών €0,72 έκαστη (έναντι €0,30 την 31.12.14). Η 

κεφαλαιοποίηση είχε τέλος συγκέντρωσης προς την Επιτροπή ανταγωνισμού  0,1%  επί του 

ποσού της αύξησης, ήτοι €352,8. 
 

 

11. Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα 

μισθώματα 

  Μέχρι 1 έτος - 4.880 

Από 1 έως 5 έτη - - 

Σύνολο 0 4.880 

Μέιον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικών μισθώσεων - (186) 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 0 4.693 

   Η τρέχουσα αξία των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής 

μίσθωσης αναλύεται ως εξής: 

  Μέχρι 1 έτος - 4.693 

Από 1 έως 5 έτη - - 

Σύνολο 0 4.693 
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12. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 
 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 

          Υπόλοιπο 31.12.2015 

2015 σε  €   

Υπόλοιπο 

1η 

Ιανουαρίου 

2015 

Αναγνωρισμένο 

στην 

Κατάσταση 

Συνολικού 

Εισοδήματος 

Αναγνωρισμένο 

στην 

Κατάσταση 

Λοιπού 

Εισοδήματος 

Καθαρό 

ποσό 

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές 

απαιτήσεις 

Ενσώματα 

πάγια 

περιουσιακά 

στοιχεία   122.326  6.597  - 128.923  128.923  

Ασώματες 

ακινητοποιήσεις   13.934  3.284  - 17.218  17.218  

Υποχρεώσεις 

παροχών 

προσωπικού 

λόγω εξόδου 

από την 

υπηρεσία   12.209  4.630  (3.907) 12.933  12.933  

Υποχρεώσεις 

χρηματοδοτικής 

μίσθωσης   1.220  (1.220) - - - 

Αναβαλλόμενο 

εισόδημα   - 10.872  - 10.872  10.872  

Αναβαλλόμενες 

φορολογικές 

απαιτήσεις/ 

(υποχρεώσεις)   149.690  24.164  (3.907) 169.946  169.946  
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13. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον ν.2112/20, οι 

εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος της 

οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος μήνα πριν την 

απόλυση, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας τους 

(απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα τις 

διατάξεις του ν. 4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο χρόνος προειδοποίησης όσο και τα ποσά των 

αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης 

αποζημίωσης σε εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως 

άνω νόμου δηλ. την 12.11.2012, 17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη και απασχολούνται με 

πλήρη απασχόληση. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% 

της αποζημίωσης που οφείλεται σε περίπτωση απόλυσης. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, 

προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση όπως 

ενδεικτικώς αναφερομένων: περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, περίπτωση απόλυσης με σύμβαση 

εργασίας για τους πρώτους 12 μήνες, υποβολή μήνυσης για αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά 

την άσκηση της υπηρεσίας του, θάνατος εργαζόμένου. 

 

Υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 

 

44.596 46.959 

    
    

Χρέωση/ (πίστωση) στα αποτελέσματα για: 

 

01.01.2015 

έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Συνταξιοδοτικές παροχές: 

 

35.530 19.396 

    

Χρέωση / (πίστωση) στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 

για αναλογιστικά κέρδη/ζημιές για: 

 

01.01.2015 

έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Συνταξιοδοτικές παροχές: 

 

(11.221) (21.767) 

    

    Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

καθορίζονται ως εξής: 

 

    

  

31.12.2015 31.12.2014 

Παρούσα αξία μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων 

 

44.596   46.959   

Υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

 

44.596 46.959 
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Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως εξής: 

 

    

  

31.12.2015 31.12.2014 

Yπόλοιπο έναρξης χρήσης 

 

46.959 56.991 

Περιλαμβάνονται  στα κέρδη/ζημιές 

   Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 

 

13.010 12.045 

Χρηματοοικονομικό κόστος 

 

728 2.755 

Κόστος διακανονισμών 

 

21.792 4.596 

    35.530 19.396 

Περιλαμβάνονται  στα λοιπά συνολικά έσοδα 

   Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές από οικονομικές παραδοχές 

 

(1.437) 28.218 

Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές από εμπειρία περιόδου 

 

(9.784) (49.985) 

    (11.221) (21.767) 

Λοιπά 

   Παροχές που πληρώθηκαν από τον εργοδότη 

 

(26.673) (7.661) 

    (26.673) (7.661) 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 

 

44.596 46.959 

 

 
 

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στα αποτελέσματα έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Συνολικού 

Εισοδήματος  ως εξής: 

  

01.01.2015 έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Κόστος πωληθέντων 

 

17.765 9.698 

Έξοδα διάθεσης 

 

10.659 5.819 

Έξοδα διοίκησης 

 

7.106 3.879 

  

35.530 19.396 

 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι εξής: 

 

  

31.12.2015 31.12.2014 

Eπιτόκιο προεξόφλησης 

 

1,68% 1,55% 

Αναμενόμενο ποσοστό αυξήσεως στους μισθούς 

 

2,00% 2,00% 

Μέσος χρόνος παραμονής στην υπηρεσία 

 

27,59 28,68 

Πληθωρισμός 

 

2,00% 2,00% 
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Η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή που δείχνει πώς η υποχρέωση 

καθορισμένων παροχών θα είχε επηρεαστεί από τις αλλαγές αυτές είναι η ακόλουθη: 

 

 

 

Ανάλυση Ευαισθησίας Αποτελεσμάτων 

 

Αναλογιστική 

Υποχρέωση 

Ποσοστιαία 

μεταβολή 

Αύξηση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 

 

39.509   -11% 

Μείωση επιτοκίου προεξόφλησης κατά 0,5% 

 

50.406   -13% 

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 

 

50.332   -13% 

Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών κατά 0,5% 

 

39.521   '-11% 

 

 

 

Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μία μεταβολή της παραδοχής διατηρώντας όλες τις 

άλλες παραδοχές σταθερές. Στην πράξη, αυτό έχει μικρές πιθανότητες να συμβεί καθώς οι μεταβολές 

στις παραδοχές μπορεί να συνδέονται μεταξύ τους. Κατά τον υπολογισμό της ευαισθησίας της 

υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω εξόδου από την υπηρεσία στις κύριες αναλογιστικές 

παραδοχές, χρησιμοποιήθηκε η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιείται κατά τον υπολογισμό της 

υποχρέωσης που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (παρούσα αξία της υποχρέωσης 

καθορισμένων παροχών στον προσωπικό με τη χρήση της αναλογιστικής μεθόδου της προβεβλημένης 

πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).  

 

 

14. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 

31.12.2015 31.12.2014 

Προμηθευτές 7.277.419   7.986.729 

Προκαταβολές πελατών 1.038.161   602.556 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημείωση 22) 36.417   77.600 

Δεδουλευμένα έξοδα 85.806   204.517 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι-τέλη   75.047   351.765 

Λοιπές υποχρεώσεις 631.863   467.811 

Σύνολο 9.144.714 9.690.977 

 
 

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο. 

 
Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους. 
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15. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

 

 

 01.01.2015 έως 

31.12.2015   

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Παροχές σε εργαζομένους (Σημείωση 16) 

 

1.332.255 

 

1.196.094 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο στο κόστος 

πωληθέντων 

 

105.009.503 

 

123.911.017 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (Σημείωση 5) 

 

126.333 

 

205.628 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 

(Σημείωση 6) 

 

36.581 

 

37.894 

Προμήθειες σε εμπόρους για υπηρεσίες είσπραξης 

λογαριασμών 

 

189.185 

 

210.002 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

 

466.219 

 

427.043 

Έξοδα επιδιόρθωσης και συντήρησης  

 

13.182 

 

15.721 

Μισθώματα βάσει λειτουργικών μισθώσεων 

 

107.628 

 

108.134 

Μεταφορικά έξοδα 

 

85.444 

 

95.304 

Αμοιβές Δ.Σ. (Σημείωση 21) 

 

16.445 

 

134.229 

Απομείωση για επισφαλείς πελάτες ( Σημειώση 8) 

 

172.526 

 

311.179 

Λοιπά 

 

560.100 

 

654.524 

Σύνολο 

 

108.115.400 

 

127.306.768 

 

 

 

 

Κατανομή ανά λειτουργία: 

 

 

 

 

  

01.01.2015 έως 

31.12.2015 

 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Κόστος πωληθέντων 

 

106.635.549 

 

125.655.046 

Εξοδα διάθεσης 

 

758.691 

 

743.211 

Έξοδα διοίκησης 

 

721.160 

 

908.511 

  
108.115.400 

 
127.306.768 
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16. Παροχές σε εργαζομένους 

 

 
01.01.2015 έως 

31.12.2015 

01.01.2014 έως 

31.12.2014 

Μισθοί και ημερομίσθια 1.074.732 952.292 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 221.993 223.902 

Kόστος προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών - 504 

Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών (Σημείωση 13) 35.530 19.396 

Σύνολο 1.332.255 1.196.094 

 

 

 
17. Χρηματοοικονομικό κόστος 

 

 

 
01.01.2015 έως 

31.12.2015 

01.01.2014 έως 

31.12.2014 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 
  

Χρηματοδοτικές μισθώσεις  - 3.058 

Εγγυητικές 155.859 163.680 

Λοιπά 87.751 98.818 

 
243.610 265.556 

   Χρηματοοικονομικά έσοδα 

  
Έσοδα τόκων από τραπεζικές καταθέσεις (8.855) (16.329) 

 
(8.855) (16.329) 

 

    

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα - καθαρά  234.755 249.227 
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18. Φόρος εισοδήματος 

 

 

 
01.01.2015 έως 

31.12.2015 

01.01.2014 έως 

31.12.2014 

Φόρος χρήσης - 357.746 

Αναβαλλόμενος φόρος (Σημείωση 12) (24.164) 3.945 

Σύνολο (24.164) 361.691 

 

 
Ο φόρος, επί των κερδών προ φόρων της Εταιρείας, διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 

προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον συντελεστή φόρου που ισχύει στην Ελλάδα,  επί των κερδών της. Η 

διαφορά έχει ως εξής: 

 

 

01.01.2015 

 έως 31.12.2015 

01.01.2014 

 έως 31.12.2014 

Κέρδη προ φόρων 

 

(186.095)   964.597 

Φόρος υπολογισμένος με βάση τους 

ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές 

στην Ελλάδα 

 

- 26,00% 250.795 

Αλλαγές φορολογικών συντελεστών  8,41% (15.657) 

 

- 

Έξοδα που δεν εκπίπτουν για 

φορολογικούς σκοπούς 4,57% (8.508) 11,50% 110.895 

Φόρος  12,99% (24.164) 37,50% 361.690 

 
 

Ο ισχύων φορολογικός συντελεστής φορολογίας εισοδήματος στο έτος 2015 αυξήθηκε από 26% σε 

29%. 

 

Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 

Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να 

λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το 

οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή  

ελεγκτικό γραφείο  που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του 

φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει 

ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών το αργότερο μέχρι τη δέκατη μέρα του έβδομου μήνα μετά 

το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών 

τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. 

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, οι οικονομικές χρήσεις θα πρέπει να θεωρούνται οριστικές για 

σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες από την υποβολή της «Έκθεσης 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές έως και την χρήση που λήγει την 30.09.2010.Για 

τις υπόλοιπες χρήσεις που έληξαν έως και την 31.12.14 έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος από τους 

Νόμιμους ελεγκτές/ελεγκτικό γραφείο. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η «Έκθεση 

Φορολογικής Συμμόρφωσης» έχει εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο 

φόρου και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου.  

Για τη χρήση που έληξε την 31.12.2015 ο φορολογικός έλεγχος ήδη διενεργείται από την KPMG 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η διοίκηση της 

εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις.  

http://www.e-forologia.gr/lawbank/document.aspx?digest=D2510C09ACCA3910.2CCCF4E1B778&show=last
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Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων, κατά το χρόνο που αυτές θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. 

 

 

 

19. Ανειλημμένες υποχρεώσεις 

 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

 

Δεν υπάρχουν ανεκτέλεστες συμβάσεις κεφαλαιουχικών δαπανών κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 

 

 

  
31.12.2015 31.12.2014 

Έως 1 έτος 

 

194.408 115.878 

Από 1-5 έτη 

 

181.179 27.698 

  
375.586 143.575 

 
 

Οι λειτουργικές μισθώσεις αφορούν σε εκμισθώσεις τερματικών, αυτοκινήτων και κτιρίων.  

 

 

20. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις , απαιτήσεις και δεσμεύσεις 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά τις ημερομηνίες αναφοράς.   

 

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις, για τις οποίες είναι πιθανό να εισρεύσουν οικονομικά 

οφέλη. 

 

Η Εταιρεία έχει εκδόσει εγγυητικές καλής πληρωμής προς τους προμηθευτές της για  ύψους 

€6.950.000. 
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21. Συνδεδεμένα μέρη 

 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη: 

 

Αγορές παγίων 
  

    

01.01.2015 έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   - 107.812 

    - 107.812 

 

 

Έσοδα προμήθειες       

    

01.01.2015 έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   9.696 - 

    9.696 - 

 

 

 

Λοιπά έξοδα       

    

01.01.2015 έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   39.906 321.847 

    39.906 321.847 

 

 
Οι συναλλαγές από συνδεδεμένα μέρη για την τρέχουσα χρήση αφορούν έσοδα από προμήθειες ύψους 

€9.696 από την Ελληνικά Λαχεία Α.Ε. και έξοδα σχετικά με υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης ύψους 

€39.906 από την Neurosoft ΑΕ. Για την προηγούμενη χρήση οι εν λόγω υπηρεσίες αφορούν υπηρεσίες 

διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, και ενοίκια κυρίως με Εταιρείες του ομίλου Payzone και λοιπές 

συνδεδεμένες, καθώς πριν την εξαγορά της Εταιρείας από την OPAP INVESTMENT LTD, την 

18.11.2014, η μητρική εταιρεία της Payzone Hellas Α.Ε. ήταν η εταιρεία PAYZONE GROUP 

LIMITED. 

 

 

Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης που προέρχονται από τις συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 

 

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη       

    31.12.2015 31.12.2014 

Λοιπά συνδεδεμένα μέρη   36.417 77.600 

    36.417 77.600 

 

 

Τα ποσά της 31.12.15 αφορούν υπόλοιπα της Εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου ΟΠΑΠ, ενώ 

τα ποσά της προηγούμενη περιόδου αναφοράς αφορούν υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη εκτός του 

Ομίλου ΟΠΑΠ. 
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Παροχές προς τη διοίκηση  

    

01.01.2015 έως 

31.12.2015 

1.01.2014 έως 

31.12.2014 

Μισθοί, αμοιβές μελών ΔΣ και άλλες βραχυπρόθεσμες 

εργασιακές παροχές 
  401.668 413.921 

    401.668 413.921 

 

   

Δεν υπάρχουν σημαντικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων από και προς μέλη της Διοίκησης 

κατά τις ημερομηνίες αναφοράς, εκτός από υποχρέωση ύψους €377,51, η οποία διευθετήθηκε στο 

2016. 

 

 

22. Γεγονότα μεταγενέστερα του Ισολογισμού 

 

Δεν προέκυψαν σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαλάνδρι, 26 Μαϊου 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                            Το μέλος του Δ.Σ                           Ο Διευθυντής Λογιστικής 

              και   Διευθύνων Σύμβουλος                           και Ενοποίησης              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Kamil Ziegler                                   Rene Langen                                  Πέτρος Ξαρχάκος 

    

Α.ρ Διαβατηρίου 40412133        Α.ρ Διαβατηρίου C4V5Y8PK9                    ΑΔΤ ΑΚ161998  
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IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΌ  01.01.2015 ΈΩΣ 31.12.2015 

 

Αρμόδια Αρχή: Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Ημερομηνία έγκρισης της ετήσιας οικονομικής  

Διεύθυνση διαδικτύου: www.payzone.gr έκθεσης από το Δ.Σ:                            26 ΜΑΙΟΥ 2016

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Kamil Ziegler, Σπυρίδων Φωκάς, Igor Russek, Νόμιμοι Ελεγκτές / Ελεγκτική Εταιρεία: Νικόλαος Βουνισέας (AM ΣΟΕΛ 18701)

Martin Skopek, Michal Houst, Rene Langen                                                                                        KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε 

                                                                ΑΜ ΣΟΕΛ 114         

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών:        ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ

31.12.2015 31.12.2014
01.1.2015 -31.12.2015 01.1.2014 -31.12.2014

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 222.696 192.101 Κέρδη προ φόρων (186.095) 964.597

Επενδύσεις σε ακίνητα Πλέον / (μείον) προσαρμογές για:

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 25.286 51.275 Αποσβέσεις 162.914 243.522

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 211.878 193.240 Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 235.483 249.228

Αποθέματα 2.819.930 2.027.539 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 172.526 311.179

Απαιτήσεις 4.562.759 4.661.556 Άλλες προβλέψεις - 12.655

Ταμειακά Διαθέσιμα 2.169.581 3.921.514 Προγράμματα παροχών στο προσωπικό 13.010 11.735

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 10.012.130 11.047.225

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Κέρδη/ (ζημιές) από εκποίηση παγίων - (377)

Μετοχικό κεφάλαιο 604.800 252.000 Πλέον / (μείον) προσαρμογές για μεταβολές 

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων 218.020 725.436 λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (α) 822.820 977.436 με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις - - (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (792.391) (822.315)

Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 44.596 46.959 (Αύξηση)/ μείωση απαιτήσεων (28.266) 1.520.548

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρέωσεις - 4.693

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην 

τραπεζών) (551.144) (1.786.036)

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.144.714 10.018.136 Αύξηση / (μείωση) πληρωθέντων φόρων 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 9.189.310 10.069.788 Μείον:

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Χρεωστικοί τόκοι και 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α) + (β) 10.012.130 11.047.225 συναφή έξοδα καταβεβλημένα (242.883) (272.141)

Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος (371.729) (293.220)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από 

λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.588.575) 139.376

Επενδυτικές δραστηριότητες

1.1.2015-31.12.2015 1.1.2014-31.12.2014 Εκροή για ενσώματα και άυλα παγία στοιχεία (167.520) (176.465)

Κύκλος εργασιών 107.431.437 127.229.575 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων - 722

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 795.888 1.574.530 και άυλων παγίων στοιχείων

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Τόκοι εισπραχθέντες 8.855 16.329

και επενδυτικών αποτελεσμάτων 48.660 1.213.824 Σύνολο εισροών / (εκροών) από

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (186.095) 964.597 επενδυτικές δραστηριότητες (β) (158.665) (159.414)

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) (161.930) 602.906 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 7.314 16.108 Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από (4.693) (52.207)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρηματοδοτικές μισθώσεις

μετά από φόρους (Α)+(Β) (154.616) 619.014 Σύνολο εισροών (εκροών) από 

Κέρδη/(ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε €) (0,18) 0,74 χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (4.693) (52.207)

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (1.751.933) (72.245)

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και έναρξης χρήσης 3.921.514 3.993.760

συνολικών αποσβέσεων 211.574 1.457.346 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

λήξης χρήσης 2.169.581 3.921.514

01.1.2015-  31.12.2015 01.1.2014-  31.12.2014

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης χρήσης 977.436 358.423

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα/(ζημιές) μετά από φόρους (154.616) 619.014

Μείωση κερδών λόγω  κεφαλαιοποίησης (352.800) -

Αύξηση  μετοχικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποιηση κερδών 352.800 -

Αποθεματικά - -

Διανεμηθέντα μερίσματα - -

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης χρήσης 822.820 977.436

1. Στη σημείωση 18 της οικονομικής έκθεσης αναφέρονται οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις της εταιρείας. 9. Οι παρούσες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2015 της

2. Επί των περιουσιακών στοιχείων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη.  ΟPΑP Investments LTD , η οποία εδρεύει στην Κύπρο και ελέγχεται από την εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε.,με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

3. Σύμφωνα με τις επιστολές των δικηγόρων δεν υπάρχουν βάσιμες υποθέσεις οι οποίες αφορούν δικαστικές απαιτήσεις τρίτων  Το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο της PAYZONE Α.Ε είναι 100%  στις 31.12.2015.

κατά της εταιρείας ,  ούτε εκρεμμούν βάσιμες αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας. 10.Τυχόν  διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε στραγγυλοποιήσεις.

4. Η συνολική σωρευτική πρόβλεψη που έχει διενεργήσει η εταιρεία στα βιβλία της αφορά αποζημειώσεις αποχώρησης προσωπικού 11. Οι εκροές για πάγια στοιχεία της εταιρείας για την περίοδο 01.12.2015- 31.12.215 ανήλθαν σε € 167.520.

 ποσού € 44.596. 12. Το  Διοικητικό Συμβούλιο της 26.05.2016 ενέκρινε τις Οικονομικές καταστάσεις και πρότεινε την μη διανομή μερίσματος.

5. Ο αριθμός του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού την 31.12.15 ήταν 43  και την 31.12.14 είναι 46. 13. Οι παρούσες Οικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.

6.Τα ποσά των εισροών, εκροών, απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη όπως ορίζονται από τα ΔΛΠ 24 , 

αναλύονται ως εξής:

ΠΟΣΑ ΣΕ € 01.1.2015 -31.12.2015 01.1.2014 -31.12.2014

Εισροές 9.696 -

Εκροές 39.906 429.659

Υποχρεώσεις 36.417 77.600

Απαιτήσεις - -

Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και αμοιβών της 

Διοίκησης 401.668 413.921

Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης - -

Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης 378 -

7. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας την 31.12.2015 ανέρχεται σε € 604.800 , διαιρείται σε 840.000 κοινές μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 0,72  η καθεμία. Εντός του έτους έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών ύψους €352.800.

8.Στην Σημείωση  1. Γενικές πληροφορίες, της Οικονομικής Έκθεσης , αναφέρεται η εξαγορά του 10%  της Payzone από την 

OPAP INVESTMENTS LTD, η οποία ελέγχεται από την εταιρεία ΟΠΑΠ Α.Ε., η οποία έγινε στις 24.08.15.

Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η OPAP Investments LTD να κατέχει το 100%  των μετοχών της Payzone A.E την 31.12.15.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

                                          PAYZONE ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 56248/01AT/B/04/173(07)

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 005641201000

Βύρωνος 6, 15231  Χαλάνδρι

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Χαλάνδρι, 26.05.2016

 ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
(Δημοσιευόμενα βάσει του Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα ΔΛΠ)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της PAYZONE ΕΛΛΑΣ A.E. 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιουδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την Εταιρεία  να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου 

του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε., καθώς και η έκθεση ελέγχου 

του νόμιμου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ €) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ ΣΕ €)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ                                       Το μέλος του Δ.Σ &    Ο Διευθυντής Λογιστικής  

                     Διευθύνων Σύμβουλος                                      και Ενοποίησης

        Kamil Ziegler                                                            Rene Langen                                                                 Πέτρος Ξαρχάκος   

Αρ. Διαβατηρίου 40412133 Α.ρ Διαβατηρίου C4V5Y8PK9                                      ΑΔΤ ΑΚ161998 

 


