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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας BUHRMANN TETTERODE INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Ε. 

 

 

Έκθεση επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

 

Ελέγξαµε τις ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας BUHRMANN TETTERODE INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Ε., οι 

οποίες αποτελούνται από τον ισολογισµό της περιόδου από 1η Ιανουαρίου 2015 έως την 31η Μαρτίου 2015, την κατάσταση 

αποτελεσµάτων της περιόδου που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτηµα. 

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονοµικές Καταστάσεις 
 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να 

καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη 

είτε σε λάθος. 
 

Ευθύνη του Ελεγκτή 
 

Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των οικονοµικών καταστάσεων µε βάση τον έλεγχό µας.  

Διενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου.  Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε 

κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για 

το εάν οι οικονοµικές καταστάσεις είναι απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

 

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 

γνωστοποιήσεις στις οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή 

περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονοµικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε 

απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που 

σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 

των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών 

αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση 

της συνολικής παρουσίασης των οικονοµικών καταστάσεων. 

 

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

µας γνώµης. 

 

Βάση για Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ 

τούτου τα φορολογικά αποτελέσµατα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίµηση 

των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε µελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει 

σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόµενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό µας, δεν έχουµε αποκτήσει εύλογη 

διασφάλιση σχετικά µε την εκτίµηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  

 

  

 

Γνώµη µε Επιφύλαξη 
 

Κατά τη γνώµη µας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέµατος που µνηµονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώµη µε 

Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της 

Εταιρείας BUHRMANN TETTERODE INTERNATIONAL HELLAS Α.Ε.Ε. κατά την 31η Μαρτίου 2015 και τη χρηµατοοικονοµική της 

επίδοση για τη περίοδο που έληξε την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 
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Αναφορά επί Άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Θεµάτων 

 

 
1. Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχοµένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συµβουλίου µε τις 

ανωτέρω οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων από τα άρθρα 43α και 37 του κωδ. Ν. 2190/1920. 
 

2. Tο σύνολο ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2015 είναι µικρότερο από το 1/2 του µετοχικού της 
κεφαλαίου και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής του άρθρου 47 του νόµου Ν 2190/1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Χαλάνδρι, 09/09/2015 

                                                                                                                           Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 
Πράιςγουωτερχαους Κούπερς           
Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρεία     
Λ.Κηφισίας 268 
15232 Χαλάνδρι  
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 
 
 
                                               Δέσποινα Μαρίνου 
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Οι σηµειώσεις που ακολουθούν στις σελίδες 9 – 21 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των  οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 
από 1 Ιανουαρίου 2015  έως 31 Μαρτίου  2015  

 
 

  

Β. Ισολογισµός
(ποσά σε Ευρώ) Σηµ. 31/3/15 31/12/14
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώµατα πάγια 6
Γήπεδα 6 760.000 760.000
Ακινητα 6 760.240 773.111
Μηχανολογικός & Λοιπός εξοπλισµος 6 56.830 62.935
Οχήµατα 6 11.916 12.201
Επενδύσεις σε ακίνητα 6 2.331.258 2.352.097
Συνολο 3.920.245 3.960.344
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6
Λοιπά Άϋλα 36.799 41.999
Συνολο 36.799 41.999
Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 12.899 12.899
Συνολο 12.899 12.899
Σύνολο µη κυκλοφορούντων 3.969.944 4.015.242

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέµατα
Εµπορευµατα 7 273.228 242.869
Συνολο 273.228 242.869

Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία
Εµπορικές απαιτήσεις 8 1.052.166 1.336.031
Λοιπές απαιτήσεις 47.135 66.299
Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 9 359.759 485.507
Συνολο 1.459.060 1.887.837
Σύνολο κυκλοφορούντων 1.732.288 2.130.706

Σύνολο ενεργητικου 5.702.232 6.145.949

Καθαρή θέση
Καταβληµένα κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 10 28.009.000 28.009.000
Σύνολο 28.009.000 28.009.000

Αποθεµατικά καταστατικου ή νόµων 14.690 14.690
Αποτελέσµατα εις νέο (23.834.300) (23.681.535)
Συνολο (23.819.610) (23.666.845)
Σύνολο καθαρής θέσης 4.189.390 4.342.155

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους 12 60.585 60.585
Συνολο 60.585 60.585

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Δάνεια 810.142 808.302
Εµπορικές υποχρεώσεις 11 360.309 467.273
Οργανισµοι κοινωνικής ασφάλισης 11 9.026 22.135
Λοιπές υποχρεωσεις 11 19.689 260.681
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 11 248.269 184.818
Εσοδα επόµενων χρήσεων 11 4.822 0
Σύνολο 1.452.257 1.743.208

Σύνολο υποχρεώσεων 1.512.842 1.803.793

Σύνολο καθαρής θέσης και Υποχρεώσεων 5.702.232 6.145.949
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Οι σηµειώσεις που ακολουθούν στις σελίδες 9 – 21 αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα των  οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 
απο 1 Ιανουαρίου 2015  εως 31 Μαρτίου  2015  
 
 
 
 
 
 
 

Γ. Κατάσταση αποτελεσµάτων κατα λειτουργία

(ποσά σε Ευρώ) Σηµείωση 31/3/15 31/12/14

Πωλήσεις 13 567.808 7.596.007

Κόστος πωληθέντων (457.114) (6.237.246)
Μικτό κέρδος 110.693 1.358.761

Έξοδα διάθεσης 14 (126.101) (790.614)

Έξοδα διοίκησης 14 (181.604) (694.062)

Λοιπά έσοδα – έξοδα (καθαρά) 15 44.044 303.478
(Ζηµιές) Κέρδη  εκµετάλλευσης (152.968) 177.562

Χρηµατοοικονοµικό κόστος (καθαρό) 17 203 (19.203)
Καθαρές (ζηµιές)/κέρδη προ φόρων (152.765) 158.359

Φόρος εισοδήµατος 18 0 0
Καθαρές (ζηµιές)/κέρδη περιόδου (152.765) 158.359
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Γενικές πληροφορίες για την εταιρία  

 
Η BTI-Hellas, ιδρύθηκε το 1984 σαν θυγατρική της αλλοδαπής πολυεθνικής Buhrmann-Tetterode-International b.v. 
Ολλανδίας και µετετράπη σε ανώνυµη εµπορική εταιρία µε τον διακριτικό τίτλο ΒΤΙ-HELLAS AEE, το 1995. 
 
Από τις 13 Απριλίου 2015, η ΒΤΙ-Hellas είναι θυγατρική του παγκόσµιου οργανισµού του κατασκευαστικού οίκου 
Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft (Heidelberg), σηµαντικότερου προµηθευτή και συνεργάτη στην 
παγκόσµια βιοµηχανία εκτύπωσης και πλέον καινοτόµο κατασκευαστή τεχνολογιών αιχµής.  
 
Η BTI-Hellas ΑΕΕ, θεωρείται o βασικότερος προµηθευτής ολοκληρωµένων λύσεων στο χώρο των γραφικών τεχνών, µε 
κάλυψη σε όλο τον Ελλαδικό χώρο. Το προσωπικό της εταιρίας είναι πλήρως καταρτισµένο και εξειδικευµένο ώστε να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του στους πελάτες της εταιρίας. 
 
Η εταιρία προµηθεύει την Ελληνική αγορά γραφικών τεχνών µε πλήρη γκάµα προϊόντων και υπηρεσιών όπου µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνει µηχανολογικό εξοπλισµό (από την Προεκτύπωση, την Εκτύπωση έως την Μετεκτύπωση), λογισµικό, 
ανταλλακτικά, αναλώσιµα, τεχνική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες. 
 

Η εταιρεία BTI HELLAS έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εγκατεστηµένη στη Μεταµόρφωση σε νέες 
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της, (10ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας & Δερβενίων 37, 144 51 Μεταµόρφωση) που αποτελούν ένα 
χώρο παρουσίασης όχι µόνο µηχανηµάτων, αλλά και τεχνολογίας, τεχνογνωσίας και τάσεων της βιοµηχανίας. Ο 
διαδικτυακός της τόπος είναι http://www.bti-hellas.gr  

Οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο την 9η Σεπτεµβρίου 2015. 

 

 

2.    Οι σηµαντικές λογιστικές αρχές που χρησιµοποιεί η Εταιρία 

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων. 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας µε ηµεροµηνία 31 Μαρτίου 2015 καλύπτουν τους τρεις  µήνες έως 31 Μαρτίου 
2015, και έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Η εταιρία προσάρµοσε µέσα στην χρήση 
(απόφαση ΓΕΜΗ 14/08/2015), την ηµεροµηνία λήξης του οικονοµικού έτους, προκειµένου να εναρµονιστεί µε την µητρική, 
και ως εκ τούτου η χρήση είναι υποδωδεκάµηνη. (1 Ιανουαρίου- 31 Μαρτίου).  
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε την υπόθεση της συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας στο µέλλον. 
Η εταιρία κατατάσσεται στις µικρές οντότητες σύµφωνα µε τον Ν 4308/2014. 
 
 
Παρόλο που η καθαρή θέση της εταιρίας στις 31 Μαρτίου 2015 είναι µικρότερη από το ½ του µετοχικού κεφαλαίου, οι 
µέτοχοι της εταιρίας έχουν δεσµευτεί να συνεχίσουν την οικονοµική υποστήριξη της εταιρίας, προϋπόθεση η οποία έχει 
ληφθεί υπόψη κατά την σύνταξη των ανωτέρω Οικονοµικών Καταστάσεων. 
 
Σύµφωνα µε τις µεταβατικές διατάξεις του νόµου 4308/2014, η Εταιρεία εφάρµοσε τα πρότυπα που ισχύουν την 31 
Μαρτίου 2015 στα οικονοµικά στοιχεία από 1η Ιανουαρίου 2015. 
 
Οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονταν σύµφωνα µε τις Ελληνικές Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές («ΕΓΠΛΑ») έως 
την 31 Δεκεµβρίου 2014. Οι ΕΓΠΛΑ διαφέρουν σε κάποια σηµεία από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Κατά την σύνταξη 
των  οικονοµικών καταστάσεων, η Διοίκηση τροποποίησε κάποιες από τις µεθόδους λογιστικής αποτίµησης που 
χρησιµοποιούσε σύµφωνα µε τις ΕΓΠΛΑ ώστε να συνάδουν µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Τα συγκριτικά στοιχεία του 
2014 παρουσιάζονται αναπροσαρµοσµένα βάσει των τροποποιήσεων αυτών. 
 
Συµφωνία και περιγραφή της επίδρασης της µετάβασης, από τις ΕΓΠΛΑ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, στα ίδια κεφάλαια 
και τα αποτελέσµατα παρατίθενται στην Σηµείωση [5]. 
 
 
Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα απαιτεί τη χρήση ορισµένων 
σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών 
αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των 
οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά περιόδου. 
Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση µε τις 
τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους 
υπολογισµούς. 
 
Οι περιοχές που εµπεριέχουν µεγάλο βαθµό υποκειµενικότητας και είναι περίπλοκες, ή οι υποθέσεις και εκτιµήσεις που είναι 
σηµαντικές για τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην Σηµείωση [4]. 
 

  



 
 

Oικονοµικές καταστάσεις της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2015  εώς 31 Μαρτίου 2015 Σελίδα 9 από 21 

 
 

2.2   Συναλλαγµατικές µετατροπές 
 

(α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα (το νόµισµα του πρωτεύοντος 
οικονοµικού περιβάλλοντος) και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που υφίστανται κατά 
την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 
εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που 
εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες  ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού, αναγνωρίζονται 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 Ενσώµατα & άυλα πάγια 
 
Τα ενσώµατα & άυλα πάγια αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και την ζηµία 
αποµείωσης. 
Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.  
 
Το κόστος µπορεί επίσης να περιλαµβάνει κέρδη ή ζηµίες από αντιστάθµιση του συναλλαγµατικού κινδύνου κατά την αγορά 
αυτών των στοιχείων τα οποία είχαν καταχωρηθεί σε αποθεµατικό των ιδίων κεφαλαίων.  
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων µόνον αν 
πιθανολογείται ότι µελλοντικά οικονοµικά οφέλη θα εισρεύσουν στην εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να αποτιµηθεί 
αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν γίνονται. 
 
 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µέσα στην εκτιµώµενη 
ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής: 
 

 
 
                 

Πάγια µε αξία µικρότερη των € 500 αποσβένονται πλήρως µέσα στη χρήση που πραγµατοποιήθηκε η αγορά τους. 
 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων και αύλων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο 
ισολογισµό. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων ή αύλων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 
καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσµατα. Η αναγνώριση της αξίας αποµείωσης γίνεται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση 
είναι µόνιµου χαρακτήρα.  

 
 

Κατά την πώληση των ενσωµάτων και αύλων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής 
τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στ' αποτελέσµατα. 

 
Οι επενδύσεις σε ακίνητα αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις συσσωρευµένες αποσβέσεις και την ζηµία αποµείωσης.  
 
Οι συντελεστές αποσβέσεις είναι οι ίδιοι που χρησιµοποιούνται και στα ιδιοχρησιµοποιούµενα ακίνητα.  
 

 
2.4 Αποθέµατα 
 
Τα αποθέµατα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.  Το κόστος κτήσης των αποθεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των 
δαπανών που απαιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους 

 
Τα αποθέµατα της εταιρίας αποτιµήθηκαν στην χαµηλότερη τιµή µεταξύ της τιµής κόστους, και της καθαρής 
ρευστοποιήσιµης αξίας. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε την µέθοδο µέσου σταθµικου κόστους (weighted average) 
 
 
 
 
 
 
 

  

Κτίρια 25 έτη

Μεταφορικά µέσα 5 έτη

Έπιπλα και Λοιπός εξοπλισµός 5 έτη

Λογισµικά Ηλεκτ.Υπολογιστών 3 έτη
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       2.5  Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 

 
Τα Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες µε βάση το σκοπό για 
τον οποίο αποκτήθηκαν. 
Η Διοίκηση προσδιορίζει την ταξινόµηση κατά την αρχική αναγνώριση και επανεξετάζει την ταξινόµηση σε κάθε ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης.  
 
  
 
 (α) Δάνεια και απαιτήσεις 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν 
διαπραγµατεύονται σε ενεργείς αγορές και δεν υπάρχει πρόθεση πώλησης τους.  Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό,  εκτός  από  εκείνα µε λήξεις µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία 
συµπεριλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
 
 (β) Επενδύσεις διακρατούµενες ως τη λήξη 
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες η προσδιορισµένες  πληρωµές και 
συγκεκριµένη λήξη και τα οποία η εταιρεία έχει την πρόθεση και τη δυνατότητα να τα διακρατήσει ως τη λήξη τους. Η 
εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
 (γ) Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
Περιλαµβάνει (όταν υπάρχουν) µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν µπορούν να ενταχθούν 
σε κάποια από τις άλλες κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία εφόσον η διοίκηση δεν 
έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η εταιρεία δεν κατείχε 
επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 
 
Όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. 

 
 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία επιµετρούνται στο κόστος κτήσεως µείον ζηµίες 
αποµείωσης. 

 
 
Ειδικότερα, µεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρούνται στο 
αποσβέσιµο κόστος µε τη χρήση της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου ή µε τη σταθερή µέθοδο, αντί του κόστους, εάν η 
µέθοδος του αποσβέσιµου κόστους έχει σηµαντική επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. H µέθοδος 
του αποσβέσιµου κόστους κτήσης χρησιµοποιείται µόνο κατά την επιµέτρηση έντοκων χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών 
στοιχείων. 
Ως έντοκα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκµαίρεται ότι εµπεριέχουν 
σηµαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά. 
 
Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 
 
Ενδείξεις αποµείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν: 
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηµατοοικονοµικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων ή 
β) η λογιστική αξία είναι σηµαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή 
γ) δυσµενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσµεύσεων που 
απορρέουν από τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
 
Ζηµία αποµείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι µεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι 
θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. 

 
 
Το ποσό που η οντότητα εκτιµά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο είναι το µεγαλύτερο 
από: 
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιµάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόµενη µε τη χρήση του 
αρχικού πραγµατικού επιτοκίου ή 
β) την εύλογη αξία του στοιχείου, µειωµένη µε το απαιτούµενο κόστος πώλησης. 
 
Οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι 
συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται µέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν 
είχε αναγνωριστεί ζηµία αποµείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία του µη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
οι ζηµίες αποµείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιµάται ότι η αποµείωση είναι µόνιµου χαρακτήρα. 
 

2.6 Απαιτήσεις από πελάτες 

 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης αφαιρουµένων και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές 
(απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρία δεν είναι σε θέση 
να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα. 
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Σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων (συνέχεια) 
 

2.7 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 ρίσκου. 
 
 
2.8 Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια.  
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση του 
προϊόντος της έκδοσης.  

 
 
2.9 Δανεισµός 

 
Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόµενο ποσό τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις επιµετρούνται στα οφειλόµενα ποσά. Αντί των παραπάνω, οι χρηµατοοικονοµικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρούνται µεταγενέστερα στο αποσβέσιµο κόστος µε τη µέθοδο του 
πραγµατικού επιτοκίου ή τη σταθερή µέθοδο, εάν η επιµέτρηση µε τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σηµαντική 
επίπτωση στα ποσά των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 

 
Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει                                                  
την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

 
 
2.10  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. 
Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 
λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµία. 
O αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένονται να εφαρµοστούν στην 
περίοδο κατά την οποία θα τακτοποιηθεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαµβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 
(και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί µέχρι την ηµεροµηνία του ισολογισµού.  
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για την χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση. 
Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε 
θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις, µε εξαίρεση την περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται 
από την εταιρεία και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό µέλλον. 
 
Η εταιρία επέλεξε να µην αναγνωρίσει αναβαλλόµενο φόρο.  
 

      2.11  Tρέχων φόρος εισοδήµατος  
 
Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που 
ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία 
προκύπτουν τα εισοδήµατα. 
 

2.12 Παροχές στο προσωπικό 
 
(α) Βραχυπρόθεσµες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δουλευµένες. 
 
(β) Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζοµένους µετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιµετρούνται είτε στα 
προκύπτοντα από τη νοµοθεσία ονοµαστικά ποσά κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού είτε µε βάση αποδεκτή 
αναλογιστική µέθοδο, εάν η αναλογιστική µέθοδος έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών υπολογίζεται ως 40% επί 
του ποσού της αποζηµίωσης που δικαιούνται οι εργαζόµενοι σε περίπτωση απόλυσης µέχρι την ηµεροµηνία ετοιµασίας των 
οικονοµικών καταστάσεων. 

 
 (γ) Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 

 
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσµεύεται, είτε όταν τερµατίζει την απασχόληση 
υπαρχόντων εργαζοµένων σύµφωνα µε ένα λεπτοµερές πρόγραµµα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, είτε 
όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση.  
 
 
Στην περίπτωση τερµατισµού απασχόλησης που υπάρχει αδυναµία προσδιορισµού των εργαζοµένων που θα κάνουν χρήση 
αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόµενη υποχρέωση.  
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2.13 Προβλέψεις  
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

• Υπάρχει µία παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση ως αποτέλεσµα γεγονότων του παρελθόντος. 
! Είναι πιθανόν ότι θ’ απαιτηθεί εκροή πόρων για διακανονισµό της δέσµευσης  
! Το απαιτούµενα ποσό µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα 

 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρµόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις καλύτερες 
δυνατές εκτιµήσεις. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόµοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 
προσδιορίζεται µε την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόµα κι αν η πιθανότητα 
εκροής σχετικά µε οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαµβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων µπορεί να είναι µικρή.  

 
 

2.14 Αναγνώριση εσόδων 
 

Οι πωλήσεις της εταιρίας περιλαµβάνουν έσοδα από την πώληση εµπορευµάτων (εκτυπωτικές µηχανές) και ανταλλακτικών, 
καθώς επίσης και από παροχή υπηρεσιών συντήρησης (Service). 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται σε ποσό καθαρό από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο πωλήσεων. Τα ειδικά κριτήρια 
αναγνώρισης που αναφέρονται πιο κάτω πρέπει επίσης να ισχύουν. 
 
(α) Έσοδα από πώληση εµπορευµάτων αναγνωρίζονται όταν όλοι οι κίνδυνοι και ανταποδοτικά οφέλη των εµπορευµάτων 
µεταβιβασθούν στον αγοραστή, και γίνει αποδεκτό από τον αγοραστή. Η τιµή πώλησης µπορεί να προσδιορισθεί και 
πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε τη συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση.  
 

 (β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών καταχωρούνται  όταν η υπηρεσία έχει παρασχεθεί και το αποτέλεσµα της συναλλαγής 
µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Αυτό συµβαίνει όταν: 

• Υπάρχει αξιόπιστη ένδειξη για την αποδοχή εκ µέρους του πελάτη των όρων της τιµολόγησης 
• Η υπηρεσία έχει παρασχεθεί 
• Το ποσό του εσόδου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα 
• Πιθανολογείται ότι τα οικονοµικά οφέλη που συνδέονται µε την συναλλαγή θα εισρεύσουν στην επιχείρηση 

 
Οι πωλήσεις που απορρέουν απο µακροχρόνια συµβόλαια παροχής υπηρεσιών κατανέµονται µε την µέθοδο της ευθείας 
γραµµής   (straight line) 
 
(γ) Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε την χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.  
 

3.     Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

 
3.1. Παράγοντες χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 
 
Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε συναλλαγµατικές ισοτιµίες, 
επιτόκια, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της 
εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την 
ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας.   
Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την οικονοµική υπηρεσία της εταιρείας, η οποία λειτουργεί µε συγκεκριµένους 
κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συµβούλιο.  Το Διοικητικό Συµβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για 
την γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για την διαχείριση συγκεκριµένων κινδύνων όπως ο 
συναλλαγµατικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός κίνδυνος. 
 
(α) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγµατικών ισοτιµιών 
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και συνεπώς το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγών της διεξάγεται 
σε Ευρώ.  
 
 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 
Η εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και 
την άµεση κάλυψη των απαιτήσεων µε αξιόγραφα. Η εταιρία εξετάζει την πιστοληπτική ικανότητα για κάθε νέο  πελάτη της.   
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταµειακά διαθέσιµα καθώς και διαθέτοντας επαρκή 
πιστωτικά όρια µε τις συνεργαζόµενες τράπεζες.  
 
(δ) Κίνδυνος ταµειακών 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.  
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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.  
 
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις και 
παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής: 

 
(α) Φόροι εισοδήµατος. 
 
Η Εταιρία υπόκειται σε σταθερό συντελεστή φόρου εισοδήµατος όπως αυτός καθορίζεται από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την κάθε χρήση. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισµοί για τα οποία ο τελικός προσδιορισµός του φόρου 
είναι αβέβαιος. Η Εταιρία δεν αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναµενόµενους φόρους από έλεγχο, βάσει εκτιµήσεων που 
στηρίζονται σε προηγούµενους ελέγχους.  

 
β) Η εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη για επίδικες υποθέσεις βάσει στοιχείων από τους Νοµικούς συµβούλους της. 
 
γ) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για συµβατικές υποχρεώσεις προς πελάτες του, οι οποίες υπολογίζονται βάσει 
ιστορικών δεδοµένων και στατιστικών από την επίλυση αντίστοιχων περιπτώσεων του παρελθόντος. 
 
δ) Η εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για την αποµείωση των συµµετοχών λαµβάνοντας υπόψη τα µελλοντικά οφέλη 
που θα εισρεύσουν από αυτές. 

 
 

        4.2 Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών  
 

Δεν υπάρχουν περιοχές που χρειάσθηκε να χρησιµοποιηθούν καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρµογή των 
λογιστικών αρχών. 
 
 
5. Μετάβαση στα  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 
 
5.2 Συµφωνίες µεταξύ των Ελληνικών Γενικά Παραδεκτών Λογιστικών Αρχών («ΕΓΠΛΑ»)  και των Ελληνικών 
Λογιστικών Προτύπων 
 
Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν µια ποσοτικοποίηση της επίδρασης της µετάβασης στα Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα της 
Εταιρίας. Η πρώτη συµφωνία παρέχει µία σύνοψη της επίδρασης στα ίδια κεφάλαια κατά την µετάβαση την 31 Δεκεµβρίου 
2014. Οι παρακάτω συµφωνίες παρέχουν την επίδραση της µετατροπής :  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/12/14
Καθαρή θέση 1/1/2015 ΕΓΠΑ 4.429.873,32

Προσαρµογές των Ελληνικων Λογιστικών Προτύπων
Απόσβεση εξόδων και αντιλογισµός αποσβέσεων ασώµατων ακινητοποιήσεων (87.718,18)
Αναπροσαρµοσµένη καθαρή θέση 1/1/2015 4.342.155,14
Αποτελέσµατα περιόδου (152.765,44)

Επενδεδυµένα κεφάλαια, κατά τα Ελληνικά  Λογιστικά Πρότυπα 4.189.389,70
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6. Ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία  
 
Τα ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 
 
 

 
 
 

 
 

 
Στην εταιρία ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα: 

1) Οικοπεδικό τµήµα (κάθετη ιδιοκτησία) στο 10ο ΧΙΛ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας στη Μεταµόρφωση Αττικής, εκτάσεως 

674,25 τ.µ. και τα ανοικοδοµηθέντα από την εταιρία επ’αυτού κτίσµατα, ήτοι: α) υπόγειο , β) ισόγειο, γ) Α’ όροφος, δ) 

Β’ όροφος και ε) Γ’ όροφος. 

2) Αυτοτελές Οικόπεδο στην οδό Δερβενίων 37-Μεταµόρφωση, εκτάσεως µ.τ. 1.805,42, µε τα ανοικοδοµηθέντα από την 

εταιρία κτίσµατα, ήτοι: υπόγειο, ισόγειο και Α’ όροφο. Υπάρχει υπόλοιπο συντελεστή στο οικόπεδο. 

 

Επί των εν λόγω ακινήτων δεν υπάρχει κανένα βάρος.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γηπεδα Κτίρια
Έπιπλα & Λοιπός 
εξοπλισµός Οχήµατα

Επενδυσεις σε 
ακίνητα Σύνολο

(Ποσά σε  Ευρώ)
1/1/14

Κόστος 760.000 1.279.580 1.365.181 23.317 3.161.840 6.589.918
Σωρευµένες αποσβέσεις -455.001 -1.292.830 -21.881 -748.707 -2.518.419
Αναπόσβεστη αξία 760.000 824.578 72.351 1.436 2.413.133 4.071.499

Κίνηση έτους 2014
Υπόλοιπο έναρξης 760.000 824.578 72.351 1.436 2.413.133 4.071.499
Προσθήκες 14.262 11.382 23.000 48.644
Πωλήσεις/Διαγραφές -8.214 -1.000 -9.214
Αποσβέσεις διαγραφών/πωλήσεων 8.214 8.214
Αποσβέσεις περιόδου -51.467 -23.678 -617 -83.036 -158.799
Αναπόσβεστη αξία 760.000 773.111 62.935 12.201 2.352.097 3.960.344

31/12/14

Kόστος ή εκτίµηση 760.000 1.279.580 1.371.228 34.699 3.183.840 6.629.348
Σωρευµένες αποσβέσεις 0 -506.469 -1.308.294 -22.498 -831.743 -2.669.004
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 760.000 773.111 62.935 12.201 2.352.097 3.960.344

Κίνηση έτους 2015
Υπόλοιπο έναρξης 760.000 773.111 62.935 12.201 2.352.097 3.960.344
Προσθήκες 218 218
Αποσβέσεις περιόδου -12.871 -6.322 -285 -20.839 -40.316
Αναπόσβεστη αξία 760.000 760.240 56.830 11.916 2.331.258 3.920.245

31/3/15

Κόστος ή Εκτίµηση 760.000 1.279.580 1.371.446 34.699 3.183.840 6.629.566
Σωρευµένες Αποσβέσεις 0 -519.340 -1.314.616 -22.783 -852.581 -2.709.320
Αναπόσβεστη αξία 31/3/2015 760.000 760.240 56.830 11.916 2.331.258 3.920.245
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Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 

 

 

7. Αποθέµατα 

 

 

8. Πελάτες & Λοιπές Απαιτήσεις 

 
 

 
 
 Οι Λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως παρακάτω: 
 
 

 

Λογισµικά 
Προγραµµατα

(Ποσά σε  Ευρώ)

Κόστος 753.996
Σωρευµένες αποσβέσεις -687.981
Αναπόσβεστη αξία 1/1/2014 66.015

Κίνηση έτους 2014
Υπόλοιπο έναρξης 66.015
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου -24.016
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 41.999

Kόστος ή εκτίµηση 753.996
Σωρευµένες αποσβέσεις -711.997
Αναπόσβεστη αξία 31/12/2014 41.999

Κίνηση έτους 2015
Υπόλοιπο έναρξης 41.999
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου -5.200
Αναπόσβεστη αξία 31/3/2015 36.799

Κόστος ή Εκτίµηση 753.996
Σωρευµένες Αποσβέσεις -717.197
Αναπόσβεστη αξία 31/3/2015 36.799

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Εµπορευµατα 1.216.139,19 1.204.973,11
Μείον: Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεµάτων -942.911,30 -962.104,00
Συνολο αποθεµάτων 273.227,89 242.869,11

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Πελάτες 3.372.362,27 3.656.226,60
Μείον: Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -2.320.196,00 -2.320.196,00

Συνολο Πελατών 1.052.166,27 1.336.030,60

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Λοιποί χρεώστες 8.535,90 8.535,90
Παρακρατουµενοι φόροι εισοδηµατος 24.290,03 24.320,27
Ασφάλιστρα προσωπικου 0,00 1.491,12
Προκαταβολες σε προµηθευτες 0,00 15.878,31
Απαιτήσεις απο εργαζοµένους 7.035,22 5.871,30
Προπληρωµένα έξοδα 7.273,49 10.202,58
Συνολο λοιπών απαιτήσεων 47.134,64 66.299,48
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9. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

 

 
 
 
Τα διαθέσιµα στις τράπεζες εχουν σχεδον µηδενικά επιτόκια.  

 

Τα ταµειακά διαθέσιµα και τα ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα εξής: 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Η Εταιρία είναι ελεγχόµενος από την µητρική Printing Systems Group Holding B.V (εγκατεστηµένη στην Ολανδία), η οποία 
κατέχει το 100% των µετοχών της εταιρείας. Η µητρική εταιρεία ανήκει στον όµιλο εταιριών Heidelberger Druckmaschinen 
AG (Heildelberg) (εγκατεστηµένη στη Γερµανία) µετα από εξαγορά που ανακοινώθηκε την 3η Μαρτίου 2015, και  
ολοκληρώθηκε την 13η Απριλίου 2015.  
 

 

 

11. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

 
 

 

 

Οι Λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως παρακάτω: 
 

 
 
  

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Διαθέσιµα στο ταµείο 1.671,79 1.363,65
Διαθέσιµα στις τράπεζες 358.087,69 484.143,51

359.759,48 485.507,16

31/3/15 31/12/14
Εθνική 20.243,07 8.031,01
Alpha 110.723,52 152.047,76
HSBC 87.769,43 322.733,13
HSBC Netherlands 139.351,67 1.331,61

358.087,69 484.143,51

Αριθµός µετοχών
Ονοµαστική 
αξία µετοχών

          Συνολική 
αξία

1-Jan-14
280.090 100 28.009.000

31-Dec-14
280.090 100 28.009.000

31-Mar-15 280.090 100 28.009.000

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14
Προµηθευτές εσωτερικου 73.058,50 156.483,32
Προµηθευτές εξωτερικου 252.860,67 190.378,40
Επιταγές πληρωτεες 34.389,85 5.537,27
Αγορές υπο τακτοποίηση 0,00 114.873,93

360.309,02 467.272,92

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 9.026,25 22.187,84
Φόροι-Τέλη αµοιβών προσωπικού 13.964,32 20.895,02
ΦΠΑ 671,17 155.420,27
Πληρωτέοι φόροι (εκτός φόρου εισοδήµατος) 0,00 6.507,56
Ποσά οφειλόµενα σε συνδεµένα µέρη 5.053,26 25.138,00
Προκαταβολές πελατών 0,00 52.667,01
Εξοδα χρήσεως δουλευµένα 248.269,23 184.817,74
Έσοδα προς αναγνώριση σε επόµενη περίοδο 4.822,00 0,00

Συνολο  λοιπών υποχρεώσεων 281.806,23 467.633,44
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12. Προβλέψεις 

 
       Πρόβλεψη αποζηµίωσης λόγω εξόδου από την υπηρεσία  
      

 

 

 

13. Έσοδα 

 

 

 

 

 

14. Έξοδα διοίκησης & διάθεσης  

     
     Τα γενικά έξοδα της εταιρίας επιµερίζονται σε έξοδα διοίκησης και διάθεσης ως: 

 
 

 

 
  

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Υπόλοιπο Ισολογισµού για:

Πρόβλεψη αποζηµειωσης προσωπικου 60.585,00 60.585,00
60.585,00 60.585,00

31/3/15 31/12/14

(Ποσά σε  Ευρώ)
Πωλήσεις µηχανηµάτων 102.163,22 5.654.318,20
Πωλήσεις ανταλλακτικών 159.081,57 1.099.841,32
Πωλήσεις αναλλωσίµων 229.362,35 569.781,84
Εσοδα απο παροχή υπηρεσιών 77.200,86 272.065,64

567.808,00 7.596.007,00

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14
Διοικητικά έξοδα
Μισθοδοσία (58.017) (266.311)
Αποσβέσεις (17.173) (85.856)
Ενοίκια και επισκευές (11.733) (57.275)
Αµοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων (89.828) (161.641)
Λοιπά έξοδα (4.851) (122.979)

(181.604) (694.062)

31/3/15 31/12/14
Έξοδα διάθεσης
Μισθοδοσία (23.681) (112.263)
Αποσβέσεις (15.912) (63.892)
Ενοίκια και επισκευές (28.443) (307.391)
Αµοιβές δικηγόρων, ελεγκτών και λοιπών τρίτων (43.607) (216.053)
Λοιπά έξοδα (14.459) (91.015)

(126.102) (790.614)
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15. Άλλα έσοδα - έξοδα καθαρά. 

 

16. Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Ο µέσος όρος προσωπικού ήταν 12 υπάλληλοι (2014 :12) 

 

 
 

 

17. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 

 

 

18. Φόρος εισοδήµατος 

 

Λόγω σηµαντικών µεταφερόµενων ζηµιών η Εταιρία δεν έχει υποχρέωση πληρωµής φόρου. Επίσης η εταιρία έχει κάνει 
επιλογή της εναλλακτικής µη υπολογισµού αναβαλλόµενου φόρου 

Για τις χρήσεις που έληξαν την 31.12.2011, 31.12.2012 και 31.12.2013 η εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά από Ορκωτούς 
Ελεγκτές λογιστές όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994 και εκδόθηκε 
φορολογικό πιστοποιητικό µε σύµφωνη γνώµη.  
 
Για την χρήση που έληξε την 31.12.2014 και την περίοδο από 01.01.2015 µε 31.03.2015 η εταιρεία έχει υπαχθεί στον 
φορολογικό έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί µετά την δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων της περιόδου 01.01.2015 µε 31.03.2015 

19. Ανειληµµένες δεσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων 

 

Δεσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων – της εταιρίας λειτουργούντος ως µισθωτή. 
 

Η Εταιρία δεν έχει σηµαντικές δεσµεύσεις λειτουργικών µισθώσεων.  

 
 

 

  
 

31/3/15 31/12/14

(Ποσά σε  Ευρώ)
Κέρδος (ζηµία) από την πώληση παγίων 0,00 50,36
Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 (1.984,92)
Προβλέψεις για απαξίωση αποθεµάτων 19.192,70 (63.685,26)
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες 0,00 144.819,59
Λοιπά εσοδα- εξοδα (καθαρά) 24.850,80 224.277,99

44.043,50 303.477,76

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Μισθοί και ηµεροµίσθια (95.820,00) (370.745,00)
Εργοδοτικές εισφορές (16.904,00) (91.454,00)
Ασφάλιστρα για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη (1.491,00) (8.620,00)
Αποζηµίωση απόλυσης 0,00 2.300,00
Λοιπές παροχές σε εργαζόµενους (1.308,00) (8.365,00)
Έκτακτες Αµοιβές - Bonus (1.011,00) (104.081,00)

(116.534,00) (580.965,00)

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14

Χρεωστικοί τόκοι (1.840,00) (23.114,00)
Πιστωτικοί τόκοι 2.042,60 3.910,98

Σύνολο 202,60 (19.203,02)
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20. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη  

 

Η Εταιρία είναι ελεγχόµενος από την µητρική Printing Systems Group Holding B.V (εγκατεστηµένη στην Ολλανδία), η οποία 
κατέχει το 100% των µετοχών της εταιρείας και ανήκει κατά 100% στον όµιλο εταριών Heidelberger Druckmaschinen AG 
(Heildelberg) (εγκατεστηµένη στη Γερµανία). 
 

Η Εταιρία στην χρήση 2014 και 2015 πραγµατοποίησε  συναλλαγές µε τα παρακάτω συνδεδεµένα µέρη 

 

PLANTIN 

HARTMAN 

PSG 

 

 

 

Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη: 

 

 
 

 

Την 31/3/2015 & 31/12/2014 η εταιρία είχε υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες εταιρίες οι οποίες αναλύονται παρακάτω: 

 

 

Δάνεια από συνδεδεµένα µέρη 
 

Βάσει της από 12/06/2013 σύµβασης µεταξύ της PLANTIN S.A. και της BTI-Hellas, η δεύτερη έλαβε από την πρώτη 
µονοετές δάνειο ύψους €3.600.000, µε επιτόκιο 0,92%. Την 05/11/2013, σε συνέχεια της εξαγοράς της BTI-Hellas από τον 
Όµιλο Printing Systems Group, το δάνειο µεταφέρθηκε από την PLANTIN S.A . στην εταιρία PRINTING SYSTEMS GROUP 
(Loan Assignment Agreement). Στις 11/06/2014, µεταξύ της PRINTING SYSTEMS GROUP και της Εταιρίας, συµφωνήθηκε 
η παράταση της ηµεροµηνίας αποπληρωµής του δανείου µέχρι και την 12/06/2015, µε την εφαρµογή του ίδιου επιτοκίου 
(0,92%). 

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο στις 31/03/15 ανέρχεται στο πόσο των € 810.142. 
 
Η κίνηση του δανείου στην χρήση 2015, απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα: 
 

 

  

Αγορές/Εξοδα απο συνδεδεµένα µέρη: Αγορές εµπορευµάτων Λήψη υπηρεσιών Τόκοι δανείων Συνολα

(Ποσά σε  Ευρώ) 0,00
PLANTIN 1.742,80 1.742,80
HARTMANN 81.320,63 81.320,63
PSG 90.928,00 23.114,00 114.042,00
Συνολα 1/1-31/12/2014 83.063,43 90.928,00 23.114,00 197.105,43

Αγορές/Εξοδα απο συνδεδεµένα µέρη: Αγορές εµπορευµάτων Λήψη υπηρεσιών Τόκοι δανείων Συνολα

(Ποσά σε  Ευρώ) 0,00
PLANTIN 0,00
HARTMANN 14.445,20 14.445,20
PSG 40.237,78 1.840,00 42.077,78
Συνολα 1/1-31/03/2015 14.445,20 40.237,78 1.840,00 56.522,98

Υποχρεώσεις πληρωτέες σε συνδεδεµένα µέρη 31/3/15 31/12/14

(Ποσά σε  Ευρώ)
PLANTIN

HARTMANN

PSG 5.033,26 25.138,00
5.033,26 25.138,00

(Ποσά σε  Ευρώ) 31/3/15 31/12/14
Δάνεια από συνδεδεµένη:

Υπόλοιπο έναρξης 808.302 3.617.940
Επιστραφέντα στην διάρκεια του έτους 0 (2.800.000)
Τόκοι χρεωθέντες 1.840 23.114
Τόκοι πληρωθέντες (32.752)

Υπόλοιπο τέλους 810.142 808.302
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21.  Ενδεχόµενες υποχρεώσεις και Επίδικες Απαιτήσεις 

 

(α) Εγγυητικές επιστολές  

 

Η Εταιρία δεν έχει ενδεχόµενες υποχρεώσεις σε σχέση µε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που προκύπτουν στα 
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας.  

 

Η Εταιρία έχει δώσει εγγυήσεις στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της οι οποίες ως προς το είδος τους, την χρονική 
διάρκεια τους και το πόσο τους αναφέρονται παρακάτω: 

 

 

Είδος 
Εγγυητικής Λήξη  Πελάτης-Έργο 

Τράπεζα 
Έκδοσης  Ποσό   

     
Καλής 
εκτέλεσης 15/09/2015                       Βουλή των Ελλήνων  Alpha bank  4.000,00    
     

Σύνολο    
               
4.000,00    

     
 

 

Δεν αναµένεται να προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις.  

 

  Δεν αναµένονται πρόσθετες πληρωµές, κατά την ηµεροµηνία σύνταξης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων 
 

(β) Επίδικες Υποθέσεις 
 

Οι επίδικες υποθέσεις της εταιρίας έως και την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων έχουν ως εξής: 

 

β.1 Απαιτήσεις έναντι τρίτων  

 

Η εταιρία έχει καταφύγει σε επίδικα µέσα για εµπορικές απαιτήσεις έναντι τρίτων, τις οποίες χειρίζονται οι νοµικοί 
σύµβουλοι. Με βάση την εκτίµηση των νοµικών συµβούλων και της εταιρίας για την θετική ή µη έκβαση των υποθέσεων 
αυτών, έχει σχηµατισθεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσµάτων προηγούµενων χρήσεων.  

 

 

β.2. Απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας 

 
β.2.1. Αγωγή της εταιρίας GRAFICA ΕΠΕ, µε την οποία ζητά να αναγνωρισθεί ότι δεν οφείλει Ευρώ 100.500,00, αλλά 
οφείλει µόνο Ευρώ 53.000,00 και συγχρόνως ζητά να της επιδικασθεί αποζηµίωση Ευρώ 47.328,24, χωρίς καµµιά νοµική 
βάση. (υπάρχει αγωγή εταιρίας κατά της παραπάνω εταιρίας βλέπε β.1.7). Ήδη η αρνητική αγωγή της GRAFICA ΕΠΕ µε τα 
επιπλέον ζητούµενα κονδύλια απορρίφθηκε µε απόφαση του Α’ βαθµού. 
 
Εκτός της  παραπάνω υπόθεσης, δεν εκκρεµούν δικαστικές οι υποθέσεις που να αφορούσαν απαιτήσεις τρίτων κατά της BTI 
Hellas AE, ούτε αξιώσεις και δικαστικές υποθέσεις φορολογικής φύσεως. 

 

 
 

(γ) Ενδεχόµενες Υποχρεώσεις  
 
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009-2010 και κατά συνέπεια οι φορολογικές 
υποχρεώσεις της και οι αποδοθέντες φόροι δεν έχουν καταστεί οριστικές.  
 
Περαιτέρω λόγω της ύπαρξης σηµαντικού ύψους µεταφερόµενων φορολογικών ζηµιών δεν αναµένεται ότι µελλοντικός 
φορολογικός έλεγχος θα είχε ως αποτέλεσµα την επιβολή σηµαντικών φόρων και προσαυξήσεων.  
 
Δεν υπάρχουν άλλες ενδεχόµενες υποχρεώσεις για τις οποίες η Εταιρεία θα έπρεπε να σχηµατίσει σχετική πρόβλεψη 
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22. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού 

 

Μακροοικονοµικές συνθήκες στην Ελλάδα - Έλεγχοι κεφαλαίων  
 
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2015 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά µε την επανεξέταση των 
όρων του προγράµµατος χρηµατοδότησης της Ελλάδας δηµιούργησαν ένα ευµετάβλητο µακροοικονοµικό και 
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον στη χώρα.  Με την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 28 Ιουνίου 2015 επιβλήθηκαν 
έλεγχοι στις διακινήσεις κεφαλαίων.  Στις 12 Ιουλίου 2015, η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης συµφώνησε, υπό 
προϋποθέσεις, να ξεκινήσει τις διαπραγµατεύσεις για ένα τρίτο πρόγραµµα στήριξης της Ελληνικής οικονοµίας, ενώ στις 19 
Αυγούστου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ελληνική κυβέρνηση υπέγραψαν το Μνηµόνιο Συνεννόησης για το νέο 
πρόγραµµα στήριξης, το οποίο περιλαµβάνει δάνειο ύψους έως Ευρώ 86 δις στην επόµενη τριετία.  Στις 20 Αυγούστου 
2015, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας ενέκρινε την πρώτη δόση οικονοµικής βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 
Ευρώ 26 δις, εκ των οποίων Ευρώ 13 δις εκταµιεύθηκαν άµεσα για την κάλυψη των προϋπολογισθέντων οικονοµικών και 
δανειακών υποχρεώσεων της χώρας.  
 
Παρά το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση κατέληξε σε συµφωνία, οι πρόσφατες εξελίξεις και οι έλεγχοι κεφαλαίων 
αναµένεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονοµία στο δεύτερο εξάµηνο του 2015.  Η επιστροφή στην 
οικονοµική σταθερότητα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τις ενέργειες και τις αποφάσεις θεσµικών οργάνων. Επιπλέον, στις 
20 Αυγούστου 2015 προκηρύχθηκαν εκλογές που πιθανότατα θα διεξαχθούν στις 20 Σεπτέµβρη 2015.  
 
Οι τρέχουσες µακροοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες στην Ελλάδα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας, αλλά η αρνητική επίπτωση δεν αναµένεται να είναι σηµαντική.    
 
Οι τρέχουσες µακροοικονοµικές και πολιτικές συνθήκες ενδέχεται να επηρεάσουν την Εταιρεία ως ακολούθως:  
-        Μείωση των πωλήσεων  
-        Ενδεχόµενη αδυναµία των πελατών της Εταιρείας να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις είτε λόγω του περιορισµού της 
οικονοµικής τους δραστηριότητας είτε λόγω αδυναµίας του εγχώριου τραπεζικού συστήµατος.  
 
Παρά την ύπαρξη των προαναφερόµενων κινδύνων, οι δραστηριότητες της Εταιρείας συνεχίζονται κανονικά µέχρι την 
παρούσα χρονική στιγµή.  Η Διοίκηση εκτιµά διαρκώς την κατάσταση και τις πιθανές επιπτώσεις της, προκειµένου να 
διασφαλίσει ότι λαµβάνονται έγκαιρα όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν 
επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας. 

Δεν υπάρχουν άλλα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού. 
 


