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ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΜΔΛΩΝ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ
(χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ.2 ηνπ Ν. 3556/2007)
Δμ φζσλ γλσξίδνπκε δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε φηη νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο

ηεο

«Αλψλπκεο Δηαηξίαο ΔΡΔΤΝΑ, ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
VIDAVO» γηα ηελ πεξίνδν 1/1/2014 έσο 31/12/2014, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ ζχκθσλα κε ηα
ηζρχνληα ινγηζηηθά πξφηππα, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεηά ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ
παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο. Δπίζεο δειψλνπκε θαη
βεβαηψλνπκε φηη ε Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο
επηδφζεηο θαη ηελ ζέζε ηεο Δηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ
θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδεη.

Θεζζαινλίθε 27 Μαξηίνπ 2015
Οη δεινχληεο-βεβαηνχληεο
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

H ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΣ. Φ. 184083

ΦΤΜΑΡΝΟΤ ΜΑΡΚΔΛΛΑ
ΑΓΣ. ΑΚ. 931060
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ΔΣΗΙΑ ΔΚΘΔΗ
ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΥΡΗΗ 1/1 - 31/12/2014
Ζ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αθνξά ηελ εηαηξηθή ρξήζε 2014 θαη
ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, ηνπ Ν.3556/2007 θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο
απνθάζεηο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο.
Ζ παξνχζα έθζεζε παξέρεη ζπλνπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα
απνηειέζκαηα θαη ηελ ζέζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ θιεηφκελε ρξήζε, πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ
γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ ρξήζε θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ
έιαβαλ ρψξα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ. Δπίζεο παξέρνληαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία, γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ
έγηλαλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ απηήο κεξψλ θαζψο θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε
ηελ πξνβιεπφκελε εμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. Σέινο ε Δηήζηα Έθζεζε πεξηιακβάλεη
θαη ηελ ινηπέο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη βάζεη ησλ παξαγξάθσλ 7 & 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν
3557/2007. (ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ).
Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη :
Σελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηα απνηειέζκαηα, ηελ πνξεία ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ηξέρνπζα πεξίνδν,
θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ έγηλαλ.
1) Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
2) Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο
ρξήζεο θαη ηελ επίδξαζή ηνπο ζηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
3) Σνπο θηλδχλνπο ηνπ ελδέρεηαη λα
επφκελν έηνο ηεο ππφ εμέηαζε ρξήζεο.

πξνθχςνπλ

γηα

ηελ

εηαηξεία

θαηά

ην

4) Σηο ζπλαιιαγέο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηήλ κεξψλ

Α. Δμέιημε, επηδφζεηο θαη ζέζε ηεο εηαηξείαο
Ζ πνξεία ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ ειεγρφκελε ρξήζε θξίλεηαη επηηπρήο παξά ην γεληθφηεξν αξλεηηθφ
νηθνλνκηθφ θιίκα πνπ ζπλερίδεη λα επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο.
Παξαθάησ αλαθέξνπκε ζπλνπηηθά ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία θαη απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο γηα ηελ
ρξήζε 1/1-31/12/2014:
Ο θχθινο εξγαζηψλ ζην ηξέρνλ έηνο αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 549.450,41 έλαληη € 720.340,21 ηνπ 2013
ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 23,7% πεξίπνπ. Σν κηθηφ θέξδνο ζην ηξέρνλ έηνο δηακνξθψζεθε ζην
πνζφ ησλ € 387.750,63 έλαληη € 447.603,16 ηεο αληίζηνηρεο ρξήζεο ηνπ 2013, ζεκεηψλνληαο κείσζε
θαηά 13,4%. Παξά ηελ κείσζε απηή, παξαηεξείηαη αχμεζε ηνπ κηθηνχ θέξδνπο σο πνζνζηφ επί ηνπ
θχθινπ εξγαζηψλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.
Σν EBITDA ηελ ηξέρνπζα ρξήζε αλήιζε ζην πνζφ ησλ € 179.612,33 έλαληη € 219.465,51 ηεο ρξήζεο
2013, επεξεαζκέλν απφ ηελ κείσζε ησλ θεξδψλ πξν θφξσλ ηεο εηαηξείαο.
Δπίζεο, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη απαηηήζεηο απφ πειάηεο απμήζεθαλ απφ € 186.354,18 ηελ
31/12/2013 ζε € 337.335,79 ηελ 31/12/2014, νη καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεηψζεθαλ απφ €
250.969,46 ηελ 31/12/2013 ζε € 235.915,34 ηελ 31/12/2014 εμαηηίαο ησλ απνζβέζεσλ ησλ
επηρνξεγήζεσλ ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη νη βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο κεηψζεθαλ
απφ € 424.167,09 ηελ 31/12/2013 ζε € 376.442,25 ηελ 31/12/2014 εμαηηίαο θπξίσο ηεο κείσζεο ησλ
εζφδσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ.
Παξαθάησ παξαζέηνπκε νξηζκέλνπο βαζηθνχο αξηζκνδείθηεο γηα ηελ πιεξέζηεξε απεηθφληζε ηεο
επίδνζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο.
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Απιθμοδείκηηρ

Σύπορ

2014

2013

Γενικη Ρεςζηόηηηα

Κπθινθνξνύλ Δλεξγεηηθό +Μεηαβαη. Λνγαξηαζκνί
Βξαρππ ξνζεζκεο Τπ νρξεσζεηο+Μεηαβ

2,23

1,78

Μικηό Πεπιθώπιο Κέπδοςρ

Μηθηα Κέξδε Υξήζεσο
Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο

71%

62%

Καθαπό Πεπιθώπιο Κέπδοςρ

Καζαξά Κέξδε
Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο

8%

25%

Αποδοηικόηηηα Ηδίων Κεθαλαίων

Καζαξά Κέξδε
ύλνιν Ηδίσλ Κεθαιαίσλ

5%

19%

Γιάπθπωζη Κεθαλαίων

Ηδηα Κεθάιαηα
Ξέλα Κεθάιαηα

1,60

1,39

Κςκλοθοπιακήρ ηασύηηηαρ απαιηήζεων πελαηών

Απ αηηήζεηο απ ό π ειάηεο Υ 365
Καζαξέο Πσιήζεηο Υξήζεσο

123,80

94,43

Β. εκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2014
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δηαθξίλνληαη:
Τινπνίεζε έξγσλ ηειεπξφλνηαο & mhealth (Β2Β)
πλέρηζε θαη εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο.
Δκπνξεπκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ.
πλερήο εμέιημε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηεο εηαηξίαο (consumer-based applications,
B2C).
5. Πηζηνπνίεζε λέαο ζπζθεπήο θαηαγξαθήο βηνινγηθψλ ζεκάησλ.
1.
2.
3.
4.

Γ. Γηαρείξηζε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ
Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο,
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ πνιηηηθή πνπ
εθαξκφδεη ε εηαηξία ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη εμεγείηαη θαησηέξσ :
α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο, ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη
ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ζ εηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε νπζηψδε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα.
Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη λα κελ εθηίζεηαη ζε νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ζπλαιιαγκαηηθήο
αληηζηάζκηζεο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ θξίλεηαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα
πξφβιεςεο ή απνθπγήο ηπρφλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δεκηψλ.
β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξία ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ κε απνηέιεζκα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο λα παξακέλεη
ζε ρακειά επίπεδα.
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γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, φπσο απεηθνλίδεηαη θαη απφ ηνπο ζρεηηθνχο
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε
απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ζ εηαηξία
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα.
Ζ ιεθηφηεηα (Ageing) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:

31/12/2013
Βξαρ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
εληόο 6 κελώλ
Δκπ νξηθέο Τπ νρξεώζεηο
Λνηπ έο Τπ νρξεώζεηο
ύνολα

Δκπ νξηθέο Τπ νρξεώζεηο
Λνηπ έο Τπ νρξεώζεηο
ύνολα

6 έσο 12 κήλεο

Μαθξ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
1 έσο 5 έηε

π άλσ ζπ ό 5 έηε

2.212,00
96.803,43
99.015,43

31/12/2014
Βξαρ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
Μαθξ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
εληόο 6 κελώλ
6 έσο 12 κήλεο
1 έσο 5 έηε
π άλσ ζπ ό 5 έηε
22.720,83
195.790,03
218.510,86

δ) Κίλδπλνο ηακηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ
επηηνθίσλ.
Ζ εηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν
κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.
Ζ εηαηξία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε ιήςε καθξνπξνζέζκνπ ή βξαρππξνζέζκνπ δαλεηζκνχ κε
ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα
Ζ δηεχζπλζε παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή βάζε.
Γ. πλαιιαγέο κεηαμχ ζπλδεδεκέλσλ κεξψλ
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο απφ
θαη ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ζπλήζσο δηελεξγνχληαη ζηε βάζε θφζηνπο πιένλ θέξδνο, ην νπνίν δελ
δηαθέξεη ηεο γεληθφηεξεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο αγνξάο.
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VIDAVO AE

Λνηπά ζπλδεκέλα κέξε (κέηνρνη)
Αγνξέο ππεξεζηψλ
THERMI AE
ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.

1/1-31/12/2014
0,00
45.383,36
0,00
45.383,36

1/1-31/12/2013
24.506,72
34.500,00
0,00
59.006,72

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
-

1/1-31/12/2014
0,00
0,00

1/1-31/12/2013
0,00
0,00

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε
THERMI AE
ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.

31/12/2014

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.
ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.

31/12/2014

31/12/2013
39,50
1.015,28
9.000,00
10.054,78

0,00
13.596,00
0,00
13.596,00

Μηζζνί θαη ινηπ έο βξαρππ ξφζεζκεο π αξνρέο
Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ απ αζρφιεζεο
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απ φ ηελ ππ εξεζία
Άιιεο καθξνπ ξφζεζκεο π αξνρέο
Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο

31/12/2013

0,00
1.015,28
0,00
1.015,28

0,00
0,00
0,00
0,00

1/1-31/12/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1/1-31/12/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Δ. Πξνβιεπφκελε Δμέιημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο
Οη πξννπηηθέο ηεο εηαηξείαο γηα ηελ επφκελε ρξήζε ζπλνςίδνληαη σο εμήο:
1.
2.
3.
4.
5.

Δπέθηαζε / ζπλέρηζε πθηζηάκελσλ έξγσλ.
Έλαξμε πινπνίεζεο λέσλ έξγσλ ηειεπξφλνηαο.
Γηάζεζε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη πξνβνιή ηνπο ζηηο δηεζλείο αγνξέο.
Τινπνίεζε έξγσλ εθηφο Διιάδνο.
πκπξάμεηο γηα ελδπλάκσζε ηεο παξνπζίαο ηεο εηαηξίαο εθηφο ζπλφξσλ.
Θεζζαινλίθε 27 Μαξηίνπ 2015
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.

H ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ

ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΣ. Φ. 184083

ΦΤΜΑΡΝΟΤ ΜΑΡΚΔΛΛΑ
ΑΓΣ. ΑΚ. 931060
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VIDAVO AE

Έκθερη Ελέγυξσ Αμενάοςηςξσ Οοκωςξύ Ελεγκςή Λξγιρςή
Ποξπ ςξσπ Μεςόυξσπ ςηπ Εςαιοείαπ "ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ «VIDAVO A.E.»"
Έκθερη επί ςωμ Οικξμξμικώμ Καςαρςάρεωμ
Ελέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Εςαιοείαπ "ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ,
ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ «VIDAVO A.E.»", ξι ξπξίεπ απξςελξύμςαι
από ςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31 ηπ Δεκεμβοίξσ 2014, ςιπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξύ
ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλώμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακώμ οξώμ ςηπ υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ
ημεοξμημία ασςή, καθώπ και πεοίληφη ρημαμςικώμ λξγιρςικώμ αουώμ και μεθόδχμ και λξιπέπ
επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ.
Εσθύμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Οικξμξμικέπ Καςαρςάρειπ
Η διξίκηρη έυει ςημ εσθύμη για ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ασςώμ ςχμ ξικξμξμικώμ
καςαρςάρεχμ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, όπχπ ασςά έυξσμ
σιξθεςηθεί από ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη, όπχπ και για εκείμεπ ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ, πξσ η διξίκηρη
καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ, ώρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ
απαλλαγμέμχμ από ξσριώδη αμακοίβεια, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ.
Εσθύμη ςξσ Ελεγκςή
Η δική μαπ εσθύμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμώμη επί ασςώμ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ με βάρη
ςξμ έλεγυό μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυό μαπ ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Ελέγυξσ. Σα
ποόςσπα ασςά απαιςξύμ μα ρσμμξοτχμόμαρςε με καμόμεπ δεξμςξλξγίαπ, καθώπ και μα ρυεδιάζξσμε
και διεμεογξύμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπό ςημ απόκςηρη εύλξγηπ διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι ξικξμξμικέπ
καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ από ξσριώδη αμακοίβεια.
Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριώμ για ςημ απόκςηρη ελεγκςικώμ ςεκμηοίχμ,
ρυεςικά με ςα πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Οι επιλεγόμεμεπ
διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ κιμδύμχμ
ξσριώδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ, πξσ ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ.
Καςά ςη διεμέογεια ασςώμ ςχμ εκςιμήρεχμ κιμδύμξσ, ξ ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ
πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και εύλξγη παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ ςηπ
εςαιοείαπ, με ρκξπό ςξ ρυεδιαρμό ελεγκςικώμ διαδικαριώμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, αλλά
όυι με ρκξπό ςημ έκτοαρη γμώμηπ επί ςηπ απξςελερμαςικόςηςαπ ςχμ ερχςεοικώμ δικλίδχμ ςηπ
εςαιοείαπ. Ο έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ ανιξλόγηρη ςηπ καςαλληλόςηςαπ ςχμ λξγιρςικώμ
αουώμ και μεθόδχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ εύλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ από ςη
διξίκηρη, καθώπ και ανιξλόγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ ςχμ ξικξμξμικώμ καςαρςάρεχμ.
Πιρςεύξσμε όςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοώρει είμαι επαοκή και καςάλληλα για ςη
θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμώμηπ.
Γμώμη
Καςά ςη γμώμη μαπ, ξι ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ παοξσριάζξσμ εύλξγα, από κάθε
ξσριώδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Εςαιοείαπ "ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ, ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ &
ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ «VIDAVO A.E.»" καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2014 και ςη
υοημαςξξικξμξμική ςηπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςηπ οξέπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία
ασςή ρύμτχμα με ςα Διεθμή Ποόςσπα Φοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, όπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί
από ςημ Εσοχπαψκή Έμχρη.
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VIDAVO AE

Αματξοά επί Άλλωμ Νξμικώμ και Καμξμιρςικώμ Θεμάςωμ
Επαληθεύραμε ςη ρσμτχμία και ςημ αμςιρςξίυηρη ςξσ πεοιευξμέμξσ ςηπ Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ
Διξικηςικξύ σμβξσλίξσ με ςιπ ρσμημμέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρςα πλαίρια ςχμ ξοιζόμεμχμ
από ςα άοθοα 43α και 37 ςξσ κχδ. Ν. 2190/1920.

ΑΘΗΝΑ, 30 Μαοςίξσ 2015
Ο ΟΡΚΩΣΟ ΕΛΕΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΣΙΚΗ Α.Ε.
Α.Μ..Ο.Ε.Λ. 156
ΚΗΥΙΙΑ 22 ΜΑΡΟΤΙ ΣΚ.15125
ΝΙΚΟΛΑΟ Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
Α.Μ. ΟΕΛ : 37641
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΖ
ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
Πάγιο ενεπγηηικό
Δλζώκαηεο αθηλεηνπ νηήζεηο
Αζώκαηεο αθηλεηνπ νηήζεηο
Λνηπ έο Δπ ελδύζεηο
Αλαβαιιόκελεο Φνξνινγηθέο Απ αηηήζεηο
Λνηπ έο καθξνπ ξόζεζκεο απ αηηήζεηο
Σύνολο πάγιοσ ενεργητικού

ημείωζη

VIDAVO AE

31/12/2014

31/12/2013

6
7
8
16
9

30.735,52
139.750,52
231.578,36
352.115,20
355,00
754.534,60

60.112,03
192.521,77
293.678,36
309.571,99
355,00
856.239,15

10
11
12

73.677,59
426.629,60
339.541,82
839.849,01

83.797,47
397.768,64
274.804,37
756.370,48

1.594.383,61

1.612.609,63

13
13

900.070,50
179.235,13
39.279,07
-136.558,69
982.026,01

900.070,50
179.235,13
39.279,07
-181.111,62
937.473,08

ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ
Μακποππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Πξνβιέςεηο γηα π αξνρέο π ξνο εξγαδνκέλνπο
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππ νρξεώζεηο
Πξνβιέςεηο γηα θηλδύλνπο θαη έμνδα

14
16
14

8.290,50
203.238,55
8.000,00

6.375,44
188.465,39
8.000,00

Δπ ηρνξεγήζεηο π εξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ

15

Κςκλοθ οπούν ενεπγηηικό
Απ νζέκαηα
Πειάηεο θαη ινηπ έο απ αηηήζεηο
Μεηξεηά θαη ρξεκαηηθά δηαζέζηκα
Σύνολο κσκλουορούντος ενεργητικού
ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ
ΠΑΘΖΣΗΚΟ
ΗΓΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑ
Μεηνρηθό θεθάιαην
Γηαθνξά απ ό έθδνζε κεηνρώλ ππ έξ ην άξηην
Απ νζεκαηηθά θεθάιαηα
Τπ όινηπ ν θεξδώλ (δεκηώλ) εηο λέν
ύνολο Ηδίων κεθ αλαίων

Σύνολο μακροπρόθεσμων σποτρεώσεων
Βπασςππόθεζμερ ςποσπεώζειρ
Πξνκεζεπηέο θαη ινηπ έο ππ νρξεώζεηο
Λνηπ έο ππ νρξεώζεηο
Βξαρππ ξόζεζκεο θνξνινγηθέο ππ νρξεώζεηο
Σύνολο βρατσπρόθεσμων σποτρεώσεων
ύνολο ςποσπεώζεων
ΤΝΟΛΟ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ ΚΑΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

17
17
17

16.386,29

48.128,63

235.915,34

250.969,46

22.720,83
267.187,52
86.533,90
376.442,25

2.212,00
406.423,35
15.531,74
424.167,09

612.357,59

675.136,55

1.594.383,61

1.612.609,63

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ημείωζη
ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΔΟΓΩΝ
Πσιήζεηο
Μείνλ: Κόζηνο π σιήζεσλ
Μηθηό θέξδνο
Λνηπ ά έζνδα εθκεηαιιεύζεσο

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Έμνδα ιεηηνπξγίαο έξεπλαο θαη αλάπ ηπμεο
Λνηπ ά ιεηηνπξγηθά έμνδα
Λεηηνπξγηθά απ νηειέζκαηα
Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα / έμνδα
Απ νηειέζκαηα π ξν θόξσλ
Φόξνο εηζνδήκαηνο
Αποηελέζμαηα μεηά θ όπων

19
23
20

23
23
20
21
22

Λνηπ ά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απ ό θόξνπο
ςγκενηπωηικά ζςνολικά έζοδα μεηά από θ όποςρ
Κέπδη/(Εημιέρ) ανά μεηοσή (€ ανά μεηοσή)
Βαζηθά
Κέπδη/(Εημιέρ) ππο θ όπων, σπημαηοδοηικών,
επενδςηικων αποηελεζμάηων και ζςνολικών
αποζβέζεων

24

VIDAVO AE

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

549.450,41
-161.699,78
387.750,63
400.379,39
788.130,02

720.340,21
-272.737,05
447.603,16
196.031,21
643.634,37

-160.872,28
-452.885,61
-81.824,40
92.547,73
-2.436,00
90.111,73
-45.558,79
44.552,93

-180.442,59
-288.490,20
-32.001,40
142.700,18
-2.739,55
139.960,63
40.004,97
179.965,60

0,00
44.552,93

0,00
179.965,60

0,0520

0,2099

179.612,33

219.465,51

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Έκκεζε κέζνδνο

1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Σακεηαθέο ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Κέξδε / (Εεκηέο) π ξν θφξσλ (ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο)

90.111,73

139.960,64

Απ νζβέζεηο

75.958,81

76.765,33

Πξνβιέςεηο

1.915,06

15.603,44

Πιένλ (κείνλ) πξνζαξκνγέο γηα:

Εεκηέο (θέξδε) απ φ εθπ νίεζε π αγίσλ π εξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δπ ηρνξεγήζεηο επ ελδχζεσλ π άγηνπ ελεξγεηηθνχ
Δμνδα/(έζνδα) απ νκείσζεο επ ελδχζεσλ
Υξεσζηηθνί/(Πηζησηηθνί) ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
Πιένλ/ κείνλ π ξνζαξκνγέο γηα κεηαβνιέο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ή π νπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Μείσζε / (αχμεζε) απ νζεκάησλ
Μείσζε / (αχμεζε) απ αηηήζεσλ
(Μείσζε) / αχμεζε ππ νρξεψζεσλ (π ιελ δαλεηαθψλ)

11.105,79

0,00

-31.742,34

-31.742,34

62.100,00

9.000,00

2.436,00

6.159,43

211.885,05

215.746,50

10.119,88

-73,27

-28.860,96

191.363,74

-322.035,37

-280.445,54

(Μείνλ):
Υξεσζηηθνί ηφθνη θαη ζπλαθή έμνδα θαηαβεβιεκέλα
χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (α)

-8.610,50

-6.159,43

-137.501,90

120.432,00

Σακεηαθέο ξνέο απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:
Αγνξά ελζψκαησλ θαη άυισλ π αγίσλ π εξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ
Δηζπ ξάμεηο επ ηρνξεγήζεσλ
Σφθνη εηζπ ξαρζέληεο

-4.916,84

-4.586,89

200.981,69

123.115,86

6.174,50

0,00

202.239,35

118.528,97

Δηζπ ξάμεηο / Δμνθιήζεηο δαλείσλ

0,00

-20.000,00

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γ)
Καζαξή αχμεζε / (κείσζε) ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα πεξηφδνπ
(α) + (β) + (γ)
Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα έλαξμεο ρξήζεσο

0,00

-20.000,00

64.737,45

218.960,97

274.804,37

55.843,40

Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα ιήμεο ρξήζεσο

339.541,82

274.804,37

χλνιν εηζξνψλ / (εθξνψλ) απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (β)
Σακεηαθέο ξνέο απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο:

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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ΚΑΣΑΣΑΖ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΗΓΗΩΝ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2012 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α.
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απ ό θόξνπο 1/1-31/12/2013
Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2013 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α.

Μεηνρηθό
Γηαθνξά ππ έξ ην
θεθάιαην
άξηην
900.070,50
179.235,13
0,00
0,00
900.070,50
179.235,13

Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 2013 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α.
πγθεληξσηηθά ζπλνιηθά έζνδα κεηά απ ό θόξνπο 1/1-31/12/2014
Τπόλοιπα καηά ηην 31η Γεκεμβπίος 204 ζύμθωνα με ηα Γ.Π.Υ.Α.

900.070,50
0,00
900.070,50

179.235,13
0,00
179.235,13

Σαθηηθό
Τπ όινηπ ν εηο λέν
απ νζεκαηηθό
29.100,00
-350.898,15
0,00
179.965,60
29.100,00
-170.932,55

39.279,07
0,00
39.279,07

-181.111,62
44.552,93
-136.558,69

ύνολο
757.507,48
179.965,60
937.473,08

937.473,08
44.552,93
982.026,01

Οη ζπλνδεπηηθέο ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
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εο

ΗΜΔΙΩΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΔΣΗΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΚΘΔΗ ΣΗ 31

ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014

1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο
Ζ VIDAVO AE δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ινγηζκηθνχ πξντφλησλ βειηίσζεο
πνηφηεηαο δσήο θαη ππνζηήξημεο ηαηξηθψλ απνθάζεσλ κέζσ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη
ηειεπηθνηλσληψλ. Δπίζεο δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ θαη νινθιεξσκέλσλ ιχζεσλ
εθαξκνγψλ ηειεκαηηθήο (πξφιεςε, πεξίζαιςε, παξαθνινχζεζε αζζελψλ). ηα αληηθείκελα ηεο
πεξηιακβάλνληαη: ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε θαη πινπνίεζε θαηλνηφκσλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ θαη
ζπζηεκάησλ ηειεκαηηθήο. Παξαγσγή θαη εκπνξία, εηζαγσγή θαη εμαγσγή ινγηζκηθψλ εθαξκνγψλ θαη
εμνπιηζκνχ ηειεταηξηθήο θαη ηειεπηθνηλσληψλ. Παξνρή ηερληθήο βνήζεηαο, θαζνδήγεζεο θαη
θαηάξηηζεο πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα ηειεκαηηθήο ζηελ πγεία. Σα βαζηθά πξντφληα ηεο εηαηξίαο vida24,
vidatrack, vidahome θαη vidaΦ έρνπλ ηηκεζεί κε βξαβεία θαηλνηνκίαο θαη αξηζηείαο ζηελ Διιάδα θαη ην
εμσηεξηθφ.
ν
Ζ έδξα ηεο εηαηξίαο βξίζθεηαη ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην 10 ρικ. Θεζζαινλίθεο – Ν.
Μνπδαληψλ (Κηίξην BALCAN CENTER).
Ζ εηαηξεία VIDAVO Α.Δ έρεη ηελ κνξθή ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ σο άλσ
εγθαηάζηαζε θαη ε δηεχζπλζή ηεο ζην δηαδίθηπν είλαη www.vidavo.gr.
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 31.12.2014 εγθξίζεθαλ απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηελ 27.03.2015.
2. Οη ζεκαληηθέο ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δηαηξεία
2.1 Πιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο έρνπλ ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (ζην εμήο ΓΠΥΠ) θαη ηηο Γηεξκελείεο ηεο Δπηηξνπήο Γηεξκελεηψλ
ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο, φπσο έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ηελ
Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ
Πξνηχπσλ (ΓΛΠ) γηα πξψηε θνξά. Όια ηα ΓΠΥΠ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην ΓΛΠ θαη ηζρχνπλ θαηά
ηελ ζχληαμε απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έρνπλ πηνζεηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην
κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επηθχξσζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΔ).
Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ ζπληαρζεί κε βάζε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. Ζ θαηάξηηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ απαηηεί ηελ ρξήζε ινγηζηηθψλ εθηηκήζεσλ θαη
ηελ άζθεζε θξίζεσο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ αθνινπζνχληαη. Αλ θαη νη
ζπγθεθξηκέλεο εθηηκήζεηο είλαη βαζηζκέλεο ζηηο γλψζεηο ηεο Γηνίθεζεο, ηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα
ελδέρεηαη ηειηθά λα δηαθέξνπλ απφ ηηο εθηηκήζεηο απηέο.
2.2 Μεηαηξνπή μέλσλ λνκηζκάησλ
(α) Λεηηνπξγηθφ λφκηζκα θαη λφκηζκα παξνπζίαζεο.
Σα ζηνηρεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο, απνηηκψληαη κε ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ
νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν ε εηαηξεία ιεηηνπξγεί (ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα).
(β) πλαιιαγέο θαη ππφινηπα
Οη ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα κεηαηξέπνληαη ζην ιεηηνπξγηθφ λφκηζκα βάζεη ησλ ηζνηηκηψλ πνπ
πθίζηαληαη θαηά ηελ εκεξνκελία ησλ ζπλαιιαγψλ.
Κέξδε θαη δεκηέο απφ ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ κεηαηξνπή ησλ
λνκηζκαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξάδνληαη ζε μέλν λφκηζκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ θαη θαηά
ηελ εκεξνκελία ηζνινγηζκνχ κε ηηο ππάξρνπζεο ηζνηηκίεο, θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ζπλαιιαγκαηηθέο δηαθνξέο απφ κε λνκηζκαηηθά ζηνηρεία πνπ απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο,
ζεσξνχληαη σο ηκήκα ηεο εχινγεο αμίαο θαη ζπλεπψο θαηαρσξνχληαη φπνπ θαη νη δηαθνξέο ηεο
εχινγεο αμίαο.
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2.3 Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
Χο επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο νξίδεηαη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ιεηηνπξγηψλ πξνθεηκέλνπ
λα παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία ππφθεηληαη ζε δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη
απνδφζεηο απφ εθείλα άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνκέσλ. Χο γεσγξαθηθφο ηνκέαο, νξίδεηαη κία
γεσγξαθηθή πεξηνρή, ζηελ νπνία παξέρνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ε νπνία ππφθεηηαη ζε
δηαθνξεηηθνχο θηλδχλνπο θαη απνδφζεηο απφ άιιεο πεξηνρέο.
2.4 Δλζψκαηα πάγηα
Σα ελζψκαηα πάγηα απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο θαη ηηο δεκίεο
απνκείσζεο. Σν θφζηνο θηήζεσο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο άκεζα επηξξηπηέεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε
ησλ ζηνηρείσλ.
Οη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κεηαγελέζηεξεο ρξήζεηο απμάλνπλ ηε ινγηζηηθή αμία ησλ
ελζσκάησλ παγίσλ κφλν εάλ πηζαλνινγείηαη φηη ζα εηζξεχζνπλ ζηελ εηαηξία κειινληηθά νηθνλνκηθά
νθέιε θαη ην θφζηνο ηνπο κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα. Οη επηζθεπέο θαη νη ζπληεξήζεηο
θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη.
Καηά ηελ πψιεζε ησλ ελζσκάησλ παγίσλ, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ ηηκήκαηνο πνπ ιακβάλεηαη θαη ηεο
ινγηζηηθήο ηνπο αμίαο θαηαρσξνχληαη σο θέξδε ή δεκίεο ζηα απνηειέζκαηα.
Οη ππνιεηκκαηηθέο αμίεο θαη νη σθέιηκεο δσέο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππφθεηληαη ζε επαλεμέηαζε ζε
θάζε εηήζην ηζνινγηζκφ.
Όηαλ νη ινγηζηηθέο αμίεο ησλ ελζσκάησλ παγίσλ ππεξβαίλνπλ ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο, νη δηαθνξέο
(απνκείσζε) θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα.
Σα νηθφπεδα δελ απνζβέλνληαη. Οη απνζβέζεηο ησλ άιισλ ζηνηρείσλ ησλ ελζσκάησλ παγίσλ
ππνινγίδνληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν κέζα ζηε σθέιηκε δσή ηνπο πνπ έρεη σο εμήο:
Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο

5-8

ΔΣΖ

2.5 Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Ζ Δηαηξεία εθάξκνζε ην Γηεζλέο Λνγηζηηθφ Πξφηππν 38 (Άπιν Δλεξγεηηθφ). Σα ζηνηρεία άπινπ
ελεξγεηηθνχ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηηκή θηήζεο ή επαλεθηίκεζεο κείνλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απνζβέζεηο
γηα κείσζε ηεο ηξέρνπζαο αμίαο ηνπο θαη δηαθξίλνληαη ζε εμσηεξηθψο απνθηνχκελα δηθαηψκαηα θαη
Λνηπά Έμνδα.
Δμσηεξηθψο Απνθηνχκελα Γηθαηψκαηα: Αθνξνχλ δηθαηψκαηα εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο
θαηλνηφκσλ ηερλνινγηθά πξντφλησλ. ηεξηδφκελνη ζην σο άλσ Πξφηππν θαη κε βάζε ηελ εθηίκεζε
φισλ ησλ δπλαηψλ παξαγφλησλ, δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη ρξνληθφο πεξηνξηζκφο ζηηο θαζαξέο
ηακεηαθέο εηζξνέο γηα ηελ επηρείξεζε απφ ηα δηθαηψκαηα απηά θαη σο εθ ηνχηνπ δελ απνζβέλνληαη
αιιά ππφθεηληαη θάζε ρξφλν ζε έιεγρν κείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη
σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα φηαλ πξνθχπηνπλ.
Λνγηζκηθφ – ινηπά άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Οη άδεηεο ινγηζκηθνχ απνηηκψληαη ζην θφζηνο θηήζεσο κείνλ ηηο απνζβέζεηο. Οη απνζβέζεηο
δηελεξγνχληαη κε ηελ ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ησλ ζηνηρείσλ απηψλ, ε
νπνία εθηηκάηαη ζε νθηψ (8) έηε.
2.6 Απνκείσζε αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Σα άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ αηέξκνλα σθέιηκε δσή θαη δελ απνζβέλνληαη ππφθεηληαη ζε
έιεγρν απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο ηνπιάρηζηνλ εηεζίσο.
Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ππφθεηληαη ζε απφζβεζε ειέγρνληαη γηα απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο, φηαλ
ππάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ινγηζηηθή αμία ηνπο δελ ζα αλαθηεζεί.
Ζ αλαθηήζηκε αμία είλαη ε κεγαιχηεξε αμία κεηαμχ ηεο εχινγεο αμίαο κεησκέλεο κε ην απαηηνχκελν γηα
ηελ πψιεζε θφζηνο θαη ηεο αμίαο ρξήζεσο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Ζ αμία ρξήζεσο
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πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο πξνεμφθιεζεο ησλ κειινληηθψλ ξνψλ κε ην θαηάιιειν
πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην.
Δάλ ε αλαθηήζηκε αμία είλαη κηθξφηεξε ηεο αλαπφζβεζηεο, ηφηε ε αλαπφζβεζηε αμία κεηψλεηαη έσο ην
χςνο ηεο αλαθηήζηκεο.
Οη δεκηέο απνκείσζεο θαηαρσξνχληαη σο έμνδα ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο θαηά ηελ νπνία
πξνθχπηνπλ, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε ε δεκία απνκείσζεο
κεηψλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ αλαπξνζαξκνγήο.
Όηαλ ζε κεηαγελέζηεξε ρξήζε ε δεκία απνκείσζεο πξέπεη λα αλαζηξαθεί, ε αλαπφζβεζηε αμία ηνπ
πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ απμάλεηαη έσο ην χςνο ηεο αλαζεσξεκέλεο εθηίκεζεο ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο,
ζην βαζκφ πνπ ε λέα αλαπφζβεζηε αμία δελ ππεξβαίλεη ηελ αλαπφζβεζηε αμία πνπ ζα είρε
πξνζδηνξηζηεί εάλ δελ είρε θαηαρσξεζεί ε δεκία απνκείσζεο ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο.
Ζ αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο θαηαρσξείηαη ζηα έζνδα, εθηφο εάλ ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν έρεη
αλαπξνζαξκνζηεί, νπφηε αλαζηξνθή ηεο δεκίαο απνκείσζεο απμάλεη ην αληίζηνηρν απνζεκαηηθφ
αλαπξνζαξκνγήο.
Γηα ηελ εθηίκεζε ησλ δεκηψλ απνκείσζεο ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία εληάζζνληαη ζηηο κηθξφηεξεο
δπλαηέο κνλάδεο δεκηνπξγίαο ηακεηαθψλ ξνψλ.
2.7 Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηαμηλνκεκέλα σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε
Ζ εηαηξεία ηαμηλνκεί έλα καθξνπξφζεζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν σο θαηερφκελν πξνο πψιεζε εθφζνλ
ε δηνίθεζε δελ έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα ξεπζηνπνηήζεη κέζα ζε 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία
Ηζνινγηζκνχ θαη δελ ηαμηλνκνχληαη ζε θάπνηα άιιε θαηεγνξία ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. Οη
επελδχζεηο αξρηθά αλαγλσξίδνληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο πιένλ ηνπ θφζηνπο ζπλαιιαγήο. Σα
καθξνπξφζεζκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ηαμηλνκνχληαη σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε απνηηκψληαη,
κεηά ηελ αξρηθή ηνπο αλαγλψξηζε, ζηελ ρακειφηεξε ηηκή κεηαμχ ηεο αμίαο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηνπο κεησκέλεο κε ηπρφλ άκεζα έμνδα δηάζεζεο.
2.8 Απνζέκαηα
Σα απνζέκαηα απνηηκψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ θφζηνπο θηήζεσο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο. Σν θφζηνο θηήζεσο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κε ηελ κέζνδν ηνπ κέζνπ
ζηαζκηθνχ θφζηνπο. Κφζηνο δαλεηζκνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην θφζηνο θηήζεσο ησλ απνζεκάησλ. Ζ
θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία εθηηκάηαη κε βάζε ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο πψιεζεο ησλ απνζεκάησλ ζην
πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο αθαηξνπκέλσλ θαη ησλ ηπρφλ εμφδσλ πψιεζεο, φπνπ
ζπληξέρεη πεξίπησζε.
2.9 Απαηηήζεηο απφ πειάηεο
Οη απαηηήζεηο απφ πειάηεο θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο θαη κεηαγελέζηεξα
απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ, αθαηξνπκέλσλ θαη
ησλ δεκηψλ απνκείσζεο. Οη δεκηέο απνκείσζεο (απψιεηεο απφ επηζθαιείο απαηηήζεηο)
αλαγλσξίδνληαη φηαλ ππάξρεη αληηθεηκεληθή απφδεημε φηη ε εηαηξεία δελ είλαη ζε ζέζε λα εηζπξάμεη φια
ηα πνζά πνπ νθείινληαη κε βάζε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο. Σν πνζφ ηεο δεκίαο απνκείσζεο είλαη ε
δηαθνξά κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο παξνχζαο αμίαο ησλ εθηηκψκελσλ
κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ, πξνεμνθινπκέλσλ κε ην πξαγκαηηθφ επηηφθην. Σν πνζφ ηεο δεκίαο
απνκείσζεο θαηαρσξείηαη σο έμνδν ζηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο.
2.10 Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηζνδχλακα
Σα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα πεξηιακβάλνπλ ηα κεηξεηά, ηηο θαηαζέζεηο φςεσο θαη
ηηο βξαρππξφζεζκεο κέρξη 3 κήλεο επελδχζεηο, πςειήο ξεπζηνπνηεζηκφηεηαο θαη ρακεινχ θηλδχλνπ.
2.11 Μεηνρηθφ θεθάιαην
Οη θνηλέο κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα. Οη ππνρξεσηηθά εμαγνξάζηκεο πξνλνκηνχρεο
κεηνρέο θαηαηάζζνληαη ζηηο ππνρξεψζεηο. Άκεζα θφζηε γηα ηελ έθδνζε κεηνρψλ εκθαλίδνληαη κεηά
ηελ αθαίξεζε ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο, ζε κείσζε ηνπ πξντφληνο ηεο έθδνζεο. Σν θφζηνο
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θηήζεσο ησλ ηδίσλ κεηνρψλ κεησκέλν κε ην θφξν εηζνδήκαηνο (εάλ ζπληξέρεη πεξίπησζε) εκθαλίδεηαη
αθαηξεηηθά ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, κέρξηο φηνπ νη ίδηεο κεηνρέο πσιεζνχλ ή αθπξσζνχλ.
Κάζε θέξδνο ή δεκία απφ πψιεζε ηδίσλ κεηνρψλ θαζαξφ απφ άκεζα γηα ηελ ζπλαιιαγή ινηπά θφζηε
θαη θφξν εηζνδήκαηνο, αλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, εκθαλίδεηαη σο απνζεκαηηθφ ζηα ίδηα θεθάιαηα.
2.12 Γαλεηζκφο
Σα δάλεηα θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ εχινγε αμία ηνπο κεησκέλα κε ηα ηπρφλ άκεζα θφζηε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Μεηαγελέζηεξα απνηηκψληαη ζην αλαπφζβεζην θφζηνο κε ηελ
ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ επηηνθίνπ.
Ζ Γηνίθεζε ηεο εηαηξείαο ζεσξεί φηη ηα επηηφθηα πνπ θαηαβάιινληαη ζε ζρέζε κε ηα ζπλαθζέληα δάλεηα
ηζνδπλακνχλ κε ηα ηξέρνληα εχινγα επηηφθηα ηεο αγνξάο θαη ζπλεπψο δελ ζπληξέρνπλ νη
πξνυπνζέζεηο νπνηαζδήπνηε πξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ζηελ νπνία απεηθνλίδνληαη νη ππνρξεψζεηο
απηέο. Οπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο παξνρήο (πιελ ησλ εμφδσλ απφθηεζεο) θαη ηεο αμίαο
εμφθιεζεο αλαγλσξίδεηαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ησλ
δαλείσλ.
2.13 Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ κέζνδν ηεο ππνρξέσζεο πνπ πξνθχπηεη
απφ ηηο πξνζσξηλέο δηαθνξέο κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ.
Ο αλαβαιιφκελνο θφξνο πξνζδηνξίδεηαη κε ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ
εκεξνκελία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο θαηαρσξνχληαη ζηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ζα ππάξμεη
κειινληηθφ θνξνινγεηέν θέξδνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηεο πξνζσξηλήο δηαθνξάο πνπ δεκηνπξγεί
ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγηθή απαίηεζε.
2.14 Παξνρέο ζην πξνζσπηθφ
α) Βξαρππξφζεζκεο παξνρέο
Οη βξαρππξφζεζκεο παξνρέο πξνο ην πξνζσπηθφ ζε ρξήκα θαη ζε είδνο θαηαρσξνχληαη σο έμνδν,
φηαλ θαζίζηαληαη δεδνπιεπκέλεο.
β) Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απφ ηελ ππεξεζία
Οη παξνρέο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηφζν πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ (θξαηηθή αζθάιηζε)
φζν θαη πξνγξάκκαηα θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ (εθάπαμ παξνρέο θαηά ηελ απνρψξεζε απφ ηελ
ππεξεζία, επηβαιιφκελεο απφ ην Ν. 2112/20). Σν δνπιεπκέλν θφζηνο ησλ πξνγξακκάησλ
θαζνξηζκέλσλ εηζθνξψλ αλαγλσξίδεηαη σο έμνδν ζηελ πεξίνδν πνπ αθνξά. Σν θφζηνο ησλ
πξνγξακκάησλ θαζνξηζκέλσλ παξνρψλ θαη ε ππνρξέσζε πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ
ππνινγίδνληαη εηεζίσο αλαινγηζηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ηεο πξνβεβιεκέλεο πηζησηηθήο
κνλάδαο (projected unit credit method). Γηα ηελ πξνεμφθιεζε ηεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο
ρξεζηκνπνηείηαη ην επηηφθην ησλ καθξνπξνζέζκσλ νκνιφγσλ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ αληίζηνηρεο
δηάξθεηαο. Αλαινγηζηηθά θέξδε θαη δεκίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαζεψξεζε ησλ παξαδνρψλ ηεο
αλαινγηζηηθήο κειέηεο, αλαγλσξίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηνλ ππνιεηπφκελν κέζν ρξφλν
απαζρφιεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαηά ην κέξνο πνπ ζηελ έλαξμε θάζε ρξήζεο ππεξβαίλνπλ ην
10%, ηεο εθηηκψκελεο κειινληηθήο ππνρξέσζεο. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ην πξνζσπηθφ ηεο
εηαηξίαο θαηά ηελ 31.12.2014 αλεξρφηαλ κφιηο ζε νθηψ (11) άηνκα δελ δηελεξγήζεθε αλαινγηζηηθή
κειέηε, αιιά ε ζρεηηθή πξφβιεςε ππνινγίζηεθε βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.2112/20.
2.15 Πξνβιέςεηο
Οη πξνβιέςεηο θαηαρσξνχληαη φηαλ ππάξρεη κία παξνχζα λφκηκε ή ηεθκαηξφκελε δέζκεπζε σο
απνηέιεζκα γεγνλφησλ ηνπ παξειζφληνο, είλαη πηζαλφλ φηη ζα απαηηεζεί εθξνή πφξσλ γηα
δηαθαλνληζκφ ηεο δέζκεπζεο θαη ην απαηηνχκελα πνζφ κπνξεί λα απνηηκεζεί αμηφπηζηα.
Οη πξνβιέςεηο επαλεμεηάδνληαη ζην ηέινο θάζε ρξήζεσο θαη πξνζαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα
απεηθνλίδνπλ ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο εθηηκήζεηο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θξίλεηαη αλαγθαίν,
πξνεμνθινχληαη κε βάζε έλα πξν-θφξνπ πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην. Οη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο δελ
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θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιά γλσζηνπνηνχληαη, εθηφο θαη αλ ε πηζαλφηεηα γηα
εθξνή πφξσλ πνπ ελζσκαηψλνπλ νηθνλνκηθά νθέιε είλαη ειάρηζηε.
Οη ελδερφκελεο απαηηήζεηο δελ θαηαρσξνχληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αιιά γλσζηνπνηνχληαη,
εθφζνλ ε εηζξνή νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ είλαη πηζαλή.
2.16 Αλαγλψξηζε εζφδσλ
Σα έζνδα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ησλ πσιήζεσλ αγαζψλ θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, πξν ΦΠΑ
θαη ινηπψλ θφξσλ θαη κεηά ηηο εθπηψζεηο θαη επηζηξνθέο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ γίλεηαη σο εμήο:
α) Παξνρή ππεξεζηψλ
Σα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ινγίδνληαη κε βάζε ην ζηάδην νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο ζε
ζρέζε κε ην εθηηκψκελν ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο.
β) Πσιήζεηο πξντφλησλ ηξίησλ
Οη πσιήζεηο πξντφλησλ ηξίησλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ ε εηαηξεία παξαδίδεη ηα αγαζά ζηνπο πειάηεο, ηα
αγαζά γίλνληαη απνδεθηά απφ απηνχο θαη ε είζπξαμε ηεο απαίηεζεο είλαη εχινγα εμαζθαιηζκέλε.
γ) Έζνδα απφ ηφθνπο
Σα έζνδα απφ ηφθνπο αλαγλσξίδνληαη βάζεη ρξνληθήο αλαινγίαο θαη κε ηελ ρξήζε ηνπ πξαγκαηηθνχ
επηηνθίνπ.
δ) Μεξίζκαηα
Σα κεξίζκαηα ινγίδνληαη σο έζνδα φηαλ ζεκειηψλεηαη ην δηθαίσκα είζπξαμήο ηνπο.
2.17 Μηζζψζεηο
Μηζζψζεηο ζηηο νπνίεο νπζηαζηηθά φινη νη θίλδπλνη θαη νη σθέιεηεο ηεο ηδηνθηεζίαο δηαηεξνχληαη απφ
ηνπο εθκηζζσηέο ηαμηλνκνχληαη σο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη ινηπέο κηζζψζεηο θαηαηάζζνληαη σο
ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο.
Δθκηζζσηήο
Δηζπξάμεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο θαηαρσξνχληαη σο έζνδα κε βάζε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Σα πνζά πνπ νθείινληαη απφ κηζζσηέο βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο
απαηηήζεηο κε πνζφ ίζν κε ηελ θαζαξή επέλδπζε ζηε κίζζσζε. Σα ζρεηηθά έζνδα θαηαρσξνχληαη ζηα
απνηειέζκαηα ρξήζεσο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη κηα ζηαζεξή, δηαρξνληθά, απφδνζε επί ηεο εθάζηνηε
αλεμφθιεηεο θαζαξήο επέλδπζεο ηεο εηαηξείαο.
Μηζζσηήο
Πιεξσκέο κηζζσκάησλ βάζεη ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη ζηα έμνδα κε βάζε ηελ
ζηαζεξή κέζνδν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο.
Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη βάζεη ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαηαρσξνχληαη σο
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο απνηηκψκελα, θαηά ηελ ζχλαςε ηεο κίζζσζεο, ζηελ εχινγε αμία
ηνπο ή, εθφζνλ είλαη κηθξφηεξε, ζηελ παξνχζα αμία ησλ ειάρηζησλ πιεξσηέσλ κηζζσκάησλ. Ζ
ζρεηηθή ππνρξέσζε ζηνλ εθκηζζσηή θαηαρσξείηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ σο ππνρξέσζε απφ
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Οη κηζζσηηθέο πιεξσκέο κεξίδνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαη ζε
θαηαβνιή ππνρξέσζεο κε ηξφπν πνπ λα δίλεη ζηαζεξφ επηηφθην ζην εθάζηνηε ππφινηπν ηεο
ππνρξέσζεο. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ έμνδν θαηαρσξείηαη ζηα έμνδα εθηφο εάλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε
πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν.
2.18 Γηαλνκή κεξηζκάησλ
Ζ δηαλνκή ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο εηαηξείαο θαηαρσξείηαη σο ππνρξέσζε ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φηαλ ε δηαλνκή εγθξίλεηαη απφ ηελ Σαθηηθή Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ.
2.19 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο
Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο γηα εθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ ή άιια έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηα έζνδα
βάζεη ηεο αξρήο ηεο ζπζρέηηζεο ησλ εζφδσλ κε ηα έμνδα θαη απεηθνλίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα
ρξήζεσο αθαηξεηηθά ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ.

- 19 -

ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 1.1 – 31.12.2014

VIDAVO AE

Οη θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη ζην
παζεηηθφ σο έζνδα επνκέλσλ ρξήζεσλ θαη κεηαθέξνληαη ζηα έζνδα ζχκθσλα κε ηελ σθέιηκε
δηάξθεηα δσήο ησλ ζρεηηθψλ παγίσλ.
2.20 Κφζηνο δαλεηζκνχ
Σν θφζηνο ηνπ δαλεηζκνχ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απφθηεζε, θαηαζθεπή ή παξαγσγή
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, πξνζηίζεηαη ζην
θφζηνο ηνπο, κέρξη ην ρξφλν πνπ είλαη νπζηαζηηθά έηνηκα πξνο ρξήζε ή πξνο πψιεζε.
Σα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε ησλ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ πνπ
πξννξίδνληαη γηα απφθηεζε ησλ αλσηέξσ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ αθαηξείηαη απφ ην αληίζηνηρν
δαλεηαθφ θφζηνο.
Σα άιια θφζηε δαλεηζκνχ θαηαρσξνχληαη ζηα απνηειέζκαηα ζηε ρξήζε πνπ πξνθχπηνπλ.
3. Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
3.1 Παξάγνληεο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ θηλδχλνπ
Ζ εηαηξία εθηίζεηαη ζε αξθεηνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θίλδπλν ηηκψλ αγνξάο,
πηζησηηθφ θίλδπλν θαη θίλδπλν ηακηαθψλ ξνψλ απφ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ. Ζ πνιηηηθή πνπ
εθαξκφδεη ε εηαηξία ζηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηνπο ειέγρεη εμεγείηαη θαησηέξσ :
α) πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο
Ο ζπλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο είλαη ν θίλδπλνο, ε αμία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ λα θπκαίλεηαη
ιφγσ αιιαγψλ ζηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο. Ζ εηαηξία δελ ππφθεηηαη ζε νπζηψδε ζπλαιιαγκαηηθφ
θίλδπλν πνπ λα πξνθχπηεη απφ ζπλαιιαγέο ζε μέλα λνκίζκαηα.
Ζ πνιηηηθή ηεο εηαηξίαο είλαη λα κελ εθηίζεηαη ζε νπνηεζδήπνηε πξάμεηο ζπλαιιαγκαηηθήο
αληηζηάζκηζεο, δηφηη πξνο ην παξφλ δελ θξίλεηαη αλαγθαίν λα πηνζεηεζνχλ ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα
πξφβιεςεο ή απνθπγήο ηπρφλ κειινληηθψλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δεκηψλ.
β) Πηζησηηθφο θίλδπλνο
Ο πηζησηηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη φηαλ ε αδπλακία ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ λα εμνθιήζνπλ ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπο ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ην πνζφ ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ εηζξνψλ απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ.
Ζ εηαηξία ειέγρεη ηελ θεξεγγπφηεηα ησλ πειαηψλ κε απνηέιεζκα ν πηζησηηθφο θίλδπλνο λα παξακέλεη
ζε ρακειά επίπεδα.
γ) Κίλδπλνο ξεπζηφηεηαο
Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο δηαηεξείηαη ζε ρακειά επίπεδα, κέζσ ηεο δηαζεζηκφηεηαο επαξθψλ
πηζησηηθψλ νξίσλ. Ο θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο είλαη ν θίλδπλνο πνπ πξνθχπηεη φηαλ ε ιήμε ησλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ δε ζπκπίπηνπλ. Όηαλ νη ιήμεηο δε ζπκπίπηνπλ, ε
απνδνηηθφηεηα κπνξεί λα απμεζεί αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα απμεζεί ν θίλδπλνο δεκηψλ. Ζ εηαηξία
εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηέηνησλ δεκηψλ φπσο ε δηαηήξεζε
ηθαλνπνηεηηθψλ πνζψλ κεηξεηψλ θαη άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πςειή ξεπζηφηεηα.
Ζ ιεθηφηεηα (Ageing) ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα ηελ εηαηξεία αλαιχεηαη σο εμήο:
31/12/2013
Βξαρ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
εληόο 6 κελώλ
Δκπ νξηθέο Τπ νρξεώζεηο
Λνηπ έο Τπ νρξεώζεηο
ύνολα

Δκπ νξηθέο Τπ νρξεώζεηο
Λνηπ έο Τπ νρξεώζεηο
ύνολα

6 έσο 12 κήλεο

Μαθξ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
1 έσο 5 έηε

π άλσ ζπ ό 5 έηε

2.212,00
96.803,43
99.015,43

31/12/2014
Βξαρ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
Μαθξ/ζκεο Τπ νρξεώζεηο
εληόο 6 κελώλ
6 έσο 12 κήλεο
1 έσο 5 έηε
π άλσ ζπ ό 5 έηε
22.720,83
195.790,03
218.510,86
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δ) Κίλδπλνο ηακηαθψλ ξνψλ θαη θίλδπλνο κεηαβνιψλ εχινγεο αμίαο ιφγσ κεηαβνιψλ ησλ
επηηνθίσλ.
Ζ εηαηξία δελ έρεη ζεκαληηθά ηνθνθφξα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλεπψο δελ ππφθεηηαη ζε θίλδπλν
κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ.
Ο θίλδπλνο απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ θξίλεηαη κηθξφο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο δαλεηζκνχ
ηεο εηαηξείαο. Παξ’ φια απηά ε δηεχζπλζε παξαθνινπζεί ηηο δηαθπκάλζεηο ζηα επηηφθηα ζε ζπλερή
βάζε.
3.2 Πξνζδηνξηζκφο ησλ εχινγσλ αμηψλ
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο
(ρξεκαηηζηήξηα), πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δεκνζηεπφκελεο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
ηζνινγηζκνχ.
Ζ εχινγε αμία ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ πνπ δελ δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ελεξγέο αγνξέο
πξνζδηνξίδεηαη ζην Ηζηνξηθφ θφζηνο (αμία θηήζεο) θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνχ.
Οη εχινγεο αμίεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ είλαη νη νλνκαζηηθέο ηνπο αμίεο θαηάιιεια
πξνζαξκνζκέλεο ψζηε λα αληαλαθινχλ ηελ δηαρξνληθή αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο
απψιεηεο απφ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν.
4. εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο δηνηθήζεσο
Οη εθηηκήζεηο θαη νη θξίζεηο ηεο δηνίθεζεο είλαη ππφ ζπλερή επαλεμέηαζε κε βάζε ηα ηζηνξηθά δεδνκέλα
θαη πξνζδνθίεο γηα ηα κειινληηθά γεγνλφηα, πνπ θξίλνληαη εχινγεο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα.
4.1 εκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο
Ζ εηαηξία πξνβαίλεη ζε εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ησλ κειινληηθψλ γεγνλφησλ.
Γελ ππάξρνπλ εθηηκήζεηο θαη παξαδνρέο πνπ ελέρνπλ ζεκαληηθφ θίλδπλν λα πξνθαιέζνπλ νπζηψδεηο
πξνζαξκνγέο ζηηο ινγηζηηθέο αμίεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνπο
επφκελνπο 12 κήλεο.
5. Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα
ε

Καηά ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2014 νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζπληζηνχλ έλα επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα
απηφλ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη εθπαίδεπζεο ζηνλ ηνκέα ηειεκαηηθήο ηαηξηθήο. Οη πσιήζεηο ηεο
αλσηέξσ δξαζηεξηφηεηαο επηθεληξψλνληαη ζην ζπληξηπηηθφ κέξνο ηνπο ζηελ Βφξεην Διιάδα θαη
ζπληζηνχλ έλα γεσγξαθηθφ ηνκέα. Δμαηηίαο ησλ αλσηέξσ, ε εηαηξεία δελ πξνζδηνξίδεη ηνκείο πξνο
παξνπζίαζε ζχκθσλα κε ην Γ.Λ.Π. 14 «Πιεξνθφξεζε θαηά ηνκέα» νη νπνίνη λα αθνξνχλ πσιήζεηο
ζε εμσηεξηθνχο πειάηεο θαη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ ην 10% :
α) ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ή
β) ηνπ ζπλφινπ ησλ θεξδψλ ησλ θεξδνθφξσλ ηνκέσλ (ή ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκηψλ ησλ δεκηνγφλσλ
ηνκέσλ) ή
γ) ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ φισλ ησλ ηνκέσλ.
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6. Δλζψκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Κηίπια & κηιπιακέρ
εγκαηαζηάζειρ

Μεηαθ οπικά μέζα

Έπιπλα & λοιπόρ
εξοπλιζμόρ

ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ
Καηά ηην 31/12/2013

13.130,00

4.958,68

326.471,84

344.560,52

0,00

0,00

4.916,84

4.916,84

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 2014
Μεηώζεηο ρξήζεσο 2014

13.130,00

0,00

0,00

13.130,00

0,00

4.958,68

331.388,68

336.347,36

2.024,21

1.928,37

280.495,91

284.448,49
23.187,56

ύνολο καηά ηην 31/12/2014
ωπεςμένερ αποζβέζειρ
Καηά ηην 31/12/2013
Πξνζζήθεο ρξήζεσο 2014

0,00

550,96

22.636,60

2.024,21

0,00

0,00

2.024,21

0,00

2.479,33

303.132,51

305.611,84

Καηά ηην 31/12/2013

11.105,79

3.030,31

45.975,93

60.112,03

Καηά ηην 31/12/2014

0,00

2.479,35

28.256,17

30.735,52

Μεηώζεηο ρξήζεσο 2014
ύνολο καηά ηην 31/12/2014
Αναπόζβεζηη αξία

7. Άυια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία
Γικαιώμαηα
εξωηεπικώρ
αποκηούμενα

Λοιπά
έξοδα

ύνολο

Αξία κηήζεωρ ή αποηίμηζηρ
Καηά ηελ 31/12/2013

422.170,00

115.900,00 538.070,00

Πξνζζήθεο ρξήζεσο 2014

0,00

0,00

0,00

Μεηώζεηο ρξήζεσο 2014

0,00

0,00

0,00

ύνολο καηά ηην 31/12/2014

422.170,00

115.900,00 538.070,00

345.548,23

0,00 345.548,23

ωπεςμένερ αποζβέζειρ
Καηά ηελ 31/12/2013
Πξνζζήθεο ρξήζεσο 2014

52.771,25

0,00

52.771,25

0,00

0,00

0,00

Μεηώζεηο ρξήζεσο 2014
ύνολο καηά ηην 31/12/2014

398.319,48

0,00 398.319,48

Καηά ηελ 31/12/2013

76.621,77

115.900,00 192.521,77

Καηά ηελ 31/12/2014

23.850,52

115.900,00 139.750,52

Αναπόζβεζηη αξία

Σν Γηθαηψκαηα εμσηεξηθψο απνθηνχκελα αθνξνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο δηθαηψκαηα εκπνξηθήο
εθκεηάιιεπζεο πξντφλησλ ηερλνινγηθά θαηλνηφκσλ. Σα ινηπά έμνδα αθνξνχλ ινγηζκηθά πξνγξάκκαηα
απφ αγνξά πξνεξρφκελα θαζψο θαη ηδηνπαξαγφκελα.
8. Λνηπέο Δπελδχζεηο
31/12/2014
απνκεηψζεηο
ΑΙΥΜΗ Α.Δ.
KERVERUS HOLDING ΙΣ
PHOTORAL

121.490,00
100.000,00
81.188,36
302.678,36

71.100,00
71.100,00

ζχλνιν
121.490,00
28.900,00
81.188,36
231.578,36

31/12/2013
απνκεηψζεηο

%
11,34
5,52

121.490,00
100.000,00
81.188,36
302.678,36

9.000,00
9.000,00

ζχλνιν
121.490,00
91.000,00
81.188,36
293.678,36

%
11,34
5,52
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Οη ινηπέο επελδχζεηο απνηεινχληαη απφ επελδχζεηο ραξηνθπιαθίνπ ζε εηαηξείεο εζσηεξηθνχ θαη
εμσηεξηθνχ θαη έρνπλ απνθηεζεί κε πξφζεζε δηαξθνχο θαηνρήο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ησλ Γ.Λ.Π. 32
θαη 39, νη ελ ιφγσ επελδχζεηο εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην θφζηνο θηήζεο ηνπο
κεησκέλεο κε ηπρφλ πξνβιέςεηο απνκείσζεο ηεο αμίαο ηνπο. Ζ εηαηξεία ζπκκεηέρεη ζην κεηνρηθφ
θεθάιαην ησλ αλσηέξσ εηαηξεηψλ κε ηα αθφινπζα πνζνζηά: ΑΗΥΜΖ ΑΔ 11,34% θαη KERVERUS
HOLDING IT PLC 5,52% - εηζεγκέλε ζηε Νέν-αλαπηπζζφκελσλ Δηαηξηψλ Αγνξά (Ν.Δ.Α.) ηνπ
Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ (Υ.Α.Κ.) . Ζ επέλδπζε ζηελ εηαηξεία PhotOral κε έδξα ηελ Βνζηψλε
ησλ ΖΠΑ αθνξά θαηερφκελα νκφινγα κεηαηξέςηκα ζε ηίηινπο κεηνρψλ( convertible bonds) .
9. Λνηπέο καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο
31/12/2014
Γνζείζεο εγγπήζεηο

31/12/2013

355,00

355,00

Ο αλσηέξσ ινγαξηαζκφο αθνξά δνζείζεο εγγπήζεηο γηα κίζζσζε γξαθείσλ.
10. Απνζέκαηα
31/12/2014

31/12/2013

Δκπ νξεχκαηα

44.861,52

51.201,18

Πξνθαηαβνιέο π ξνκεζεπηψλ
χλνιν απνζεκάησλ

28.816,07
73.677,59

32.596,29
83.797,47

11. Πειάηεο θαη ινηπέο απαηηήζεηο

Δκπ νξηθέο Απ αηηήζεηο
κείνλ
π ξνβιέςεηο επ ηζθαιεηψλ
Λνηπ έο απ αηηήζεηο
Γεζκεπκέλνη ηξαπ εδηθνί ινγαξηαζκνί
Αγνξέο ππ φ π αξαιαβή
Απ αηηήζεηο απ φ Διιεληθφ Γεκφζην
χλνιν

31/12/2014
472.395,33

31/12/2013
321.413,72

(135.059,54)
54.417,00
20.296,26
14.580,55
426.629,60

(135.059,54)
64.321,12
111.807,17
35.286,17
397.768,64

Όιεο νη απαηηήζεηο είλαη βξαρππξφζεζκεο θαη δελ απαηηείηαη πξνεμφθιεζε θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ
Ηζνινγηζκνχ. Γελ ππάξρεη ζπγθέληξσζε πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο απφ ηνπο
πειάηεο. Σν ζσξεπηηθφ ππφινηπν ησλ πξνβιέςεσλ γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο αλέξρεηαη ζε επξψ
135.059,54 θαηά ηελ 31/12/2014, ην νπνίν θαηά ηελ εηαηξεία ζεσξείηαη εχινγν.
12. Σακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδχλακα

Γηαζέζηκα ζην ηακείν
Γηαζέζηκα ζε ηξαπ εδηθέο θαηαζέζεηο
Καηαζέζεηο π ξνζεζκίαο
χλνιν

31/12/2014
12.021,05
77.520,77
250.000,00
339.541,82

31/12/2013
14.753,31
184.706,97
75.344,09
274.804,37
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13. Μεηνρηθφ θεθάιαην
Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη εηζεγκέλεο ζηελ Δλαιιαθηηθή Αγνξά ηνπ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελψλ.
Κάζε κεηνρή ελζσκαηψλεη φια ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην Νφκν θαη
ην Καηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Οη κεηνρέο ηεο εηαηξίαο είλαη ειεχζεξα δηαπξαγκαηεχζηκεο.
Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ πνπ θαηέρνπλ. Οη κέηνρνη
ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Καηαζηαηηθνχ.

14. Λνηπέο Μαθξνπξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο
31/12/2014
Πξφβιεςε θφξσλ αλέιεγθησλ ρξήζεσλ
Πξνβιέςεηο απ νδεκίσζεο π ξνζσπ ηθνχ
χλνιν

31/12/2013

8.000,00
8.290,50

8.000,00
6.375,44

16.290,50

14.375,44

15. Δπηρνξεγήζεηο
Δπηρνξεγήζεηο 2013

Δπηρνξεγήζεηο 2014

Αξρηθή αμία επηρνξήγεζεο
1.1.2013
π ξνζζήθεο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2013

253.938,69
0,00
0,00
253.938,69

Αξρηθή αμία επηρνξήγεζεο
1.1.2014
π ξνζζήθεο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2014

253.938,69
0,00
0,00
253.938,69

Απνζβέζεηο
1.1.2013
π ξνζζήθεο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2013

174.067,72
31.742,34
0,00
205.810,06

Απνζβέζεηο
1.1.2014
π ξνζζήθεο ρξήζεο
κεηψζεηο ρξήζεο
31.12.2014

205.810,06
31.742,34
0,00
237.552,40

Αλαπνζβεζηε αμία
31.12.2013
1.1.2013

48.128,63
79.870,97

Αλαπνζβεζηε αμία
31.12.2014
1.1.2014

16.386,29
48.128,63

To ππφινηπν ηνπ αλσηέξσ ινγαξηαζκνχ αθνξά ζε επηρνξεγήζεηο γηα απφθηεζε παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
16. Αλαβαιιφκελνο θφξνο εηζνδήκαηνο
Οη αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο ζπκςεθίδνληαη κε ηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο φηαλ ππάξρεη έλα δπλάκελν λα αζθεζεί λφκηκα δηθαίσκα γηα ζπκςεθηζκφ θαη ππφθεηληαη
θαη ηα δχν ζηελ ίδηα θνξνινγηθή αξρή. Σα ζπκςεθηζκέλα πνζά έρνπλ σο εμήο:
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Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο απ αηηήζεηο:
Αλαβαιιόκελεο θνξνινγηθέο ππ νρξεώζεηο:
ύλνιν

VIDAVO AE

31/12/2014
352.115,20
-203.238,55
148.876,65

31/12/2013
309.571,99
-188.465,39
121.106,60

1/1-31/12/2014
121.106,60
27.770,05
0,00
148.876,65

1/1-31.12.2013
81.101,65
35.138,84
4.866,11
121.106,60

Ζ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ έρεη σο εμήο:

Τπ όινηπ ν έλαξμεο
Φόξνο απ νηειεζκάησλ
Γηαθνξά θόξνπ απ ό αιιαγή θνξνινγηθνύ ζπληειεζηή
Τπ όινηπ ν ιήμεο

Ζ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ησλ αλαβαιιφκελσλ θνξνινγηθψλ απαηηήζεσλ θαη αλαβαιιφκελσλ
θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη πξνεγνχκελεο ρξήζεο κε βάζε ηελ
ίδηα θνξνινγηθή αξρή, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη ζπκςεθηζκνί, έρεη σο εμήο:
Κίνηζη Λογαπιαζμού αναβαλλόμενηρ Φοπολογίαρ 1.1-31.12.2013
1.1.2013
ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ Π.Π.
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΑΠΑΝΧΝ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΠΗΦΑΛΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ
ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ΓΗΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΤ ΑΠΌ ΑΛΛΑΓΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ
ύνολο

ε ίδια κεθ άλαια

-2.531,51
83.129,81
-31.542,62
6.879,88
1.154,40
24.011,91
0,00
0,00
81.101,87

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ε Καηάζηαζη
Λογαπιαζμού
Αποηελεζμάηων
-2.089,59
47.370,19
0,00
-16.538,65
156,89
3.900,00
2.340,00
4.865,89
40.004,73

31.12.2013
-4.621,10
130.500,00
-31.542,62
-9.658,77
1.311,29
27.911,91
2.340,00
4.865,89
121.106,60

Κίνηζη Λογαπιαζμού αναβαλλόμενηρ Φοπολογίαρ 1.1-31.12.2014
1.1.2014
ΠΑΓΗΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΑΤΛΑ ΠΔΡΗΟΤΗΑΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ Π.Π.
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΔΗ ΓΑΠΑΝΧΝ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΔΠΗΦΑΛΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ
ΑΠΟΜΔΗΧΖ ΤΜΜΔΣΟΥΧΝ
ύνολο

ε ίδια κεθ άλαια

-4.772,99
135.487,59
-33.435,18
-9.246,00
1.380,56
29.352,62
2.340,00
121.106,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ε Καηάζηαζη
Λογαπιαζμού
Αποηελεζμάηων
3.717,20
86.088,48
0,00
-60.470,60
774,97
0,00
-2.340,00
27.770,05

31.12.2014
-1.055,79
221.576,07
-33.435,18
-69.716,60
2.155,53
29.352,62
0,00
148.876,65

17. Πξνκεζεπηέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο

Πξνκεζεπηέο
Αζθαιηζηηθνί Οξγαληζκνί
Λνηπ έο ππ νρξεψζεηο
Λνηπ νί θφξνη-ηέιε
Έζνδα επ νκέλσλ ρξήζεσλ
χλνιν

31/12/2014
22.720,83
8.090,77
101.165,36
86.533,90
157.931,39
376.442,25

31/12/2013
2.212,00
6.953,36
74.318,33
15.531,74
325.151,66
424.167,09

Σν ππφινηπν ησλ εζφδσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ € 157.931,39 αθνξά ζε ιεθζείζεο
επηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη θπξίσο κηζζνχο εξεπλεηψλ
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θαη έμνδα ηξίησλ
δεδνπιεπκέλεο.

VIDAVO AE

νη νπνίεο ζα κεηαθεξζνχλ ζηα έζνδα φηαλ νη αληίζηνηρεο δαπάλεο θαηαζηνχλ

18. Βξαρππξφζεζκνο Σξαπεδηθφο δαλεηζκφο
Καηά ηελ 31/12/2014 θαη ηελ 31/12/2013 αληίζηνηρα δελ πθίζηαηαη ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Ζ εηαηξεία
δηαηεξεί κφλν φξηα απαξαίηεηα γηα ηελ έθδνζε εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ.
19. Έζνδα
Αλάιπζε ησλ εζφδσλ ηεο εηαηξείαο :

Πσιήζεηο Δκπ νξεπκάησλ
Πσιήζεηο Τπ εξεζηψλ
χλνιν

1/1-31/12/2014
123.519,83
425.930,58
549.450,41

1/1-31/12/2013
159.686,18
560.654,03
720.340,21

20. Λνηπά έζνδα/(έμνδα) εθκεηάιιεπζεο
Αλάιπζε ησλ ινηπ ώλ εζόδσλ εθκεηαιιεύζεσο

Δπ ηρνξεγήζεηο
Αλαινγνύζεο επ /ζεηο Π.Π.
Λνηπ ά έζνδα
ύνολο

Καηά ηην
31/12/2014
345.147,55
31.742,34
23.489,50
400.379,39

Καηά ηην
31/12/2013
163.591,82
31.742,34
697,05
196.031,21

Καηά ηην
31/12/2014
62.100,00
1.915,06
0,00
17.809,34
81.824,40

Καηά ηην
31/12/2013
9.000,00
603,44
15.000,00
7.397,96
32.001,40

Αλάιπζε ησλ ινηπ ώλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ

Απ νκείσζε πκκεηνρώλ
Πξνβιέςεηο απ νδεκίσζεο π ξνζσπ ηθνύ
Πξνβιέςεηο επ ηζθαιώλ απ αηηήζεσλ
Λνηπ ά έμνδα
ύνολο

21. Υξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα - έμνδα
Αλάιπζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εζφδσλ-εμφδσλ ηεο εηαηξείαο :
1/1-31/12/2014

1/1-31/12/2013

Έμνδα ηξαπεδψλ
Πηζησηηθνί ηφθνη

(8.610,50)
6.174,50

(6.159,43)
3.419,88

χλνιν

(2.436,00)

(2.739,55)

22. Φφξνο εηζνδήκαηνο
Ζ θνξνινγία εηζνδήκαηνο αλαιχεηαη σο θαησηέξσ:
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Σξέρσλ θόξνο
Γηαθνξά απ ό αιιαγή θνξνι. πληειεζηή
Αλαβαιιόκελνο θόξνο
ύλνιν

VIDAVO AE

1/1-31/12/2014
-73.328,84
0,00
27.770,05
-45.558,79

1/1-31/12/2013
0,00
4.865,89
35.138,84
40.004,73

Ζ εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο κέρξη θαη ηε ρξήζε 2009. Γηα ηηο
ρξήζεηο 2011 έσο θαη 2013 ε εηαηξία έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά απφ Οξθσηνχο Λνγηζηέο βάζεη ησλ
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 82 παξαγξ. 5 Ν. 2238/1994.
Ζ Δηαηξεία έρεη ζρεκαηίζεη ζρεηηθή ζσξεπηηθή πξφβιεςε € 8.000 κε ζθνπφ λα θαιπθζεί ην ελδερφκελν
επηβνιήο πξφζζεησλ θφξσλ ζε πεξίπησζε ειέγρνπ απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο ζε ζρέζε κε ηελ
αλέιεγθηε ρξήζε 2010.
Γηα ηελ ρξήζε 2014 ε εηαηξεία έρεη ππαρζεί ζην θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ
πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65Α ηνπ Ν.4174/2013, φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ην άξζξν 49 ηνπ Ν.4223/2013. Ο έιεγρνο απηφο βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ην ζρεηηθφ θνξνινγηθφ
πηζηνπνηεηηθφ πξνβιέπεηαη λα ρνξεγεζεί κεηά ηε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
ρξήζεσο. Αλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ πξνθχςνπλ πξφζζεηεο θνξνινγηθέο
ππνρξεψζεηο εθηηκνχκε φηη απηέο δελ ζα έρνπλ νπζηψδε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο
εηαηξείαο.
23. Έμνδα θαη’ είδνο
Κφζηνο Πσιήζεσλ
Καηά ηελ
31/12/2014
Κφζηνο αλαισζέλησλ απνζεκάησλ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη απνδεκηψζεηο απφιπζεο
Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε
Λνηπά έμνδα
Έμνδα απνζβέζεσλ
χλνιν

Καηά ηελ
31/12/2013

92.754,52
5.306,39
11.577,63
10.519,33
3.192,67
15.561,60
22.787,64

195.404,52
15.426,11
11.400,08
9.637,76
4.210,34
13.628,64
23.029,60

161.699,78

272.737,05

Έμνδα δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο
Καηά ηελ
31/12/2014
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ θαη απνδεκηψζεηο απφιπζεο
Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Παξνρέο ηξίησλ
Έμνδα απφ θφξνπο θαη ηέιε
Λνηπά έμνδα
Έμνδα απνζβέζεσλ
Πξφβιεςε απνκείσζεο ζπκκεηνρήο
χλνιν

Καηά ηελ
31/12/2013

12.381,58
27.014,48
24.545,11
7.449,55
36.310,39
53.171,17
0,00

35.994,26
26.600,20
22.488,10
9.824,13
31.800,17
53.735,73
0,00

160.872,28

180.442,59

Έμνδα ιεηηνπξγίαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο
Καηά ηελ
31/12/2014
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ
Λνηπέο ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ
Λνηπά έμνδα
Σφθνη θαη ζπλαθή έμνδα
χλνιν

Καηά ηελ
31/12/2013

149.653,16
265.630,00
35.918,70
1.683,75

118.792,50
118.450,36
50.562,20
685,14

452.885,61

288.490,20
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24. Κέξδε αλά κεηνρή
Βαζηθά
Σα βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή ππνινγίδνληαη κε δηαίξεζε ηνπ θέξδνπο πνπ αλαινγεί ζηνπο κεηφρνπο
ηεο εηαηξίαο, κε ηνλ ζηαζκηζκέλν κέζν αξηζκφ ησλ θνηλψλ κεηνρψλ ζηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδίσλ θνηλψλ κεηνρψλ πνπ αγνξάζζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε .
1/1-31/12/2014
Κέξδε/(Εεκίεο) πνπ αλαινγνχλ ζηνπο κεηφρνπο
ηεο εηαηξίαο
ηαζκηζκέλνο κέζνο αξηζκφο κεηνρψλ
Βαζηθά θέξδε θαηά κεηνρή

1/1-31/12/2013

44.552,93
857.210
0,0520

179.965,60
857.210
0,2099

25. πλαιιαγέο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε θαηά ην Γ.Λ.Π. 24
Οη θαησηέξσ ζπλαιιαγέο, αθνξνχλ ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε. Οη αγνξέο θαη πσιήζεηο απφ
θαη ζε ζπλδεδεκέλα κέξε ζπλήζσο δηελεξγνχληαη ζηε βάζε θφζηνπο πιένλ θέξδνο, ην νπνίν δελ
δηαθέξεη ηεο γεληθφηεξεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ηεο αγνξάο.
Αγνξέο ππεξεζηψλ
THERMI AE
ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.

1/1-31/12/2014
0,00
45.383,36
0,00
45.383,36

1/1-31/12/2013
24.506,72
34.500,00
0,00
59.006,72

Πσιήζεηο ππεξεζηψλ
-

1/1-31/12/2014
0,00
0,00

1/1-31/12/2013
0,00
0,00

Τπνρξεψζεηο πξνο ζπλδεκέλα κέξε
THERMI AE
ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.

31/12/2014

Απαηηήζεηο απφ ζπλδεκέλα κέξε
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.
ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΓΔΛΗΓΖ Δ.Δ.

31/12/2014

Μηζζνί θαη ινηπ έο βξαρππ ξφζεζκεο π αξνρέο
Παξνρέο ηεξκαηηζκνχ απ αζρφιεζεο
Παξνρέο κεηά ηελ έμνδν απ φ ηελ ππ εξεζία
Άιιεο καθξνπ ξφζεζκεο π αξνρέο
Παξνρέο ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο

0,00
13.596,00
0,00
13.596,00

31/12/2013
39,50
1.015,28
9.000,00
10.054,78

31/12/2013

0,00
1.015,28
0,00
1.015,28

0,00
0,00
0,00
0,00

1/1-31/12/2014
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1/1-31/12/2013
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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26. Δλδερφκελεο απαηηήζεηο ππνρξεψζεηο
Γελ ππάξρνπλ επίδηθεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ
νξγάλσλ πνπ λα έρνπλ επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.
Ζ εηαηξία έρεη ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο ζε ζρέζε κε ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο, ινηπέο εγγπήζεηο θαη
άιια ζέκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο. Γελ αλακέλεηαη λα
πξνθχςνπλ νπζηψδεηο επηβαξχλζεηο απφ ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο.
Οη ρνξεγεζείζεο ηξαπεδηθέο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο θαη θαιήο εθηειέζεσο,
ηεο εηαηξίαο ηελ 31.12.2014 αλέξρνληαλ ζην πνζφ ησλ € 193.452,03.
27. Γεζκεχζεηο

Δγγπεηηθέο επ ηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο
Δγγπεηηθέο επ ηζηνιέο ζπκκεηνρήο ζε
δηαγσληζκνύο
ύλνιν

1/1-31/12/2014
193.452,03

1/1-31/12/2013
271.997,88

0,00

0,00

193.452,03

271.997,88

Κεθαιαηνπρηθέο δεζκεχζεηο
Γελ ππάξρνπλ
Γεζκεχζεηο ιεηηνπξγηθψλ κηζζψζεσλ ηεο εηαηξίαο σο κηζζσηή.
Ζ εηαηξία κηζζψλεη γξαθεία γηα ίδηα ρξήζε κε κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο. Οη κηζζψζεηο
έρνπλ δηάθνξνπο φξνπο, ξήηξεο αλαπξνζαξκνγήο θαη δηθαηψκαηα αλαλέσζεο. Δπίζεο κηζζψλνληαη
ΔΗΥ κε ζπκβάζεηο καθξνρξφληαο ιεηηνπξγηθήο κίζζσζεο.
Σα κειινληηθά πιεξσηέα ζπλνιηθά κηζζψκαηα ζχκθσλα κε ηηο κε αθπξψζηκεο ιεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο
έρνπλ σο εμήο:
ΓΔΜΔΤΔΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΩΝ ΜΗΘΩΔΩΝ
31.12.2014

31.12.2013

Μέρξη 1 έηνο

18.625,07

18.442,32

Απ φ 1 – 5 έηε

54.476,87
73.421,33

59.977,00
86.546,27

146.523,27

164.965,59

Μεηά απ φ 5 έηε
χλνιν

Λεηηνπξγηθέο κηζζώζεηο ζηηο νπ νίεο ε εηαηξία είλαη κηζζσηήο
Πεξίνδνο
ύμβαζη

Έναπξη

Λήξη

Μίζθωμα

Μήνερ

31.12.2014

Leasing απη/ηνπ

23/5/2013

22/5/2016

521,58

35,00

9.388,44

Δλνίθην Γξαθείσλ

1/5/2013

30/4/2025

1.015,28

142,00

137.134,83

1.536,86

146.523,27

Λεηηνπξγηθέο κηζζψζεηο ζηηο νπνίεο ε εηαηξία είλαη επελδπηήο
Γελ ππάξρνπλ
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28. Γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ιζνινγηζκνχ
Γελ ππάξρνπλ γεγνλφηα κεηαγελέζηεξα ηεο εκεξνκελίαο ηζνινγηζκνχ ηεο 31.12.2014 πνπ λα
επεξεάδνπλ νπζησδψο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο.

Θεζζαινλίθε, 27 Μαξηίνπ 2015

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. θαη

H Αληηπξφεδξνο

Γηεπζχλσλ χκβνπινο

ΑΓΓΔΛΗΓΖ ΠΑΝΣΔΛΖ
ΑΓΣ. Φ. 184083

Ο ππεχζπλνο
Λνγηζηεξίνπ

ΦΤΜΑΡΝΟΤ ΜΑΡΚΔΛΛΑ
ΑΓΣ. ΑΚ. 931060

ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ ΧΣΖΡΖ
ΑΡ.ΑΓ.5963 (Α' ΣΑΞΔΧ)
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