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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Περιουσιακά στοιχεία     2016   2015 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Ενσώματα πάγια           
Ακίνητα     18.271,12    31.905,13  
Λοιπός εξοπλισμός     62.019,19    50.987,41  

Σύνολο     80.290,31    82.892,54  

Άυλα πάγια στοιχεία           
Λοιπά άυλα     29.689,42    94.119,63  

Σύνολο     29.689,42    94.119,63  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία           
Δάνεια και απαιτήσεις     30.425,97    30.425,97  
Λοιπά     321,28    321,28  

Σύνολο     30.747,25    30.747,25  

            
Σύνολο μη κυκλοφορούντων     140.726,98    207.759,42  

            

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           
Αποθέματα           
Εμπορεύματα     15.219,87    15.608,64  

Σύνολο     15.219,87    15.608,64  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές           
Εμπορικές απαιτήσεις     2.131.810,66    2.392.622,58  
Λοιπές απαιτήσεις     28.554,78    27.561,78  
Προπληρωμένα έξοδα     28.360,56    4.386,81  
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     58.638,22    32.550,29  

Σύνολο     2.247.364,22    2.457.121,46  

            
Σύνολο Kυκλοφορούντων     2.262.584,09    2.472.730,10  

            

Σύνολο Eνεργητικού     2.403.311,07    2.680.489,52  

            

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις     2016    2015  
Καθαρή θέση           
Καταβλημένα κεφάλαια           
Κεφάλαιο     741.290,00    741.290,00  

Σύνολο     741.290,00    741.290,00  

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο           
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού     195.632,26    195.632,26  
Αποτελέσματα εις νέο     74.229,48    435.515,15  

Σύνολο     269.861,74    631.147,41  

            
Σύνολο Kαθαρής Θέσης     1.011.151,74    1.372.437,41  

Υποχρεώσεις           
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Κρατικές επιχορηγήσεις     0,00    8.627,20  

Σύνολο     0,00    8.627,20  

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Τραπεζικά δάνεια     4.212,19    30.178,73  
Εμπορικές υποχρεώσεις     981.175,59    1.052.313,94  
Φόρος εισοδήματος     76.790,31    28.737,50  
Λοιποί φόροι και τέλη     122.894,95    72.996,14  
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης     56.303,52    54.323,84  
Λοιπές υποχρεώσεις     69.122,02    56.730,02  
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα     0,00    1.103,44  
Έσοδα επόμενων χρήσεων     81.660,75    3.041,30  

Σύνολο     1.392.159,33    1.299.424,91  

            
Σύνολο υποχρεώσεων     1.392.159,33    1.308.052,11  

            

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων     2.403.311,07    2.680.489,52  
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Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία 

 

   
2016   2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός)     2.927.694,72    2.662.064,85  

Κόστος πωλήσεων     -1.445.969,58    -973.066,42  

Μικτό αποτέλεσμα     1.481.725,14    1.688.998,43  

            

Λοιπά συνήθη έσοδα     0,00    0,00  

Σύνολο     1.481.725,14    1.688.998,43  

            

Έξοδα διοίκησης 2.945.871,82    -383.504,20    -1.052.951,11  

Έξοδα διάθεσης     -821.534,49    -537.785,64  

Λοιπά έξοδα και ζημιές     -140.462,87    -16.354,64  

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)     0,00    0,00  

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων     -9.916,00    0,00  

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία     0,00    0,00  

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων     0,00    0,00  

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας     0,00    0,00  

Λοιπά έσοδα και κέρδη     28.050,94    24.295,60  

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων     154.358,52    106.202,64  

            

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα     42,16    15,77  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα     -13.409,67    -16.529,86  

Αποτέλεσμα προ φόρων     140.991,01    89.688,55  

            

Φόροι εισοδήματος     -69.646,68    -28.737,50  

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους     71.344,33    60.951,05  
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Προσάρτημα (σημειώσεις) 

επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2016 

(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

3. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

 

H Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «HIT HOSPITALITY INTEGRATED 

TECHNOLOGIES AE» έχει ως έδρα το Δήμο Καλλιθέας του Νομού Αττικής και διάρκεια έως την 31 

Δεκεμβρίου του έτους 2047.  

Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορία, η εισαγωγή, η εκμίσθωση και γενικότερα η μελέτη, διάθεση και 

εγκατάσταση μηχανογραφικού, τηλεπικοινωνιακού και ραδιοτηλεοπτικού εξοπλισμού, σε χώρους 

φιλοξενίας και υποδοχής. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί: α) να συμμετέχει σε εταιρείες οποιουδήποτε τύπου 

β) να συμμετέχει ή να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή, οι οποίες 

έχουν τον ίδιο ή παρόμοιο σκοπό.   

Η εταιρεία ανήκει στην κατηγορία μικρή οντότητα του άρ. 1, παρ. 2
α
 και 2

β
 Ν.4308/2014.   

Τα έσοδα της εταιρείας προέρχονται κυρίως από παροχή δικαιωμάτων χρήσης και πώλησης λογισμικού 

και εγκατάστασης, παραμετροποίησης και εκπαίδευσης αυτού.   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας κατά την 31/12/2016 αποτελείται από τους κ. Μυτιληναίο Ιωάννη του 

Αρτέμιου ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, την κα. Μυτιληναίου 

Αικατερίνη – Βασιλική του Ιωάννη ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, την κα Μυτιληναίου 

Βασιλική του Ιωάννη ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν 

την εταιρεία κατ' εφαρμογή των άρθρων του καταστατικού, υπογράφοντας κάτω από την εταιρική 

επωνυμία.  

 

4. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων   

 

Οι  οικονομικές καταστάσεις της ΗΙΤ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  της 31ης Δεκεμβρίου 2016, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του 

Ενεργητικού και του Παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

(going concern) και είναι σύμφωνες με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως αυτά ισχύουν βάσει του ν. 

4308/2014, άρθρο 16 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, κατά τα 

ΕΛΠ καθώς και των ερμηνειών τους.   

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Η διοίκηση δηλώνει ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον 

παρόντα νόμο.  

Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό 

νόμισμα της Εταιρείας.   

Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.  

 

 

5. Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της Εταιρείας ως 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

 

Η Εταιρεία διενήργησε σχετική αξιολόγηση και εντόπισε του ακόλουθους παράγοντες που θέτουν σε 

κίνδυνο την προοπτική της ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

Η εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι ο 

κίνδυνος μεταβολής τιμών, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας και ο κίνδυνος ταμειακών ροών. 

Οι πολιτικές διαχείρισης των σχετικών κινδύνων της εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 

αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στην χρηματοοικονομική θέση και απόδοση 

της εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές πολιτικές της 

οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων περιλαμβάνει 

την αναγνώριση, υπολογισμό και αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων σε στενή συνεργασία με 

τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος μεταβολής τιμών 

Ο κίνδυνος προέρχεται από την μεταβολή των τιμών δικαιωμάτων χρήσης λογισμικών εφαρμογών και 

λοιπών προμηθειών. Για τον περιορισμό του συγκεκριμένου κινδύνου, η Διοίκηση έχει συνάψει 

μακροχρόνιες συμβάσεις με τους κύριους προμηθευτές της εταιρείας, στις οποίες καθορίζονται οι τιμές 

αγοράς και δικαιωμάτων χρήσης. Ο κίνδυνος τιμών χρεογράφων για την εταιρεία είναι περιορισμένος λόγω 

των μηδενικών επενδύσεων της σε οντότητες.  

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, καθώς 

επίσης και από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των σημαντικών 

απαιτήσεων και διενεργημένων συναλλαγών. Η Εταιρεία στους τομείς δραστηριότητας που σχετίζονται με 

την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και εκπαίδευση δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου 

σε κάποια από τα συμβαλλόμενα, με αυτήν, μέρη κυρίως λόγω του γεγονότος ότι το σύνολο των σχετικών 

πωλήσεων αφορά κυρίως προεξοφληθείς πωλήσεις. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν 

υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από 

επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το 
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ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Η διαχείριση των διαθεσίμων αναλαμβάνεται μόνο από 

αξιόπιστες και αναγνωρισμένες τράπεζες. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων και την 

ύπαρξη των αναγκαίων διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης. Η εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες 

ρευστότητας σε καθημερινή βάση, μέσω της συστηματικής παρακολούθησης των βραχυπρόθεσμων και 

μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, καθώς επίσης και μέσω της καθημερινής 

παρακολούθησης των πραγματοποιούμενων πληρωμών. Παράλληλα, η εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς  

την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας 

ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής του 

ικανότητας. 

 

Κίνδυνος ταμειακών ροών 

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικά έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές 

ταμειακές ροές του είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. Ο κίνδυνος 

επιτοκίου αυξάνεται από τις μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις, η 

πλειονότητα των οποίων υπόκεινται σε ευμετάβλητα επιτόκια, γεγονός το οποίο εκθέτει την εταιρεία σε 

κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου. Η Διοίκηση παρακολουθεί, σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των 

επιτοκίων και τις χρηματοδοτικές ανάγκες της εταιρείας και αξιολογεί κατά περίπτωση τη διάρκεια των 

δανείων και τη σχέση μεταξύ σταθερού και αναπροσαρμοζόμενου επιτοκίου. 

Κατά συνέπεια οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί στη βάση της δυνατότητας 

ομαλής συνέχισης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνουν προσαρμογές, 

οι οποίες θα ήταν αποτέλεσμα της αδυναμίας ομαλής συνέχισης της δραστηριότητας της Εταιρείας και 

σχετίζονται με την ανάκτηση και την ταξινόμηση των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού, με τα ποσά 

και την ταξινόμηση των υποχρεώσεων και με τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις. 
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6. Λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την διενέργεια εκτιμήσεων 

από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών, τα αναγνωριζόμενα 

ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και γνωστοποιήσεων. Αυτές οι 

εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε λοιπούς παράγοντες που 

θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως, μπορεί να διαφέρουν από 

αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται σε συνεχή βάση. 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις συμμετοχές, 

την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον επιλέγεται η 

εφαρμογή της. 

6.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι 

Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις ακόλουθες 

λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.  

6.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο 

περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή 

επιδιωκόμενη χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο αποσβέσιμο 

κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό του 

περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως). 

Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή 

τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως: 

- Κτίρια και τεχνικά έργα: 25 έτη. 

- Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 10 έτη. 

- Μεταφορικά μέσα επιβατικά 6,25 έτη. 

- Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων 10 έτη. 
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Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί την 

ανακτήσιμη αξία του. 

Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση όταν 

υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην περίπτωση 

αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες 

υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία απομείωσης 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο 

μεταξύ της εύλογης αξίας (μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα) και της αξίας χρήσεως αυτών.  

γ) Διαγραφή 

Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.  

6.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες – παραχωρήσεις - δικαιώματα, λογισμικά 

προγράμματα.  

Η αξία των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων περιλαμβάνει το κόστος κτήσεως των εν λόγω 

στοιχείων, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει μεταγενέστερα πραγματοποιηθεί για την επέκταση της 

διάρκειας της ισχύος τους, μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων της 

αξίας τους. 

Η αξία των λογισμικών προγραμμάτων περιλαμβάνει το κόστος αγοράς λογισμικών προγραμμάτων καθώς 

και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί προκειμένου αυτά να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας, 

μειωμένη κατά το ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές 

μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται στα λογισμικά προγράμματα όταν προσαυξάνουν την 

απόδοση τους πέραν των αρχικών  προδιαγραφών.  

Η απόσβεση των αδειών – παραχωρήσεων - δικαιωμάτων λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου 

αποσβέσεως εντός της περιόδου ισχύος τους. Η απόσβεση των λογισμικών προγραμμάτων λογίζεται βάσει 

της σταθερής μεθόδου αποσβέσεως σε 5 έτη.  

Η απόσβεση όλων των ανωτέρω στοιχείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

6.1.3. Φόροι εισοδήματος 

6.1.3.1. Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 
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- Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής 

νομοθεσίας. 

- Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο. 

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, 

κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

6.1.3.2. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

6.1.4. Αποθέματα 

α) Αρχική καταχώριση 

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη 

χρήση.  

β) Μεταγενέστερη αποτίμηση 

Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή 

μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο της σειράς εξαντλήσεως (F.I.F.O.). Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν είναι 

σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων». 

6.1.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται μεταγενέστερα 

στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν 

ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία 

ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να 

επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως και 

αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή 

του ποσού που αναμένεται να ληφθεί. 

6.1.6. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα, 

αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται 

στο αποσβέσιμο κόστος με τη σταθερή μέθοδο. 

β) Διαγραφή 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

6.1.7. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε 

κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

β) Διαγραφή 

Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση 

εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν 

υφίσταται πλέον.  

6.1.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

6.1.9. Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως 

αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως 

έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που 

λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που 

καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα. 
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6.1.10. Έσοδα και έξοδα 

Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  

Ειδικότερα: 

 

- Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δουλευμένα 

και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

- Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά 

τους. 

- Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή. 

- Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα 

πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. 

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών Royalties Voyager & Channel Manager  καταχωρίζονται με τη μέθοδο 

του ποσοστού ολοκληρώσεως. 

- Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης – παραμετροποίησης - εκπαίδευσης καταχωρίζονται με 

τη μέθοδο της ολοκληρωμένης συμβάσεως.  

6.1.11. Στοιχεία της καθαρής θέσεως 

Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά 

ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί. 

6.1.12. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από 

γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν 

ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. 

Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

6.1.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, 

προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή 

επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την 

ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, 

μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις σημειώσεις 
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των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

 

6.1.14. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους 

παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες 

συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν. 

 

6.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση 

σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

6.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων 

Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της 

τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα. 

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής. 

6.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται ότι 

προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι μεταβολές 

αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά. 

6.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων 

Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.  

Στην παρούσα περίοδο 2016 δεν εντοπίστηκε σφάλμα προηγούμενης περιόδου. 

7. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί 

εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του νόμου για 

να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.  

Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως. 
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8. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με 

περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού 

Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του 

ισολογισμού. 

9. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

  Ιδιοχρησιμ/μενα 

ακίνητα 

14. Μεταφορικά 

μέσα 

15. Λοιπός 

εξοπλισμός 

Άϋλα 

  

12. Κτήρια - τεχνικά 

έργα 

18.03 Λοιπά 

άϋλα 

  3 5 6 13 

Μικτή λογιστική αξία 

 01/01/2016 
77.844,34 137.797,56 1.340.578,99 1.095.975,40 

Προσθήκες περιόδου 0,00 20.000,00 15.926,61 3.379,55 

Τόκοι περιόδου         

Μειώσεις περιόδου   -23.325,94     

Μεταφορές         

Λοιπά         

Μικτή λογιστική αξία 

 31/12/2016 
77.844,34 134.471,62 1.356.505,60 1.099.354,95 

Σωρευμένες αποσβέσεις και 

απομειώσεις  01/01/2016 
45.939,21 106.704,65 1.320.684,49 971.429,80 

Αποσβέσεις περιόδου 13.634,01 12.086,10 12.808,71 67.809,76 

Μειώσεις αποσβεσθέντων 

περιόδου 
  -23.325,92     

Απομειώσεις περιόδου         

Αναστροφές απομειώσεων 

περιόδου 
        

Λοιπές μειώσεις απομειώσεων         

Σωρευμένες αποσβέσεις 
59.573,22 95.464,83 1.333.493,20 1.039.239,56 

και απομειώσεις  31/12/2016 

Καθαρή λογιστική αξία 

 31/12/2016 
18.271,12 39.006,79 23.012,40 60.115,39 
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10. Περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία 

 

Δεν υπάρχει περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία. 

11. Χρέος της οντότητας που καλύπτεται από εξασφαλίσεις 

 

Δεν υπάρχουν εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα προς κάλυψη του χρέους 

 

12. Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που καθίστανται απαιτητά 

μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

Δεν υπάρχουν ποσά στις υποχρεώσεις που να καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) χρόνια από την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

13. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

13.1 Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές Απαιτήσεις 2016 2015 

Πελάτες εσωτερικού 1.850.445.05 1.153.231,02 

Πελάτες Εξωτερικού 262.921.37 332.752,94 

Επιταγές εισπρακτέες 5.377.51 879.983,69 

Επιταγές εισπρακτέες Μεταβιβασμένες σε τράπεζα 13.066.73 26.654,93 

Γραμμάτια εισπρακτέα 0 0 

Σύνολο: 2.131.810,66 2.392.622,58 

 

13.2.1 Λοιπές απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές Απαιτήσεις 2016 2015 

Ελληνικό Δημόσιο - Προκαταβλημένοι και παρακρατημένοι φόροι 28.717.50 15.593,27 

Λογ/σμοί διαχείρισης προκαταβολών & πιστώσεων  -162,720 11.968,51 

Σύνολα: 28.554,78 27.561,78 
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13.2.2 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 2016 2015 

Ταμείο 0,00 822,81 

Καταθέσεις όψεως σε Euro 58.638,22 31.727,48 

Σύνολα: 58.638,22 32.550,29 

14. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως 

Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 253.000 κοινές με δικαίωμα ψήφου μετοχές 

ονομαστικής αξίας € 2,93 η κάθε μία και ανέρχεται σε € 741.290. 

Το τακτικό αποθεματικό € 63.994,90 σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 

2190/1920.  

Τα έκτακτα αποθεματικά ποσού € 131.637,36 σχηματίστηκαν με αποφάσεις των τακτικών γενικών 

συνελεύσεων με σκοπό την αυτοχρηματοδότηση της εταιρείας. 

15. Προβλέψεις 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν προέβει σε προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω αποχωρήσεως 

από την υπηρεσία και λοιπές προβλέψεις. 

16. Υποχρεώσεις 

16.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

16.1.1 Δάνεια 

Η εταιρεία δεν έχει συνάψει τραπεζικό δάνειο μακροπρόθεσμης διάρκειας. 

16.1.2 Κρατικές επιχορηγήσεις  

Η κίνηση του λογαριασμού παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα: 

Πίνακας μεταβολών κρατικών επιχορηγήσεων 2015 2015 

Υπόλοιπο ενάρξεως 8.627,20 32.298,00 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις εντός περιόδου 0,00 0,00 

Αποσβέσεις 8.627,20 23.670,80 

Υπόλοιπο λήξεως: 0,00 8.627,20 

http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
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16.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

16.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Εμπορικές Υποχρεώσεις 2016 2015 

Προμηθευτές εσωτερικού 109.921,04 218.976,72 

Προμηθευτές εξωτερικού 175.596,70 201.018,32 

Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες) 177.374,44 167.414,70 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 518.283,41 464.904,20 

Σύνολο: 981.175,59 1.052.313,94 

16.2.2 Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές Υποχρεώσεις 2015 2015 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 57.643,42 56.730,02 

Μερίσματα πληρωτέα 11.478,60 0,00 

Σύνολο: 69.122,02 56.730,02 

17. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 

σημασίας 

Κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρξαν έσοδα ή έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή 

σημασίας. 

Ανάλυση των εσόδων: 

 

 2016 2015 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 422.684,82 309.204,14 

Παροχή υπηρεσιών 2.505.009,90 2.352.860,71 

Λοιπές Ασφαλιστικές αποζημίωσεις 469,08  

Επιχορηγήσεις & διάφορα έσοδα πωλήσεων 18.640,00  

Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού 42,16 15,77 

Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις πάγιων επενδύσεων 8.627,20 23.670,80 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 314,66 624,80 

Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων 749,99  

Σύνολο 2.956.537,81 2.686.376,22 
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Ανάλυση του κόστους κατά λειτουργία: 

 

 2016 2015 

Κόστος Αγορών 312.195,78 222.798,43 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.152.694,88 1.149.720,08 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 767.333,22 794.279,58 

Παροχές τρίτων 159.520,51 148.758,97 

Φόροι-Τέλη 20.168,77 16.392,34 

Διάφορα έξοδα 146.428,68 128.574,67 

Τόκοι και συναφή έξοδα 13.409,67 16.529,86 

Αποσβέσεις παγίων 103.613,58 103.279,10 

Αυτοπαράδοση -10.947,15 0,00 

Σύνολο 2.664.417,94 2.580.333,03 

 

 

Τα ανωτέρω συνολικά έξοδα της Εταιρείας επιμερίστηκαν ως ακολούθως:  

 

 2016 2015 

Κόστος πωλήσεων 1.445.969,58 973.066,42 

Έξοδα διοίκησης 383.504,20 1.052.951,11 

Έξοδα διάθεσης 821.534,49 537.785,64 

Έξοδα τόκων 13.409,67 16.529,86 

Σύνολο 2.664.417,94 2.580.333,03 

 

18. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην 

περίοδο 

 

Στη διάρκεια της περιόδου δεν ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων τόκοι. 

19. Καταβληθέντα μερίσματα στην περίοδο 

Στην κλειόμενη περίοδο καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού € 432.630,00. 

20. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου 

Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κερδοφόρο αποτέλεσμα. 
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21. Αναβαλλόμενοι φόροι 

Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. 

22. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε 46 άτομα: 

Κατηγορία 2016 2015 

Διοικητικό προσωπικό 3 3 

Προγραμματιστές 11 10 

Ηλεκτρονικοί Τεχνικοί 8 7 

Αναλυτές 14 14 

Υπάλληλοι γραφείου 10 10 

Σύνολο: 46 44 

 

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά: 

 

 2016 2015 

Μισθοί και ημερομίσθια 921.922,43 917.921,51 

Εργοδοτικές Εισφορές 227.873,05 219.669,72 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 2.899,40 12.128,85 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου 22.000,00 0,00 

Σύνολο: 1.174.694,88 1.149.720,08 
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23. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και 

εποπτικών οργάνων 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. 

24. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων 

Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές. 

25. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Η Εταιρεία επιβαρύνθηκε με τα κατωτέρω ποσά: 

 
Αμοιβές 

Κοινωνικές 

επιβαρύνσεις 

Δεσμεύσεις για 

παροχές μετά 

την έξοδο από 

την υπηρεσία 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις διοικητικού 

συμβουλίου 

22.000,00 - - 

Σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου που ασκούν 

διευθυντικά καθήκοντα 
57.249,41 15.258,47 

 

Σύνολο 79.249,41 15.258,47 
 

 

26. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά 

υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της εταιρείας έχει αποφασίσει να 

διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών 

Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε 

στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις. 

 

27. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του 

άρθρου 16 του νόμου 

Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων. 
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28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Δεν συντρέχει περίπτωση 

 

 

 

β) Εγγυήσεις  

Δεν συντρέχει περίπτωση 

 

γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Δεν συντρέχει περίπτωση 

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

 

Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού τα οποία να έχουν σημαντική 

επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 31ης Μαΐου 2017 

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΜΕΛΟΣ ΔΣ 

 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
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