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Κύριοι μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 43α, παράγραφος 3 του Κ.Ν. 2190/20 υποβάλλουμε συνημμένα στη 
Γενική Συνέλευση σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε την 
31η Δεκεμβρίου 2016 με τις επισημάνσεις μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 
 
 
 
 
1. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρείας 
 

Η Εταιρεία έκλεισε τη ενδέκατη χρήση της και ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε ευρώ 1.679.253,43€, 

έναντι 2.684.417,08€ της προηγούμενης, σημειώνοντας μείωση 37,44% 

 

Το μη κυκλοφορούν ενεργητικό της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 45.249,54 και το κυκλοφορούν 

ενεργητικό ανέρχεται σε ευρώ 769.548,87. 

 

Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ 295.856,34 εκ των οποίων ευρώ 168.000,00 

είναι το μετοχικό της κεφάλαιο το οποίο το οποίο διαιρείται σε 16.800 κοινές ονομαστικές μετοχές 

ονομαστικής αξίας ευρώ 10,00. 

 

Στη χρήση πραγματοποιήθηκαν ζημιές που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 37.701,20 έναντι  

κερδών ποσού ευρώ 49.480,89 της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου. 

 

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 492.175,43. 

 

Η κλεισμένη χρήση υπήρξε πολύ  δύσκολη λόγω της πτώσεως της εγχώριας αγοράς που 
επηρεάστηκε από εξωγενείς παράγοντες καθώς και του έντονου ανταγωνισμού που επικράτησε 
στον κλάδο, πλην όμως η εταιρία μας ακολουθώντας τα πλάνα του επιχειρηματικού σχεδίου της 
και αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό κάθε υλικό και ανθρώπινο πόρο κατόρθωσε να 
διατηρήσει τη μέγιστη δυνατή καλή θέση της στον κλάδο της.  
 
 
Το Δ.Σ. βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση 2017 και έχει προσδοκίες σε 
μία περαιτέρω βελτίωση της θέσεως της εταιρείας στην αγορά. 
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Αριθμοδείκτες ( επί οικονομικών καταστάσεων ) 

    2016    2015 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό = .769.548,87 =  94,45%            1.316.797,87  = 96,20% 

Σύνολο Ενεργητικού                 814.798,41   1.367.914,94 

 

.Ίδια Κεφάλαια                 =          295.856,64   = 36,31%    333.557,54   = 24,30% 

Σύνολο Παθητικού                      814.798,41   1.367.914,94 

 

Ίδια Κεφάλαια             =             295.856,64 = 653,83%      333.557,54 =  652,54% 

Πάγιο Ενεργητικό                         45.249,54                       51.117,07 

 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό     = 769.548,87  = 156,36%   1.316.797,87   =  127,30% 

Βραχυπρόθεσμες              492.175,43   1.034.357,40 

υποχρεώσεις    

 

Κεφάλαιο Κίνησης            =    277.373,44 = 36,04%     282.440,47 = 21,77% 

Κυκλοφορούν ενεργητικό       769.548,87   1.316.797,87 

  

Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης  =  - 37.701,20   = -2,25%         49.480,89 = 1,84% 

Πωλήσεις                                                    1.679.253,43            2.684.417,08 

 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως  

προ φόρων      =  -37.701,20  = -12,74%    49.480,89  =  14,83% 

Ίδια Κεφάλαια                                           295.856,64                     333.557,54 

 

Μικτά αποτελέσματα                            =    344.733,92 = 20,53%         483.126,49  =  17,99% 

Πωλήσεις                                                 1.679.253,43             2.684.417,08 

 

Πωλήσεις                                              =  1.679.253,43 = 567,59%      2.684.417,08 =804,78% 

Ίδια κεφάλαια                                              295.856,64                 333.557,54 

 

Υποχρεώσεις προς προμηθευτές  =   437.240,44= 67 ημ.            912.564,02 =  78 ημ. 

Αγορές αποθεμάτων                           657.352,09          1.170.985,14 

 

Απαιτήσεις από πελάτες   =       451.239,25 = 55 ημ.          517.532,66 =  36 ημ. 

Πωλήσεις αποθεμάτων           818.647,77         1.439.556,15 

 

Πωλήσεις αποθεμάτων  =        818.647,77= 166 ημ.      1.439.556,15 = 139 ημ. 

Σύνολο υποχρεώσεων            492.175,43       1.034.357 
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2. Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας  

 

 

Το Δ.Σ. βλέπει με συγκρατημένη αισιοδοξία την τρέχουσα χρήση 2017 και έχει προσδοκίες σε 
μία περαιτέρω βελτίωση της θέσεως της εταιρείας στην αγορά. 
 
Συγκεκριμένα για το 2017 η εταιρεία προσδοκά την περαιτέρω ανάπτυξη της, με βάση τον 
προϋπολογισμό που παρουσιάστηκε αναλυτικά και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 
αρχές του έτους 2017 στους ακόλουθους τομείς: 
 
Επέκταση περαιτέρω στους τομείς πληροφορικής σε Ναυτιλιακό και Τραπεζικό Τομέα, σε 
Χρηματοοικονομικά   προϊόντα και υπηρεσίες, εφαρμογή και υποστήριξη νέων υπηρεσιών στον 
Δικαστικό Κλάδο, υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης στον τομέα εφαρμογής της ψηφιακής 
υπογραφής και τέλος πλέον τεχνική και ποιοτική προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών στους 
υπάρχοντες πελάτες της εταιρείας. 
 

3. Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Κατά το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι 

την υποβολή της παρούσας δε συνέβησαν γεγονότα που να επηρεάζουν τη Χρηματοοικονομική 

Κατάσταση της Εταιρείας. 

 

 

4.  Υποκαταστήματα της Εταιρείας 
 
Η  εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα παρά μόνο ένα γραφείο επί της οδού Ροδόπης 46 στο 
Χαλάνδρι το οποίο διέκοψε την λειτουργία του την 31η Οκτωβρίου 2016. 
 
5.  Κατεχόμενα από την εταιρεία χρεόγραφα 
 
 
Η  εταιρεία την 31η Δεκεμβρίου 2016 δεν είχε στην κατοχή της χρεόγραφα. 

 

6.  Ακίνητα της εταιρείας  

Η εταιρεία δεν έχει ακίνητα στην ιδιοκτησία της  

 

7. Κίνδυνοι 

Η εταιρεία στην δραστηριοποίησή της εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους και είναι ευθύνη 
του Διοικητικού Συμβουλίου να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 
τους κινδύνους αυτούς και να εφαρμόσει τις κατάλληλες και αποτελεσματικότερες πρακτικές 
διοίκησης. 
 
 

7.1 Πιστωτικός κίνδυνος 
 
 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πελάτες της εταιρείας, όπου αθετούν ή δεν 
μπορούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτή. 
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Οι εμπορικές απαιτήσεις κλείνοντας την οικονομική χρήση του 2016 διαμορφώνονται ως εξής: 
(I) Απαιτήσεις πελατών 451.239,25 € και ποσοστό επί του τζίρου 26,87% έναντι ποσού 
517.523,66 € το έτος 2015 και ποσοστό επί του τζίρου 19,28%. 
 
 
Ο μέσος χρόνος είσπραξης των εμπορικών απαιτήσεων της εταιρείας είναι 70 ημέρες. Η εταιρεία 
για το έτος 2016 έχει διενεργήσει πρόβλεψη για κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου ποσού 
26.766,64€. 
Η εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε σοβαρό πιστωτικό κίνδυνο αλλά δεδομένης της οικονομικής 
κατάστασης που επικρατεί έως και σήμερα στην αγορά προσπαθεί και λαμβάνει μέτρα 
προκειμένου να προφυλαχθεί και να μειώσει πιθανούς κινδύνους. 
 
Τα μέτρα που η εταιρεία λαμβάνει σχετικά με τον περιορισμό του μέσου χρόνου είσπραξης των 
εμπορικών της απαιτήσεων είναι τα εξής: 
 

i) Αυστηρότεροι όροι τιμολόγησης & πληρωμής/είσπραξης των απαιτήσεων 
εντάσσονται στα εμπορικά και συμβατικά κείμενα που η εταιρεία υπογράφει με 
τους πελάτες της και 

 
ii) Άσκηση μεγαλύτερης και συστηματικότερης πίεσης προς τους πελάτες της 

αμέσως μετά το πέρας των συμφωνημένων όρων πληρωμής. 
 
 
 

7.2 Κίνδυνος αγοράς. 
 
Ο εμπορικός κίνδυνος, που αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι του κινδύνου της αγοράς, 
προκύπτει κυρίως από την διακύμανση / πίεση στις τιμές πώλησης των προϊόντων μας, γεγονός 
που οφείλεται κυρίως στον μεγάλο  ανταγωνισμό που αντιμετωπίζει η εταιρεία μας στον κλάδο 
που δραστηριοποιείται. 
 
Η σημαντικότερη προσπάθεια της εταιρείας έναντι του παραπάνω κινδύνου , είναι η 
συνεχιζόμενη προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών υποστήριξης  ώστε να υφίσταται  την 
λιγότερη δυνατή πίεση στις τιμές. 
 
 

7.3 Κίνδυνος στην τιμή του επιτοκίου. 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι η ταμειακή εξάρτηση της εταιρείας από Τραπεζικό ή άλλο δανεισμό 
και κατ’ επέκταση το ύψος του επιτοκίου του. 
 
Το συνολικό χρηματοοικονομικό κόστος για την χρήση του 2016 ανήλθε στο ποσό των 
1.633,19€, έναντι ποσού των 4.871,71€, για την χρήση 2015,όπου μειώθηκε κατά 3.238,52€, ή 
σε ποσοστό 66,47%. Η μείωση αυτή προήλθε κυρίως  από την εξόφληση των Τραπεζικών 
δανειακών υποχρεώσεων. 
 
Στόχος της εταιρείας για το 2017 είναι να μειώσει περαιτέρω τα χρηματοοικονομικά της έξοδα.  
 
 

7.4. Συναλλαγματικός κίνδυνος. 
 
Η εταιρεία λόγω δραστηριοποίησής της στην εσωτερική αγορά, όπως επίσης και δεν εισάγει 
αγαθά από τρίτες χώρες, δεν συναλλάσετε σε ξένο νόμισμα και για το λόγο αυτό δεν είναι 
εκτεθειμένη σε πιθανό συναλλαγματικό κίνδυνο.  
 

7.5 Κίνδυνος ρευστότητας. 
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Ο περιορισμός της ρευστότητας αποτελεί για την εταιρεία τον σοβαρότερο κίνδυνο που 
αντιμετωπίζει. 

 
 
 
Η βασικότερη αιτία που μπορεί να δυσχεράνει την ρευστότητά της και επομένως την 
χρηματοοικονομική της κατάσταση είναι η μη τήρηση των συμφωνημένων όρων τιμολόγησης 
και πληρωμής από τους πελάτες της.  
 
Η εταιρεία διατηρώντας έως και σήμερα διακριτικά συντηρητική πολιτική διαχείρισης 
προσπαθεί να είναι  λιγότερο ευάλωτη στον συγκεκριμένο κίνδυνο.  
 
8.     Περιβαλλοντικά ζητήματα  
 
Τα προϊόντα και υπηρεσίες που η εταιρεία προωθεί στην αγορά  δεν επιφέρουν άμεσες ή 
έμμεσες  περιβαλλοντικές επιπτώσεις και επιβαρύνσεις.   
 
9.     Αγορά ιδίων μετοχών  
 
Δεν έγινε. 
 
 
10.    Εργασιακά Θέματα   

 
Η εταιρεία λόγω της φύσης του αντικειμένου της, απασχολεί προσωπικό, ανδρών και γυναικών 
υψηλής Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. 
 
Ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία απαιτεί εξειδικευμένες δεξιότητες, 
εκπαίδευση και εμπειρία. Κατά συνέπεια η δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης του 
κατάλληλου ανθρωπίνου δυναμικού είναι σημαντικός παράγοντας για την απρόσκοπτη 
λειτουργία της εταιρείας. 
 
Επιπλέον, η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
πολιτικής της εταιρείας. 
 
Η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί μια περιοχή έμφασης, ώστε ο κάθε εργαζόμενος να 
κατανοήσει τους στρατηγικούς στόχους της εταιρείας, να προσδιορίσει αποτελεσματικότερα το 
ρόλο του και να εξελίξει τις δραστηριότητές του. 
 
11.    Έρευνα και ανάπτυξη 
 
Δεν υπήρξε δραστηριότητα της Εταιρείας κατά τη χρήση 2016 στους τομείς έρευνας και 

ανάπτυξης. 

 

12.    Σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα 
 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέχρι την σύνταξη του παρόντος, δεν έχουν λάβει χώρα 
σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2016 που θα 
μπορούσαν να είχαν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που να επηρέαζαν την 
πορεία ή την βιωσιμότητα της Εταιρείας. 
 

 
13.    Άλλες πληροφορίες 
 
Δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές πληροφορίες. 

 
 





  OPTIS Α.Ε.                             Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
  για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

10 

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E. 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Ελέγξαμε τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας OPTIS 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
A.E., οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και την κατάσταση 
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.  

 

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των 
χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, 
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

 

Ευθύνη του Ελεγκτή 

Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
με βάση τον έλεγχό μας.  Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 
που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ΦΕΚ/Β΄/2848/23.10.2012).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 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. 

Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, 
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες 
διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων 
ουσιώδους ανακρίβειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές 
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις 
περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των 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 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

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

Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 

1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά 
Πρότυπα, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης 
ανέρχεται σε ευρώ 44 χιλ. περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους να 
εμφανίζονται μειωμένες κατά ευρώ 44 χιλ. περίπου, τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα 
κατά ευρώ 44 χιλ. περίπου και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 14 χιλ. περίπου. 

2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για 
τις χρήσεις από 2011 μέχρι 2015. Ως εκ τούτου  τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών 
δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία 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 
κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης 
που τυχόν απαιτείται. 

 

Γνώμη με Επιφύλαξη 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο 

‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 

εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ 

ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E. την 31η Δεκεμβρίου 

2016 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 

 

Άλλο Θέμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ A.E. για τη χρήση που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2015 είχαν ελεγχθεί από άλλον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, ο οποίος εξέφρασε γνώμη με 

επιφύλαξη την 01/06/2016 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, 

εξαιτίας των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων και του μη σχηματισμού πρόβλεψης για 

αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 

(μέρος Β) του Ν.4336/2015, σημειώνουμε ότι : 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 43α του Κωδ.Ν.2190/1920 και το 
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III.Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01.01.2016 – 31.12.2016 

 

 

Ισολογισμός της Εταιρείας OPTIS A.E.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης  (Ποσά σε Ευρώ) 

11η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

Αριθμός ΓΕΜΗ : 646170100 
 Σημείωση 2016   2015 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώματα πάγια         

Μηχανολογικός εξοπλισμός 5.1.1  0,02   0,02 

Λοιπός εξοπλισμός 5.1.1  38.759,26   43.408,74 

Λοιπά ενσώματα στοιχεία 5.1.1  4.000,02   5.200,02 

Σύνολο   42.759,30   48.608,78 

          

Άυλα πάγια στοιχεία         

Λοιπά άυλα 5.1.2  51,24   69,24 

Σύνολο   51,24   69,24 
         

     

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  7 2.439,00   2.439,00 

Σύνολο   2.439,00   2.439.00 

          

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων   45.249,54   51.117,07 

          

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Αποθέματα         

Εμπορεύματα   31.506,68   25.353,88 

Σύνολο   31.506,68   25.353,88 

          

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές         

Εμπορικές απαιτήσεις  8 451.239,25   517.532,66 

Λοιπές απαιτήσεις  9 29.175,31   54.793,93 

Προπληρωμένα έξοδα 10 662,60   680.52 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 256.965,03   718.436,88 

Σύνολο   738.042,19   1.291.443,99 

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων   769.548,87   1.316.797,87 

Σύνολο ενεργητικού   814.798,41   1.367.914,94 
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Καθαρή θέση         

Καταβλημένα κεφάλαια         

Κεφάλαιο 12 168.000,00   168.000,00 

Σύνολο   168.000,00   168.000,00 

          

Λοιπά αποθεματικά 13 28.723,15   26.223,15 

Αποτελέσματα εις νέο 14 99.133,19   139.334,39 

Σύνολο   127.856,34   165.557,54 

Σύνολο καθαρής θέσης   295.856,64   333.557,54 

Προβλέψεις         

Λοιπές προβλέψεις                                                                                                     15 26.766,64  0,00 

     

     

Υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις         

Τραπεζικά δάνεια 16  0,00   17.039,77 

Εμπορικές υποχρεώσεις 17 437.240,44   912.564,02 

Λοιποί φόροι και τέλη 18 24.450,48   51.164,5 

Φόρος Εισοδήματος  0,00  19.423,38 

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 19 16.226,96   30.616.19 

Λοιπές υποχρεώσεις 20 12.832,33  3.549,54 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  21 1.425,22   0,00 

Σύνολο   492.175,43   1.034.357,40 
         

Σύνολο υποχρεώσεων   492.175,43   1.034.357,40 

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων 

     814.798,41           1.367.914,94 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία  

   Ποσά σε Ευρώ 

10η Εταιρική χρήση (01/01/2016 - 31/12/2016)  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 646170100  
 Σημείωση 2016  2015 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 22 1.679.253,43  2.684.417,08 

Κόστος πωλήσεων 23 1.334.519,51  2.201.290,59 

Μικτό αποτέλεσμα  344.733,92  483.126.49 

Λοιπά συνήθη έσοδα 25 0,00  0,00 

   344.733,92  483.126,49 

Έξοδα διοίκησης 23 213.146,74  212.756,51 

Έξοδα διάθεσης 23 168.352,05  218.987,92 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 26.1.1 194,84  240,00 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 26.1.2 6,24  0,00 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  (36.953,47)  51.142,06 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα  885,46  3.210,54 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  1.633,19  4.871,71 

Αποτέλεσμα προ φόρων  (37.701,20)  49.480,89 

Φόρος Εισοδήματος                        0,00  
                

19.423,38 

Αποτέλεσμα Περιόδου μετά από φόρους  (37.701,20)  
                

30.057,51 
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Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1 Ιανουαρίου 

2016 έως 31 Δεκεμβρίου 2016 (άρθρο 29 του Ν.4308/2014) 

 

1 Γενικές πληροφορίες και σύνοψη των σημαντικών λογιστικών αρχών 

 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία» ) συστάθηκε διά της 

υπ’ αριθμόν 2.716/5.9.2005 πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας ,θυγατέρας Σωτηρίου 

Γκατζάρου ,συζύγου Κωνσταντίνου Τομαρά στις 7.9.2005, ημέρα καταχώρισης στο Μητρώο 

Ανωνύμων Εταιρειών  και σχετικό ΦΕΚ Τ.Α.Ε. & Ε.Π.Ε. υπ’ αριθμόν 10580/06.10.2005. Η 

Εταιρεία έχει ως σκοπό: 

 

• Εισαγωγή , εξαγωγή , παραγωγή , πώληση , μελέτη , εγκατάσταση , συντήρηση 
τηλεπικοινωνιακού , ηλεκτρολογικού υλικού και συστημάτων πληροφορικής καθώς και η 
αντιπροσώπευση εμπορικών και βιομηχανικών οίκων της ημεδαπής και αλλοδαπής. Η 
δραστηριοποίηση στον τομέα των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων και 
ειδικότερα στην ανάπτυξη προϊόντων λογισμικού , στην πώληση τέτοιων προγραμμάτων 
σε τρίτους και στην υποστήριξη αυτών , καθώς και στην εισαγωγή , εμπορία και 
υποστήριξη συστημάτων λογισμικού.  
 

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, με οποιοδήποτε  τρόπο β) να ιδρύει υποκαταστήματα, καταστήματα , γραφεία, 
οπουδήποτε  γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή 
παρεμφερή σκοπό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή δ) να συμμετέχει σε επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε νομικής μορφής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό , ε) να προβαίνει σε εξαγορά 
τέτοιου είδους επιχειρήσεων , στ’) να προβαίνει σε αγορά ή εκμίσθωση καταστημάτων , 
γραφείων   αποθηκευτικών  ή άλλων εγκαταστάσεων, ζ) να προβαίνει σε κάθε πράξη που 
κρίνεται απαραίτητη άμεσα ή έμμεσα για την εκπλήρωση του σκοπού της. 
 
Η διάρκεια της Εταιρείας βάσει του καταστατικού της έχει οριστεί σε πενήντα  (50) έτη. 
 
Η Εταιρεία είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 646170100 
και έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου. 
 
 
 
1.1 Σύνοψη των σημαντικών λογιστικών πολιτικών 
 
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν για την κατάρτιση αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων διατυπώνονται παρακάτω: 
 
Βάση κατάρτισης 
 
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ), όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στο Νόμο 4308/2014. 
 
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με σαφήνεια σύμφωνα με τις θεμελιώδεις 
αρχές του δεδουλευμένου και της συνέχισης της δραστηριότητας καθώς και τις ακόλουθες 
γενικές αρχές: 
 
i) Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας η οποία έχει αξιολογηθεί για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την 
ημερομηνία του Ισολογισμού και δεν διαπιστώθηκαν γεγονότα που να θέτουν σε εμφανή 
κίνδυνο τη συνέχιση της δραστηριότητας της Εταιρείας. 
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ii) Όλα τα στοιχεία του Ισολογισμού και της Κατάστασης Αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται με 

βάση την αρχή του δεδουλευμένου. 
 

iii) Οι λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια από περίοδο σε περίοδο ώστε να 
διασφαλίζεται η συ κρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Σε περίπτωση 
μεταβολής των λογιστικών πολιτικών ή εντοπισμού λαθών γίνεται αναδρομική διόρθωση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και εκτενής αναφορά στις σημειώσεις ως προς την 
αλλαγή ή μη διόρθωση και οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων ενώ οι μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο που 
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους. 

 

iv) Δεν έχουν γίνει συμψηφισμοί μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων ή μεταξύ 
εσόδων και εξόδων. 

 

v) Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 
κόστους. 

 

vi) Η Εταιρεία βάσει των κριτηρίων των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ανήκει στις μικρές 
οντότητες (άρθρο 1 παρ.2α και 2β του Ν.4308/2014). 

 

vii) Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της οντότητας είναι το ευρώ. 
 

viii) Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζονται με περισσότερα από 
ένα κονδύλια του Ισολογισμού. 

 

ix) Η Εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση 
 

1.2 Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις 
 

Τα ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης 
το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα 
κατάσταση. 
 
Ειδικότερα, στα πάγια περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων : 
 
α) οι δαπάνες βελτίωσης παγίων 
β) οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης , μόνο όταν εμπίπτουν στον ορισμό του περιουσιακού 
στοιχείου-σε κάθε περίπτωση οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο. 
 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως τα πάγια περιουσιακά στοιχεία επιμετρούνται στο 
αποσβέσιμο κόστος κτήσης 
 
Στα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται κυρίως μέθοδοι (I knowhow) , έξοδα 
ερευνών και άδειες λογισμικού. 
 
Η αξία των 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.  
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Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται αρχικά στο κόστος κτήσης του. Οι αποσβέσεις 
διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία εκτιμάται στα πέντε (5) χρόνια. 
 
Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπολογίζονται από την Εταιρεία με την 

σταθερή μέθοδο. 

Οι συντελεστές απόσβεσης που ακολουθεί η Εταιρεία, αναλύονται κατωτέρω: 

Μηχανήματα 10% 

Ε.Ι.Χ. 16% 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20% 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10% 

Άυλα στοιχεία 20% 

 
Οι συντελεστές απόσβεσης που η Εταιρεία εφαρμόζει εναρμονίζονται πλήρως με τους 

φορολογικούς συντελεστές απόσβεσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Ν.4172/2013.  

 
Παύση αναγνώρισης παγίων 
 
Ένα πάγιο στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται στον ισολογισμό όταν το στοιχείο αυτό διατίθεται ή 

όταν δεν αναμένονται πλέον μελλοντικά χρηματοοικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή 

του. 

Το κέρδος ή ζημία που προκύπτει από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου 

προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης, αν υπάρχει, και της 

λογιστικής αξίας του στοιχείου. 

Το κέρδος ή η ζημία από την παύση αναγνώρισης παγίου στοιχείου περιλαμβάνεται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο που το στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται 
 
1.3 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, 
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει 
το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων που διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον των δαπανών 
αγοράς τους. 
 
1.4 Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη 
που απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση. 
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ' είδος 
χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το 
κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 
 
1.5 Μισθώσεις 

1.5.1 Λειτουργικές μισθώσεις 
 
Η Εταιρεία ως μισθωτής αναγνωρίζει τα μισθώματα ως έξοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή 

μέθοδο σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός εάν μία άλλη συστηματική μέθοδος είναι 

περισσότερο αντιπροσωπευτική για την κατανομή του εξόδου των μισθωμάτων στη διάρκεια της 

μίσθωσης. 
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1.6 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 
 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) 
και αποτιμώνται 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. 
 
1.7 Καθαρή Θέση 

 
Τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης περιλαμβάνουν: 
 
α) Το καταβληθέν από τους ιδιοκτήτες κεφάλαιο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου: του υπέρ 
το άρτιο ποσού αυτού  
 
β) Τα αποθεματικά που σχηματίζονται βάσει διατάξεων της φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας ή 
του καταστατικού. 
 
γ) Τα αποτελέσματα εις νέον. 
 
Τα κονδύλια της Καθαρής Θέσης που σχετίζονται με καταβολές υπέρ το άρτιο και ίδιους τίτλους 
αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά, που έχουν 
ληφθεί ή καταβληθεί. 
 
Κόστος που σχετίζεται άμεσα με στοιχείο της Καθαρής Θέσης παρακολουθείται αφαιρετικά του 
στοιχείου αυτού της Καθαρής Θέσης, εφόσον είναι σημαντικό για τις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση το εν λόγω ποσό αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο 
που αφορά. 
 
Κέρδη από την επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία, που 
αναγνωρίζονται στην Καθαρή Θέση, δεν μπορούν να κεφαλαιοποιηθούν πριν 
πραγματοποιηθούν. 
 
1.8 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

 
Πάγια τακτική της Εταιρείας είναι ο μη σχηματισμός οποιασδήποτε πρόβλεψης για παροχές σε 
εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. 
 
1.9 Λοιπές προβλέψεις 
 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό 

που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία 

των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, εάν η επιμέτρηση με 

βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά το διακανονισμό των 

προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 
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1.10 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 
 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται 
στα οφειλόμενα ποσά .Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

 
1.11 Διαγραφή Χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνον 
όταν:  
 
α) εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή 
 

β) μεταβιβάσει όλους ουσιαστικά τους κινδύνους και τα οφέλη που προκύπτουν από την 

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

Κατά την παύση αναγνώρισης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται 

ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του 

ανταλλάγματος που λαμβάνεται (συμπεριλαμβανομένου κάθε νέου περιουσιακού στοιχείου που 

αποκτάται μείον κάθε νέα υποχρέωση που αναλαμβάνεται). 

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνον όταν, η 

συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Τροποποίηση των όρων υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (είτε οφείλεται σε 

οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη είτε όχι) αντιμετωπίζεται ως εξόφληση της αρχικής και 

αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. 

Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή 

μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, 

συμπεριλαμβανομένης της λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων 

περιουσιακών στοιχείων και τυχόν νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα. 

 
1.12 Αναγνώριση εσόδου και εξόδου 
 
Τα έσοδα αναγνωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται δεδουλευμένα.Τα έσοδα 
από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται σε ποσά καθαρά από κάθε επιστροφή, έκπτωση ή φόρο 
επί των πωλήσεων. Τα έσοδα αναγνωρίζονται διακεκριμένα από τα έξοδα. 
 
Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται 
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: 
 
α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την 
κυριότητά τους 
 
β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή και  
 
γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται 
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα 
 
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που 
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά 
το χρόνο χρήσεως του μίσθιου. 
Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση 
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1.13 Διανομή μερισμάτων 
 
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις την περίοδο εκείνη στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται 
από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 
 
1.14 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 
 
Μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα μετατρέπεται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο 
οποίο καταρτίζονται οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 
 
Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την ημερομηνία 
κλεισίματος του Ισολογισμού. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική 
από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου που προκύπτουν. 
 
1.15 Αναβαλλόμενη φορολογία 
 
Η Εταιρεία επιλέγει να μην αναγνωρίζει αναβαλλόμενη φορολογία στις Χρηματοοικονομικές της 
Καταστάσεις. 
 
2 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις 

2.1 Φόρος εισοδήματος 
 
Η Εταιρεία παραμένει ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2011 έως 2015. Η Εταιρεία 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. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος της χρήσης που ο προσδιορισμός των 
φορολογικών διαφορών λάβει χώρα. 
 
2.2 Ωφέλιμη ζωή των ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων 
 
Σημειώνεται πως η Διοίκηση λογίζει αποσβέσεις βάσει των φορολογικών συντελεστών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν.7172/2013. Μεγαλύτερη ανάλυση παρατίθενται στην 
παράγραφο 1.2. 
 
2.3 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 
 
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια 
παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να 
συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση που πιθανόν αυτά επιφέρουν στην ομαλή 
λειτουργία της Εταιρείας. 
 
2.4 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 
 
Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων της όταν υπάρχουν δεδομένα η 
ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαιτήσεις στο σύνολό της ή κατά ένα 
μέρος δεν είναι πιθανή. Η Διοίκηση της Εταιρείας περιοδικά επανεκτιμά την επάρκεια της 
πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις με βάση παράγοντες όπως την πιστωτική πολιτική, 
αναφορές από τους νομικούς συμβούλους για πρόσφατες εξελίξεις σε υποθέσεις που αυτοί 
χειρίζονται , καθώς και την εκτίμηση της για την επίδραση λοιπών παραγόντων στην 
εισπραξιμότητα των απαιτήσεων. 
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3 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. 
 
4 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.  
 
5 Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις 

 
5.1.1 Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται κατωτέρω: 

 
 
 

Πίνακας μεταβολών 
ενσώματων πάγιων 
στοιχείων 
ιδιοχρησιμοποιούμενων 

Μηχανολογικός 
εξοπλισμός 

Λοιπός εξοπλισμός 
Λοιπά ενσώματα 

πάγια 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2015 198,54 142.277,71 19.442,71 

Προσθήκες περιόδου 0,00 8.795,30 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 198,54 151.073,01 19.442,71 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις 

        

Υπόλοιπο 1.1.2015 198,52 95.177,91 13.042,69 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 12.486,36 1.200,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 198,52 107.664,27 14.242,69 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 

                     0,02 43.408,74 5.200,02 

Αξία κτήσεως        

Υπόλοιπο 1.1.2016 198,54 151.073,01 19.442,71 

Προσθήκες περιόδου 0,00 6.880,30 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 198,54 157.953,31 19.442,71 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις 

      

Υπόλοιπο 1.1.2016 198,52 107.664,27 14.242,69 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 11.529,78 1.200,00 

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 198,52 119.194,05 15.442,69 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2016 

0,02 38.759,26 4.000,02 
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5.1.2 Ασώματες Ακινητοποιήσεις 
 
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται κατωτέρω: 
 

Πίνακας μεταβολών άυλων 
πάγιων στοιχείων 

Λοιπά άυλα στοιχεία 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2015 14.366,53 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 14.366,53 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις 

  

Υπόλοιπο 1.1.2015 14.279,19 

Αποσβέσεις περιόδου 18,05 

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2015 14.297,24 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2015 

69,29 

Αξία κτήσεως    

Υπόλοιπο 1.1.2016 14.366,53 

Προσθήκες περιόδου 0,00 

Μειώσεις περιόδου 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 14.366,53 

Σωρευμένες αποσβέσεις 
και απομειώσεις 

  

Υπόλοιπο 1.1.2016 14.297,24 

Αποσβέσεις περιόδου 18,05 

Μειώσεις αποσβέσεων 
περιόδου 

0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2016 14.315,29 

Καθαρή λογιστική αξία 
31.12.2016 

51,24 

 

6 Δάνεια και απαιτήσεις 

 

Δεν υπάρχουν δάνεια και απαιτήσεις. 

 

7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

                                    31/12/2016  31/12/2015  
         
Δοσμένες εγγυήσεις  2.439,00  2.439,00  

Σύνολο                           2.439,00  2.439,00  
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8 Εμπορικές απαιτήσεις 

 
Η ανάλυση των εμπορικών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Πελάτες   404.137,47  496.785,16 

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες  47.101,48        20.747,50 

Σύνολο  451.239,25  517.532,66 

 
 
9 Λοιπές απαιτήσεις 

 
Η ανάλυση των λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου  29.056,53  53.935,66 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι  118,78  118,78 

Προκαταβολές σε προμηθευτές  0,00  739,49 

Σύνολο  29.175,31  54.793,93 

     
 
Οι απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο στις 31.12.2016 αφορούν σε πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ 
χρήσεως 2016 , σε φόρο εισοδήματος ( επιστροφή ) της χρήσης 2016 καθώς και σε αίτηση για 
επιστροφή – συμψηφισμό   φόρου Ε.Ε.20%. 
 
10 Προπληρωθέντα έξοδα 

 
Η ανάλυση των προπληρωθέντων εξόδων έχει ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Έξοδα επόμενης χρήσης  662,60  680,52 

Σύνολο  662,60  680,52 

 
 
 
 
11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Ταμείο  2.897,69  5.018,39 

Καταθέσεις όψεως  254.067,34  713.418,49 

Σύνολο  256.965,03  718.436,88 

 
Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων και των καταθέσεων τηρείται σε Ευρώ. Οι καταθέσεις είναι 
όψεως και τηρούνται σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα. 
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12 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

  31/12/2016  31/12/2015 

Κοινές ανώνυμες μετοχές   168.000,00  168.000,00 

Σύνολο  168.000,00  168.000,00 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016, σε € 168.000,00 
και διαιρείται σε 16.800 ανώνυμες μετοχές, αξίας ευρώ 10,00 € η κάθε μία. 
 
13 Λοιπά αποθεματικά 

 
Τα λοιπά αποθεματικά της Εταιρείας κατά την 31.12.2016 και την 31.12.2015 αναλύονται ως 
ακολούθως: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Τακτικό αποθεματικό  27.857,13  25.357,13 

Λοιπά αποθεματικά  866,02  866,02 

Σύνολο  28.723,15  26.223,15 

 
 
14 Αποτελέσματα εις νέον 

 
Τα αποτελέσματα εις νέον αναλύονται ως εξής: 

  31/12/2016  31/12/2015 

Υπόλοιπο  κερδών    99.133,19  139.334,39 

Υπόλοιπο κερδών   99.133,19  139.334,39 
 
Το υπόλοιπο κερδών είς νέον που αποτυπώνεται στις οικονομικές καταστάσεις 
οφείλεται στις μεταβολές που επήλθαν από το τακτικό αποθεματικό προηγούμενων 
χρήσεων , και το φόρο εισοδήματος εκάστης χρήσης. 
 
15 Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
    

  31/12/2016  31/12/2015 

Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων  26.766,64  0,00 

Σύνολο  26.766,64  0,00 

           

     

     
 
16 Τραπεζικά δάνεια 

 

Τα τραπεζικά δάνεια αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2016  31/12/2015 

Eurobank  0,00  17.039,77 

Σύνολο  0,00  17.039,77 
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17 Εμπορικές υποχρεώσεις  

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Προμηθευτές εσωτερικού  226.904,96  419.050,86 

Προμηθευτές εξωτερικού  4,52  729,95 

Επιταγές πληρωτέες  210.330,96  492.783,21 

Σύνολο  437.240,44  912.564,02 

 
18 Λοιποί φόροι και τέλη 

 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Φ.Π.Α.                                                              7.908,22  15.606,55 

Φόροι-τέλη αμοιβών προσωπικού  8.206,26  21.658,95 

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων  8.150,00  13.890,00 

Φόρος εργολάβων  186,00  9,00 

Σύνολο  24.450,48  51.164,50 

 
19 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

 
Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  16.226,96  30.616,19 

Σύνολο  16.226,96  30.616,19 

 
 
20 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  7.300,95  3.549,54 

Προκαταβολές από πελάτες  5.531,38  0,00 

Σύνολο  12.832,334  3.549,54 

 
Σημειώνεται πως οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν υπόλοιπα των 
πιστωτικών καρτών που η Εταιρεία έχει στην κατοχή της. 
 
21   Έξοδα χρήσεως δουλευμένα  

Τα έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα   1.425,22  0,00 

Σύνολο  1.425,22  0,00 
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22   Έσοδα  

Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού  818.647,77  1.439.556,15 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών  860.605,66  1.244.860,93 

Σύνολο  1.679.253,43  2.684.417,08 

 
 
 
 
 23   Έξοδα   

Η ανάλυση του κόστους πωληθέντων  έχει ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Απόθεμα έναρξης χρήσεως  25.353,88  23.625,50 

Αγορές χρήσεως  657.352,09  1.170.985,14 

Απόθεμα τέλους χρήσεως  -31.506,68  -25.353,88 

Κόστος Λειτουργίας παραγωγής  683.329,25  1.032.033,83 

Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων  -9,03  0,00 

Σύνολο  1.334.519,51  2.201.290,59 

 
 
 
 
 
 
Η ανάλυση των λειτουργικών εξόδων έχει ως εξής: 

 
 
 
 

  Λειτουργία 
Παραγωγής 

Λειτουργία 
Διοίκησης  

Λειτουργία 
Διάθεσης 

Χρηματοοικονομική 
Λειτουργία 

Λειτουργία 
Έρευνας & 

Αναπτύξεως 

31/12/2016       

Αμοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

 110.506,49 80.252,44 150.352,05 - - 

Αμοιβές & έξοδα 
τρίτων 

 571.276,97 11.004,00 0,00 - - 

Παροχές τρίτων  - 47.105,47 18.000,00 - - 

Φόροι-τέλη  - 14.298,87 - - - 

Διάφορα έξοδα  1.545,79 20.971,49 - - - 

Τόκοι & συναφή 
έξοδα 

 - - - 1.633,19 - 

Αποσβέσεις 
                                     

 - 12.747,83                  - - - 

Προβλέψεις   26.766,64    

       

Σύνολο  683.329,25 213.146,74 168.352,05 1.633,19 - 



  OPTIS Α.Ε.                             Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
  για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016 

 

28 

 

 
 

 
24   Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού  

 

 
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων κατά την 31.12.2016 και 31.12.2015 αναλύεται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Διοικητικό προσωπικό                          10  10 

Εργατοτεχνικό προσωπικό  1  1 

Σύνολο                          11  11 

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

  31/12/2016  31/12/2015 

Μισθοί & ημερομίσθια  273.192,58  300.987,25 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις   67.918,40  73.922,67 

Σύνολο  341.110,98  374.909,92 

 
 
25   Λοιπά συνήθη έσοδα  

 

Δεν υπάρχουν λοιπά συνήθη έσοδα. 
 
26   Άλλα έξοδα/έσοδα εκμεταλλεύσεως  

 
26.1.1 Άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως 

 
Τα άλλα έξοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                78,00  240,00 

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων  116,84  0,00 

Σύνολο  194,84  240,00 

 
 

  Λειτουργία 
Παραγωγής 

Λειτουργία 
Διοίκησης  

Λειτουργία 
Διάθεσης 

Χρηματοοικονομική 
Λειτουργία 

Λειτουργία 
Έρευνας & 

Αναπτύξεως 

31/12/2015       

Αμοιβές & έξοδα 
προσωπικού 

76.450,12 97.471,88 200.987,92 - - 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 929.906,62 12.388,00 - - - 

Παροχές τρίτων  - 40.262,66 18.000,00 - - 

Φόροι-τέλη  - 22.208,18 - - - 

Διάφορα έξοδα  25.677,09 26.721,38 - - - 

Τόκοι & συναφή έξοδα - - - 4.871,71 - 

Αποσβέσεις  - 13.704,41   - 

Σύνολο  1.032.033,83 212.756,51 218.987,92 4871,71 - 
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26.1.2 Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως  

 
 
Τα άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως αναλύονται ως εξής: 
 

  31/12/2016  31/12/2015 

‘Έσοδα προηγούμενων χρήσεων  6,24  0,00 

Σύνολο  6,24  0,00 

 
27   Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 
Δεν πραγματοποιήθηκαν τέτοιου είδους συναλλαγές κατά την ελεγχόμενη περίοδο. 
 
28   Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

 

 
Δεν υπάρχουν συνδεδεμένα μέρη. 
 
29   Αμοιβές ελεγκτών  

 

 
Ο έλεγχος των ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της διαχειριστικής περιόδου 1 
Ιανουαρίου με 31 Δεκεμβρίου 2016 έχει ανατεθεί στην ελεγκτική εταιρεία Διεθνής  Ελεγκτική 
Ανώνυμος Εταιρεία Ορκωτών Λογιστών με Α.Φ.Μ. 094397000 , Α.Μ. ΓΕ.Μ.Η. 1403801000 και 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 111 και η αμοιβή ελέγχου προσδιορίστηκε σε συνθήκες ελεύθερης διαπραγμάτευσης 
σύμφωνα με τα δεδομένα που ισχύουν στην αγορά. 
 
30  Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις , εγγυήσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν 

εμφανίζονται στον Ισολογισμό 

 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης –η οποία υφίσταται – που αφορά τον ά όροφο και  
τον  ισόγειο χώρο του κτηρίου επί της οδού Παναγίας Μαρμαριωτίσσης και Ρήγα Φεραίου 3 στο 
Χαλάνδρι Αττικής ( όπου και η έδρα της ).Με την από 2 Ιανουαρίου 2017 τροποποίηση μίσθωσης 
των ανωτέρω μισθώσεων συμφωνήθηκε η μηνιαία μείωση του μισθώματος για τον α΄ όροφο στο 
ποσό των 200,00 ευρώ και η τελική διαμόρφωση αυτού πλέον στα 500,00 ευρώ μηνιαίως και 
για τον ισόγειο χώρο μείωση κατά 500,00 ευρώ μηνιαίως και τελική διαμόρφωση του ποσού της 
μηνιαίας μίσθωσης στα 1000,00 ευρώ. 
 
β) Εγγυήσεις 
 
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους, ανάλυση των οποίων 
παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 31/12/2016  31/12/2015 

Εγγυητικές καλής εκτέλεσης 13.205,40  36.545,10 
Εγγυητικές συμμετοχής                                                                                                    
Εγγυητικές καλής λειτουργίας 

1.096,77 
7.711,24  

42.033,00 
34.140,48 

Σύνολο 23.966,51  112.718,58 

 
 
 
 
 






