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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 3556/2007) 

 
 

Εξ όσων γνωρίζουμε δηλώνουμε και βεβαιώνουμε ότι οι εξαμηνιαίες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις  της  «Ανώνυμη Εταιρία ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIDAVO» για την περίοδο 1/1/2016 έως 30/6/2016, οι οποίες καταρτίσθηκαν 

σύμφωνα με τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχειά του 

ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρείας. 

Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε ότι η Έκθεση  του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά 

τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 

 
 
 

Θεσσαλονίκη,  26 Σεπτεμβρίου 2016 
 
 

Οι δηλούντες-βεβαιούντες 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
 
 

ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΑΔΤ. ΑΚ. 931060 

 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΔΤ. ΑΗ. 785081 
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ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/1 - 30/6/2016 

 
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του 

άρθρου 5 του Ν.3556/2007 και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς. 

 
Η παρούσα  έκθεση  περιλαμβάνει :  
 

1. Την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, την πορεία της εταιρείας  κατά την τρέχουσα 

χρήση, καθώς και τις μεταβολές που έγιναν. 

2. Τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της τρέχουσας οικονομικής 

χρήσης και την επίδρασή τους στις ετήσιες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

3. Τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την εταιρεία κατά το                                      

επόμενο έτος της υπό εξέταση χρήσης. 

4. Τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών. 

  
 
 
Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας 
 

Η πορεία της εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήση 2016 κρίνεται επιτυχής παρά το 

γενικότερο αρνητικό οικονομικό κλίμα που συνεχίζει να επικρατεί στην χώρα μας. 

Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για την 

περίοδο 1/1-30/6/2016:  

Ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα περίοδο κατήλθε στο ποσό των € 245.097,49 έναντι € 366.344,44 

της αντίστοιχης περιόδου της χρήσης 2015 σημειώνοντας μείωση κατά 33% περίπου. Το μικτό κέρδος 

στην τρέχουσα χρήση διαμορφώθηκε στο ποσό των € 182.482,01 έναντι € 263.729,00 της 

προηγούμενης χρήσης.  

Το EBITDA στην τρέχουσα περίοδο ανήλθε στο ποσό των € 232.592,34 έναντι € 119.239,39 της 

χρήσης 2015. 

Επίσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν από € 354.741,59 την 

31/12/2015 σε € 226.395,90 την 30/6/2016, οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν από € 

167.039,91 την 31/12/2015 σε € 145.116,54 την 30/6/2016 και οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

μειώθηκαν επίσης από € 245.741,69 την 31/12/2015 σε € 125.981,27 την 30/6/2016.   

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες για την πληρέστερη απεικόνιση της 

επίδοσης και της οικονομικής θέσης της εταιρείας. 
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2016 2015

Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων πελατών
Απαιτήσεις από πελάτες  Χ 365

528,28 185,67
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη

18% 6%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Διάρθρωση Κεφαλαίων
Ιδια Κεφάλαια

4,10 2,20
Ξένα Κεφάλαια

Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Μικτα Κέρδη Χρήσεως

74% 72%
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
Καθαρά Κέρδη

83% 14%
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

2,53
Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις+Μεταβ 

Αριθμοδείκτης Τύπος

Γενικη Ρευστότητα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό +Μεταβατ. 

5,54

 
 
 
Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016   
 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2016 διακρίνονται: 

 

1. Υλοποίηση έργων τηλεπρόνοιας & mhealth (Β2Β) 

2. Συνέχιση και εξέλιξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρίας / επιτυχής ολοκλήρωση 

έργων. 

3. Εμπορευματοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.  

4. Συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας (consumer-based applications, 

B2C). 

 
 
Γ. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων  
 
Η εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 

εφαρμόζει η εταιρία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :  

 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται 

λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγματικό 

κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  

Η πολιτική της εταιρίας είναι να μην εκτίθεται σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής 

αντιστάθμισης, διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριμένα συστήματα 

πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν μελλοντικών συναλλαγματικών ζημιών. 

β) Πιστωτικός κίνδυνος 
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Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εταιρία ελέγχει την φερεγγυότητα  των πελατών με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, όπως απεικονίζεται και από τους σχετικούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η 

αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η εταιρία 

εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 

Η ληκτότητα (Ageing)  των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 10.597,44

Λοιπές Υποχρεώσεις 151.180,20

Σύνολα 161.777,64

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.500,00

Λοιπές Υποχρεώσεις 82.151,32

Σύνολα 83.651,32

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

31/12/2015

30/6/2016

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

 
 
 
δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
 

Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων.  

Η εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε λήψη μακροπροθέσμου ή βραχυπροθέσμου δανεισμού με 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 

βάση. 

 
Δ. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Οι αγορές και πωλήσεις από 

και σε συνδεδεμένα μέρη συνήθως διενεργούνται στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν 

διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της αγοράς. 
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Λοιπά συνδεμένα μέρη (μέτοχοι) 
 

Αγορές υπηρεσιών 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6.091,68 31.091,68

6.091,68 31.091,68

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 0,00

0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 30/6/2016 31/12/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 30/6/2016 31/12/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 0,00

0,00 0,00

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 31.421,61 0,00

Παροχές τερματισμού απασχόλησης 0,00 0,00

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 0,00 0,00

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους 0,00 0,00

31.421,61 0,00
 

 
 
Ε. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
 
Οι προοπτικές της εταιρείας για την επόμενη χρήση συνοψίζονται ως εξής: 
 

1. Επέκταση / συνέχιση υφιστάμενων έργων. 

2. Νέες συνεργασίες / Ενίσχυση εξωστρέφειας.  

 
 

Θεσσαλονίκη,  26 Σεπτεμβρίου 2016 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
 
 

ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΑΔΤ. ΑΚ. 931060 

 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΔΤ. ΑΗ. 785081 
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

 

Προς τους  Μετόχους της «Ανώνυμης Εταιρίας ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIDAVO» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαμε τη συνημμένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της «Ανώνυμης Εταιρίας 

ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ VIDAVO» της 30ης Ιουνίου 

2016 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών 

ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες 

επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η 

οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν.3556/2007. Η 

Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 

Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη 

είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί αυτής της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με 

βάση την επισκόπησή μας. 

 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης οικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και 

λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος 

της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση 

ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. 

 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο 

συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 
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Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της 

προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης, με τη 

συνημμένη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 
 
 
 

 ΑΘΗΝΑ, 28 Σεπτεμβρίου 2016 

 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ  ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 156  

ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ.15125  

 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘ. ΓΙΑΤΡΑΣ 

 Α.Μ. ΣΟΕΛ : 19141 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 30/6/2016 31/12/2015

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 41.200,25 15.580,14

Ασώματες ακινητοποιήσεις 7 119.038,68 122.157,43

Λοιπές Επενδύσεις 8 302.678,36 302.678,36

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 16 221.556,03 258.528,13

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 355,00 355,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 684.828,32 699.299,06

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 10 55.905,51 60.487,74

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 369.663,81 530.956,74

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 12 272.270,83 29.649,00

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 697.840,15 621.093,48

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.382.668,47 1.320.392,54

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 13 900.070,50 900.070,50

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13 179.235,13 179.235,13

Αποθεματικά κεφάλαια 39.279,07 39.279,07

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο -7.014,04 -210.973,76

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 1.111.570,66 907.610,94

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές προς εργαζομένους 14 14.680,24 16.134,58

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 120.381,99 138.632,53

Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα 14 8.000,00 8.000,00

Επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων 15 2.054,31 4.272,80

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 145.116,54 167.039,91

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 1.500,00 10.597,44

Λοιπές υποχρεώσεις 17 119.332,86 224.627,91

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 17 5.148,41 10.516,34

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 125.981,27 245.741,69

Σύνολο υποχρεώσεων 271.097,81 412.781,60

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.382.668,47 1.320.392,54
 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Σημείωση 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Πωλήσεις 19 245.097,49 366.344,44

Μείον: Κόστος πωλήσεων 23 -62.615,48 -102.615,44

Μικτό κέρδος 182.482,01 263.729,00

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 20 245.886,09 156.744,43

428.368,10 420.473,44

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 23 -97.614,44 -94.210,43

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 23 -103.524,56 -221.335,93

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 20 -2.620,40 -9.930,46

Λειτουργικά αποτελέσματα 224.608,70 94.996,62

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα 21 -1.927,42 -34,59

Αποτελέσματα προ φόρων 222.681,28 94.962,03

Φόρος εισοδήματος 22 -18.721,56 -44.665,32

Αποτελέσματα μετά φόρων 203.959,72 50.296,71

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 203.959,72 50.296,71

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

  Βασικά 24 0,2379 0,0587

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικων 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
232.592,34 119.239,39

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 222.681,28 94.962,03

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 7.983,64 24.242,77

Προβλέψεις 1.493,38 -96.274,32

Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων 0,00 0,00

Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού -2.218,49 -9.402,88

Εξοδα/(έσοδα) απομείωσης επενδύσεων 0,00 0,00

Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα 1.927,42 34,59

231.867,22 13.562,19

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 4.582,23 7.448,86

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 161.292,93 -216.963,07

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -324.418,75 61.878,10

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -1.982,73 -1.849,96

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 71.340,90 -135.923,88

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -30.485,00 -690,24

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 201.710,62 83.933,08

Τόκοι εισπραχθέντες 55,31 1.815,37

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 171.280,93 85.058,21

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις / Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

(α) + (β) + (γ) 242.621,83 -50.865,67

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 29.649,00 339.541,82

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 272.270,83 288.676,15
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό

Υπόλοιπο εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 -136.558,69 982.026,01

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-30/6/2015 0,00 0,00 0,00 50.296,71 50.296,71

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 -86.261,98 1.032.322,72

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 -210.973,76 907.610,94

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-30/6/2016 0,00 0,00 0,00 203.959,72 203.959,72

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Υπόλοιπα κατά την 30η Ιουνίου 2016 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 -7.014,04 1.111.570,66
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 
2016 

 

1. Γενικές πληροφορίες 
 
Η VIDAVO AE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εξέλιξη λογισμικού προϊόντων βελτίωσης 

ποιότητας ζωής και υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. Επίσης δραστηριοποιείται στην  παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων 

εφαρμογών τηλεματικής (πρόληψη, περίθαλψη, παρακολούθηση ασθενών). Στα αντικείμενα της 

περιλαμβάνονται: σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λογισμικών εφαρμογών και 

συστημάτων τηλεματικής. Παραγωγή και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή λογισμικών εφαρμογών 

και εξοπλισμού τηλεϊατρικής και τηλεπικοινωνιών. Παροχή τεχνικής βοήθειας, καθοδήγησης και 

κατάρτισης προσωπικού σε θέματα τηλεματικής στην υγεία. Τα βασικά προϊόντα της εταιρίας 

vida24, vidatrack, vidahome και vidaΨ έχουν τιμηθεί με βραβεία καινοτομίας και αριστείας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. 

Μουδανιών (Κτίριο BALCAN CENTER). 

Η εταιρεία VIDAVO Α.Ε έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και έχει την έδρα της στην ως άνω 

εγκατάσταση και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.vidavo.gr.   

Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 30.6.2016 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

26.09.2016.  

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία  
 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΣΔΛΠ) για πρώτη φορά.  Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την 

σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω 

της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 

την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Αν και οι 

συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις γνώσεις της Διοίκησης, τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.  

 
2.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων  
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
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Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). 

 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

 
2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου 

να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 
2.4 Ενσώματα πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και 

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

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

κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-8 ΕΤΗ 
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2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άυλο Ενεργητικό). Τα στοιχεία άυλου 

ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης ή επανεκτίμησης  μείον τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις για μείωση της τρέχουσας αξίας τους και διακρίνονται σε εξωτερικώς αποκτούμενα 

δικαιώματα και Λοιπά Έξοδα. 

 

Εξωτερικώς Αποκτούμενα Δικαιώματα: Αφορούν δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης καινοτόμων 

τεχνολογικά προϊόντων. Στηριζόμενοι στο ως άνω Πρότυπο και με βάση την εκτίμηση όλων των 

δυνατών παραγόντων, δεν προβλέπεται να υπάρχει χρονικός περιορισμός στις καθαρές ταμειακές 

εισροές για την επιχείρηση από τα δικαιώματα αυτά και ως εκ τούτου δεν αποσβένονται αλλά 

υπόκεινται κάθε χρόνο σε έλεγχο μείωσης της αξίας τους. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 
 
Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία  εκτιμάται σε οκτώ (8) έτη. 

 
2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
 

Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο 

για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσεως 

προσδιορίζεται με την μέθοδο της προεξόφλησης των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσεως κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης 

μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης 

αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 

Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 
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Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 
2.7 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κατεχόμενα προς πώληση 
 

Η εταιρεία ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ως κατεχόμενο προς πώληση εφόσον 

η διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία 

Ισολογισμού και δεν ταξινομούνται σε κάποια άλλη κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. Τα 

μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται, 

μετά την αρχική τους αναγνώριση, στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους μειωμένης με τυχόν άμεσα έξοδα διάθεσης. 

 
2.8 Αποθέματα 
 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

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

σταθμικού κόστους. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στο 

πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου 

συντρέχει περίπτωση.  

 
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

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

των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι 

η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημίας 

απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
2.10  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως 

και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού 

κινδύνου. 

 
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  
 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες προνομιούχες 

μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά 
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την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος 

κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν 

ή ακυρωθούν.  

Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη 

και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 
2.12 Δανεισμός 
 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα 

δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις 

αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου των 

δανείων.  

 
2.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  

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

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο, 

όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

 
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την 

υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των 
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προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό 

υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης 

διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών 

της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στον υπολειπόμενο μέσο χρόνο 

απασχόλησης των συμμετεχόντων, κατά το μέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 

10%, της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το προσωπικό της 

εταιρίας κατά την 30.6.2016 ανερχόταν μόλις σε οκτώ (8) άτομα δεν διενεργήθηκε αναλογιστική 

μελέτη, αλλά η σχετική πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει των διατάξεων του Ν.2112/20. 

 
2.15 Προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για 

διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσεως και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για 

εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.   

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.   

 
2.16 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ 

και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

 

α) Παροχή υπηρεσιών 

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

σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

 

β) Πωλήσεις προϊόντων τρίτων 

Οι πωλήσεις προϊόντων τρίτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 

  
γ) Έσοδα από τόκους 

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

επιτοκίου.  
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δ) Μερίσματα 

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

 
2.17 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως 

χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 
Εκμισθωτής 

 
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Τα ποσά που οφείλονται από μισθωτές βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως 

απαιτήσεις με ποσό ίσο με την καθαρή επένδυση στη μίσθωση. Τα σχετικά έσοδα καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα χρήσεως με τρόπο που να δίνει μια σταθερή, διαχρονικά, απόδοση επί της εκάστοτε 

ανεξόφλητης καθαρής επένδυσης της εταιρείας. 

 
Μισθωτής 

 
Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα με βάση την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων καταχωρούνται ως 

περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αποτιμώμενα, κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία 

τους ή, εφόσον είναι μικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η 

σχετική υποχρέωση στον εκμισθωτή καταχωρείται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από 

χρηματοδοτική μίσθωση. Οι μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε 

καταβολή υποχρέωσης με τρόπο που να δίνει σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της 

υποχρέωσης. Το χρηματοοικονομικό έξοδο καταχωρείται στα έξοδα εκτός εάν σχετίζεται άμεσα με 

περιουσιακό στοιχείο. 

 
2.18 Διανομή μερισμάτων 
 

Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 
2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα 

βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

παθητικό ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 
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2.20 Κόστος δανεισμού 
 

Το κόστος του δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί σημαντικό χρόνο, προστίθεται στο 

κόστος τους, μέχρι το χρόνο που είναι ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή προς πώληση. 

Τα έσοδα που προέρχονται από την προσωρινή τοποθέτηση των δανειακών κεφαλαίων που 

προορίζονται για απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από το αντίστοιχο 

δανειακό κόστος. 

Τα άλλα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτουν. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Η εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 

εφαρμόζει η εταιρία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :  

 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται 

λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγματικό 

κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  

Η πολιτική της εταιρίας είναι να μην εκτίθεται σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής 

αντιστάθμισης, διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριμένα συστήματα 

πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν μελλοντικών συναλλαγματικών ζημιών. 

 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εταιρία ελέγχει την φερεγγυότητα  των πελατών με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η 

αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η εταιρία 

εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 

Η ληκτότητα (Ageing)  των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 10.597,44

Λοιπές Υποχρεώσεις 151.180,20

Σύνολα 161.777,64

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.500,00

Λοιπές Υποχρεώσεις 82.151,32

Σύνολα 83.651,32

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

31/12/2015

30/6/2016

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

 
 
δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
 
Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων  κρίνεται μικρός εξαιτίας του μικρού μεγέθους 

δανεισμού της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 

συνεχή βάση. 

 
 
3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται στο Ιστορικό κόστος (αξία κτήσης) κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 
 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 

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

ισχύοντα. 

 
 
4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές  
 



                                                                                                                     
 
ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1 – 30.6.2016                           VIDAVO A.E. 

 - 24 - 

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

γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 

προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.  

 

 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 
 

Κατά την 30η Ιουνίου 2016 οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν ένα επιχειρηματικό τομέα 

αυτόν της παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης στον τομέα τηλεματικής ιατρικής. Οι πωλήσεις της 

ανωτέρω δραστηριότητας επικεντρώνονται στο συντριπτικό μέρος τους στην Βόρειο Ελλάδα και 

συνιστούν ένα γεωγραφικό τομέα. Εξαιτίας των ανωτέρω, η εταιρεία δεν προσδιορίζει τομείς προς 

παρουσίαση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά τομέα» οι οποίοι να αφορούν πωλήσεις 

σε εξωτερικούς πελάτες και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 10% :  

 

i.του συνόλου των πωλήσεων ή  

ii.του συνόλου των κερδών των κερδοφόρων τομέων (ή του συνόλου των ζημιών των ζημιογόνων 

τομέων) ή  

iii.του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων των τομέων.   

 

 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2015 4.958,68 332.322,01 337.280,69

Προσθήκες χρήσεως 2016 30.485,00 0,00 30.485,00

Μειώσεις χρήσεως 2016 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 30/6/2016 35.443,68 332.322,01 367.765,69

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2015 3.030,29 318.670,26 321.700,55

Προσθήκες χρήσεως 2016 557,75 4.307,14 4.864,89

Μειώσεις χρήσεως 2016 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 30/6/2016 3.588,04 322.977,40 326.565,44

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2015 1.928,39 13.651,75 15.580,14

Κατά την 30/6/2016 31.855,64 9.344,61 41.200,25
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Λοιπά έξοδα

Δικαιώματα 

εξωτερικώς 

αποκτούμενα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2015 422.170,00 115.900,00 538.070,00

Προσθήκες χρήσεως 2016 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις χρήσεως 2016 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 30/6/2016 422.170,00 115.900,00 538.070,00

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2015 415.912,57 0,00 415.912,57

Προσθήκες χρήσεως 2016 3.118,75 0,00 3.118,75

Μειώσεις χρήσεως 2016 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 30/6/2016 419.031,32 0,00 419.031,32

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2015 6.257,43 115.900,00 122.157,43

Κατά την 30/6/2016 3.138,68 115.900,00 119.038,68
 

 

Το Δικαιώματα εξωτερικώς αποκτούμενα αφορούν στο σύνολό τους δικαιώματα εμπορικής 

εκμετάλλευσης προϊόντων τεχνολογικά καινοτόμων. Τα λοιπά έξοδα αφορούν λογισμικά 

προγράμματα από αγορά προερχόμενα καθώς και ιδιοπαραγόμενα.  

 

8. Λοιπές Επενδύσεις 
 

απομειώσεις σύνολο % απομειώσεις σύνολο %

ΑΙΧΜΗ Α.Ε. 121.490,00 121.490,00 11,34 121.490,00 121.490,00 11,34

KERVERUS HOLDING ΙΤ 100.000,00 100.000,00 5,52 100.000,00 100.000,00 5,52

PHOTORAL 81.188,36 81.188,36 81.188,36 81.188,36

302.678,36 - 302.678,36 302.678,36 - 302.678,36

30/6/2016 31/12/2015

 
 
 

Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες εσωτερικού και 

εξωτερικού και έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς κατοχής. Σύμφωνα με τις αρχές των Δ.Λ.Π. 

32 και 39, οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης τους 

μειωμένες με τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Η εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό 

κεφάλαιο των ανωτέρω εταιρειών με τα ακόλουθα ποσοστά: ΑΙΧΜΗ ΑΕ 11,34% και KERVERUS 

HOLDING IT PLC 5,52% - εισηγμένη στη Νέο-αναπτυσσόμενων Εταιριών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.). Η επένδυση στην εταιρεία PhotOral με έδρα την Βοστώνη 

των ΗΠΑ αφορά κατεχόμενα ομόλογα μετατρέψιμα σε τίτλους μετοχών( convertible bonds).  
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9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  
 

30/6/2016 31/12/2015

Δοθείσες εγγυήσεις 355,00 355,00
 

 
 

Ο  ανωτέρω λογαριασμός αφορά δοθείσες εγγυήσεις για μίσθωση γραφείων. 

 
 

10. Αποθέματα 
 

30/6/2016 31/12/2015

Εμπορεύματα 30.364,87 34.080,49

Προκαταβολές προμηθευτών 25.540,64 26.407,25

Σύνολο αποθεμάτων 55.905,51 60.487,74
 

 
 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
 

30/6/2016 31/12/2015

Εμπορικές Απαιτήσεις 330.455,44 458.801,13

μείον

προβλέψεις επισφαλειών (104.059,54) (104.059,54)

Λοιπές απαιτήσεις 28.442,48 45.949,02

Δεσμευμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί 18.071,20 33.520,20

Αγορές υπό παραλαβή - -

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 96.754,23 96.745,93

Σύνολο 369.663,81 530.956,74
 

 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.  Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από τους 

πελάτες. Το σωρευτικό υπόλοιπο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε ευρώ 

104.059,54 κατά την 30/6/2016, το οποίο κρίνεται εύλογο. 

 

12. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 
 

30/6/2016 31/12/2015

Διαθέσιμα στο ταμείο 19.527,80 20.459,05

Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις 82.743,03 9.189,95

Καταθέσεις προθεσμίας 170.000,00 0,00

Σύνολο 272.270,83 29.649,00
 

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο 
 

Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική  Αγορά  του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  
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Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο 

και το Καταστατικό της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι 

συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του 

Καταστατικού. 

 

14. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

30/6/2016 31/12/2015

Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων χρήσεων 8.000,00 8.000,00

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 14.680,24 16.134,58

Σύνολο 22.680,24 24.134,58
 

 
 

15. Επιχορηγήσεις 
 

Επιχορηγήσεις 2015 Επιχορηγήσεις 2016

Αρχική αξία επιχορήγησης Αρχική αξία επιχορήγησης

1.1.2015 253.938,69 1.1.2016 253.938,69

προσθήκες χρήσης 0,00 προσθήκες χρήσης 0,00

μειώσεις χρήσης 0,00 μειώσεις χρήσης 0,00

31.12.2015 253.938,69 30.6.2016 253.938,69

Αποσβέσεις Αποσβέσεις

1.1.2015 237.552,40 1.1.2016 249.665,89

προσθήκες χρήσης 12.113,49 προσθήκες χρήσης 2.218,49

μειώσεις χρήσης 0,00 μειώσεις χρήσης 0,00

31.12.2015 249.665,89 30.6.2016 251.884,38

Αναποσβεστη αξία Αναποσβεστη αξία

31.12.2015 4.272,80 30.6.2016 2.054,31

1.1.2015 16.386,29 1.1.2016 4.272,80
 

 

To υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά σε επιχορηγήσεις για απόκτηση παγίων 

περιουσιακών στοιχείων. 

 

 

16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα δυνάμενο να ασκηθεί νόμιμα δικαίωμα για συμψηφισμό και 

υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα εν λόγω ποσά έχουν ως εξής: 
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30/6/2016 31/12/2015

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 221.556,03 258.528,13

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: -120.381,99 -138.632,53

Σύνολο 101.174,04 119.895,60

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:

1/1-30/6/2016 1/1-31/12/2015

Υπόλοιπο έναρξης 119.895,60 148.876,65

Φόρος αποτελεσμάτων -18.721,56 -42.772,28

Διαφορά φόρου από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 0,00 13.791,23

Υπόλοιπο λήξης 101.174,04 119.895,60
 

 
 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης και προηγούμενης χρήσης με βάση την 

ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής: 

 

1.1.2015 Σε ίδια κεφάλαια

Σε Κατάσταση 

Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων

30.6.2015

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -1.055,79 0,00 278,52 -777,27

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 221.576,07 0,00 -23.746,77 197.829,30

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -103.151,78 0,00 6.378,46 -96.773,32

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.155,53 0,00 1.689,45 3.844,98

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 29.352,62 0,00 -32.739,46 -3.386,84

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,00 0,00 17.178,07 17.178,07

Σύνολο 148.876,65 0,00 -30.961,73 117.914,92

1.1.2016 Σε ίδια κεφάλαια

Σε Κατάσταση 

Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων

30.6.2016

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -2.738,94 0,00 1.013,18 -1.725,76

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 229.499,54 0,00 -24.476,45 205.023,09

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -135.893,60 0,00 17.237,36 -118.656,24

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 24.349,57 0,00 -12.073,89 12.275,68

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 4.679,03 0,00 -421,76 4.257,27

Σύνολο 119.895,60 0,00 -18.721,56 101.174,04

Κίνηση Λογαριασμού αναβαλλόμενης Φορολογίας 1.1-30.6.2015

Κίνηση Λογαριασμού αναβαλλόμενης Φορολογίας 1.1-30.6.2016
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17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

30/6/2016 31/12/2015

Προμηθευτές 1.500,00 3.150,00

Επιταγές Πληρωτέες 0,00 7.447,44

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 4.707,97 7.547,00

Λοιπές υποχρεώσεις 72.294,94 133.116,86

Λοιποί φόροι-τέλη 5.148,41 10.516,34

Έσοδα επομένων χρήσεων 42.329,95 83.964,05

Σύνολο 125.981,27 245.741,69
 

 
 

Το υπόλοιπο των εσόδων επομένων χρήσεων ποσού € 42.329,95 αφορά σε ληφθείσες επιχορηγήσεις 

για λειτουργικές δαπάνες ερευνητικών προγραμμάτων και κυρίως  μισθούς ερευνητών και έξοδα 

τρίτων οι οποίες θα μεταφερθούν στα έσοδα όταν οι αντίστοιχες δαπάνες καταστούν δεδουλευμένες.   

 

18.  Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός 
 

Κατά την 30/6/2016 και την 31/12/2015 αντίστοιχα δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός. Η εταιρεία 

διατηρεί μόνο όρια απαραίτητα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.   

 

19. Έσοδα 
 
Ανάλυση των εσόδων της εταιρείας : 
 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 33.852,77 145.697,45

Πωλήσεις Υπηρεσιών 211.244,72 220.646,99

Σύνολο 245.097,49 366.344,44
 

 
 

 

20. Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 
 

Ανάλυση των λοιπών εσόδων εκμεταλλεύσεως

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Επιχορηγήσεις 243.344,70 30.260,11

Αναλογούσες επ/σεις Π.Π.Σ 2.218,49 9.402,88

Έσοδα από προβλέψεις απομείωσης στοιχείων Ενεργητικού 0,00 71.100,00

Έσοδα από προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 0,00 31.000,00

Λοιπά έσοδα 322,90 14.981,44

Σύνολο 245.886,09 156.744,43
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Ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εξόδων

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 0,00 5.825,68

Λοιπά έξοδα 2.620,40 4.104,78

Σύνολο 2.620,40 9.930,46
 

 

 

21. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα 
 

Ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων της εταιρείας : 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Έξοδα τραπεζών (1.982,73) (1.849,96)

Πιστωτικοί τόκοι 55,31 1.815,37

Σύνολο (1.927,42) (34,59)
 

 

22. Φόρος εισοδήματος 
 

Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως κατωτέρω: 

 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Τρέχων φόρος 0,00 -13.703,59

Διαφορά από αλλαγή φορολ. Συντελεστή 0,00 17.178,07

Αναβαλλόμενος φόρος -18.721,56 -48.139,80

Σύνολο -18.721,56 -44.665,32
 

 

 

Η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2009. Για τις 

χρήσεις 2011 έως και 2013 η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από Ορκωτούς Λογιστές βάσει των 

διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει σχετική σωρευτική πρόβλεψη € 8.000 με σκοπό να καλυφθεί το 

ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση ελέγχου από τις φορολογικές αρχές σε σχέση 

με την ανέλεγκτη χρήση 2010. 

Για τις χρήσεις 2014 και 2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013, 

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν.4223/2013.  
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23. Έξοδα κατ’ είδος 
 

Κόστος Πωλήσεων

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 20.780,72 62.239,54

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αποζημιώσεις 

απόλυσης
19.729,49 245,06

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 2.628,00 4.933,50

Παροχές τρίτων 4.470,77 5.602,97

Έξοδα από φόρους και τέλη 837,01 2.064,37

Λοιπά έξοδα 11.774,39 17.688,18

Έξοδα αποσβέσεων 2.395,09 9.841,81

Σύνολο 62.615,48 102.615,44
 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αποζημιώσεις 

απόλυσης
46.035,49 571,82

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 6.132,00 11.511,50

Παροχές τρίτων 10.431,81 13.073,60

Έξοδα από φόρους και τέλη 1.953,03 4.816,86

Λοιπά έξοδα 27.473,57 41.272,42

Έξοδα αποσβέσεων 5.588,54 22.964,23

Σύνολο 97.614,44 94.210,43
 

 

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης

Κατά την 

30/6/2016

Κατά την 

30/6/2015

Αναλώσιμα 2.200,15 0,00

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 44.054,44 95.090,16

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 44.693,90 117.620,00

Παροχές τρίτων 5.027,18 0,00

Έξοδα από φόρους και τέλη 36,00 0,00

Λοιπά έξοδα 7.119,14 7.637,76

Τόκοι και συναφή έξοδα 393,75 988,01

Σύνολο 103.524,56 221.335,93
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24. Κέρδη ανά μετοχή 
 
Βασικά  
 
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους 

της εταιρίας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 

εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση .  

 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους

μετόχους της εταιρίας           203.959,72 50.296,71

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 857.210 857.210

Βασικά κέρδη κατά μετοχή 0,2379 0,0587
 

 
 

25. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24  
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Οι αγορές και πωλήσεις από 

και σε συνδεδεμένα μέρη συνήθως διενεργούνται  στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν 

διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της αγοράς. 

Αγορές υπηρεσιών 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 6.091,68 31.091,68

6.091,68 31.091,68

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 0,00

0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 30/6/2016 31/12/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 30.000,00

0,00 30.000,00

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 30/6/2016 31/12/2015

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 0,00

0,00 0,00

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 31.421,61 0,00

Παροχές τερματισμού απασχόλησης 0,00 0,00

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 0,00 0,00

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους 0,00 0,00

31.421,61 0,00
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26. Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις 
 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 

Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με λειτουργικές μισθώσεις, λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καλής 

εκτελέσεως, της εταιρίας την 30.6.2016 ανέρχονταν στο ποσό των € 80.865,47. 

 
 

27. Δεσμεύσεις 
 

1/1-30/6/2016 1/1-30/6/2015

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 80.865,47 155.632,29

Εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε 

διαγωνισμούς
0,00 0,00

Σύνολο 80.865,47 155.632,29
 

 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 
 

Δεν υπάρχουν  

 
 
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρίας ως μισθωτή. 
 

Η εταιρία μισθώνει γραφεία για ίδια χρήση με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις 

έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Επίσης μισθώνονται 

ΕΙΧ με συμβάσεις μακροχρόνιας λειτουργικής μίσθωσης. 

Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα σύμφωνα με τις μη ακυρώσιμες λειτουργικές 

μισθώσεις έχουν ως εξής: 

 

ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

30.6.2016 31.12.2015

Μέχρι 1 έτος 12.274,74 15.312,84

Από 1 – 5 έτη 64.191,35 63.713,50

Μετά από 5 έτη 38.550,46 45.211,36

Σύνολο 115.016,55 124.237,70

Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η εταιρία είναι μισθωτής

Σύμβαση Έναρξη Λήξη Μίσθωμα Μήνες 30.6.2016

Ενοίκιο Γραφείων 1/5/2013 30/4/2025 1.015,28 106 115.016,55

1.015,28 115.016,55

Περίοδος
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Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η εταιρία είναι επενδυτής 
 

Δεν υπάρχουν 

 
 

28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού της 30.6.2016 που να 

επηρεάζουν ουσιωδώς τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.   

 
 
 
 
 

Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2016 
 

 

     Η Πρόεδρος του Δ.Σ και           H Αντιπρόεδρος               Ο υπεύθυνος 

     Διευθύνουσα Σύμβουλος                     Λογιστηρίου 

   

   

   

      ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ      ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ       ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

          ΑΔΤ. ΑΚ. 931060           ΑΔΤ. ΑΗ. 785081       ΑΡ.ΑΔ.5963 (Α' ΤΑΞΕΩΣ) 

 
 

 
 

 


