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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
«ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.» 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της 31-12-2019 με 
ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης που έληξε τότε. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για την                
32η εταιρική χρήση και αφορά την περίοδο 01-01-2019 έως την 31-12-2019. 

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώθηκαν με τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών στα βιβλία και 
στοιχεία της εταιρείας σύμφωνα με την προβλεπόμενη έκθεση ελέγχου. 

Τα μεγέθη που διαμόρφωσαν τα αποτέλεσμα των κερδών κατά την εν λόγω διαχειριστική περίοδο  σε 

σχέση με την προηγούμενη έχουν αναλυτικά ως εξής: 

  01/01/2019-  01/01/2018- 
  31/12/2019  31/12/2018 

1. Πωλήσεις 37.807.621,18  36.092.821,99 

Mείον: Κόστος πωληθέντων 34.860.129,67  33.081.806,14 
 Μικτό κέρδος 2.947.491,51  3.011.015,85 
     

Πλέον: Λοιπά συνήθη έσοδα 73.245,42  70.693,88 
 Σύνολο 3.020.736,93  3.081.709,73 
     

Πλέον: Έσοδα από συμμετοχές  0,00  0,00 
 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 317,64  201,90 
  3.021.054,57  3.081.911,63 
     

2. Εξοδα    

 Αμοιβές προσωπικού 849.561,38  902.594,62 
 Εργοδοτικές Εισφορές 187.485,67  206.093,09 
 Παρεπόμενες παροχές προσωπικού 16.580,38  19.765,83 

 Αμοιβές μελών Δ.Σ. με σχέση 
εξηρτημένης εργασίας 

17.253,44  125.626,52 

 Εργοδοτικές εισφορές μελών Δ.Σ. 2.642,74  15.036,48 
 Αποζημιώσεις απόλυσης προσωπικού 106.827,19  0,00 
 Ενοίκια κτηρίων 87.314,76  87.314,76 
 Λοιπές μισθώσεις 22.226,48  22.510,13 
 Αμοιβές τρίτων 27.842,72  29.193,66 
 Αποσβέσεις παγίων 32.897,49  29.250,38 
 Έξοδα πωλήσεων 552.192,52  488.098,34 
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 Δαπάνες διαφημίσεων  56.147,21  57.460,91 
 Φόροι και Τέλη 19.066,59  22.422,21 
 Τόκοι & Προμήθειες 294.666,96  272.930,43 
 Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού -91.836,57  -7.514,40 
 Σύνολο εξόδων 2.180.868,96  2.270.782,96 
     

 Κέρδη εκμεταλλεύσεως 840.185,61  811.128,67 
     

Πλέον: Λοιπά έσοδα και κέρδη 102.815,50  521.809,23 
     

Mείον: Λοιπά έξοδα και ζημίες 4.554,83  226.448,67 
     

Mείον: Προβλέψεις 176.161,77  193.144,22 
       

 Καθαρά κέρδη προ φόρων 762.284,51  913.345,01 

     

Mείον:  Φόρος Εισοδήματος χρήσεως 211.166,16  218.558,20 
       
 Καθαρά κέρδη προς διανομή 551.118,35  694.786,81 

 
 Όπως φαίνεται από τον πιο πάνω πίνακα οι πωλήσεις μας έφθασαν σε € 37.807.621,18. Οι 

πωλήσεις κατά την κλειόμενη χρήση αυξήθηκαν κατά 4,75% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2018 
ως αποτέλεσμα της προσπάθειας της εταιρείας για διεύρυνση του μεριδίου αγοράς μέσω ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο τιμών, το οποίο επετεύχθη, με στοχευμένες αγορές σε χαμηλό κόστος. 
Ο εντεινόμενος ανταγωνισμός σε κλαδικό επίπεδο έχει οδηγήσει σε περιορισμό του περιθωρίου 
κέρδους, ωστόσο, μέσω στρατηγικών συνεργασιών και συμφωνιών με τους κυριότερους εκ των 
προμηθευτών επετεύχθη η διατήρησή του σε ικανοποιητικά επίπεδα, ήτοι μείωση κατά 6,55%. Πιο 
συγκεκριμένα το μικτό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε σε ποσοστό 7,80% έναντι ποσοστού 8,34% της 
προηγούμενης χρήσης 2018. Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που διαρκεί η ύφεση σε εγχώριο επίπεδο, η 
Διοίκηση της εταιρείας, προσηλωμένη στο στόχο για βελτιστοποίηση των υπηρεσιών και των 
αποτελεσμάτων της, έχει προχωρήσει σε στοχευμένες ενέργειες αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων 
της, με συνέπεια, την επίτευξη σταθερής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας στην αγορά. 

 
Τα λοιπά έσοδα και κέρδη αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε αναστροφή προβλέψεων από επισφαλείς 

απαιτήσεις συνολικού ποσού € 76.161,77. Επιπλέον, στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται και εκκαθάριση 
υπολοίπων πελατών και προμηθευτών ποσού € 21.940,59. 

 
      Η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 33 υπαλλήλους (25 μισθωτούς, 7 ημερομίσθιους και 1 μέλος 

Δ.Σ.) και κατέβαλε για μισθούς και εργοδοτικές εισφορές 1.056.943,23 € ή ποσοστό 2,80% επί των 
πωλήσεων. Το κόστος της μισθοδοσίας μειώθηκε κατά 15,40% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη 
χρήση. Τέλος, οι παροχές προς το προσωπικό, που αφορούν κυρίως ασφάλιστρα, ανήλθαν σε                
€ 16.580,38 έναντι € 19.765,83 κατά τη χρήση 2018. 

 
Το σύνολο των εξόδων μειώθηκε κατά 8,32% και ανήλθε στο 5,77% επί των πωλήσεων  έναντι  του 

6,29% της προηγούμενης χρήσης. Στο σύνολο των εξόδων περιλαμβάνονται και οι τόκοι και έξοδα 
τραπεζών τα οποία παρουσιάζουν αύξηση κατά 7,96% λόγω των συντονισμένων ενεργειών για άμεση 
εξόφληση των υποχρεώσεων προς τους σημαντικότερους προμηθευτές με συνέπεια την εξασφάλιση 
των χαμηλότερων και πλέον συμφερουσών τιμών αγοράς των εμπορευμάτων.  
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Τα παραπάνω ποσοστά κρίνονται ικανοποιητικά για τα δεδομένα μας. 
 
     Όσον αφορά τα κονδύλια τού Ισολογισμού, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 
 
α. Το Πάγιο Ενεργητικό ανέρχεται σε € 642.009,16 μείον € 572.813,51 αποσβέσεις. 
    Οι ασώματες ακινητοποιήσεις ανέρχονται σε € 231.186,50 μείον € 205.014,13 αποσβέσεις. 
 
β. Τα αποθέματα ανέρχονται στο ύψος των 4.200.513,85 € και η μέθοδος αποτίμησης που εφαρμόστηκε 

ήταν η ίδια που χρησιμοποιήθηκε και στην προηγούμενη χρήση. Τα μένοντα αποτιμήθηκαν με την 
μέθοδο της μηνιαίας σταθμισμένης μέσης τιμής. 

 
γ. Το υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων σχηματίζεται ως ακολούθως: 
 

Εμπορικές απαιτήσεις   
Πελάτες εμπορίου 5.432.397,26 
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 229.245,85 
Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 73.908,75 
Γραμμάτια σε καθυστέρηση 245.098,25 
Επιταγές εισπρακτέες 3.593.660,26 
Επιταγές σε καθυστέρηση 670.861,99 
Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -2.166.557,42 

    

Σύνολο 8.078.614,94 

 
δ. Στην παρούσα χρήση 2019 το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 1.700.000,00 € διαιρούμενο σε 

2.656.250 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,64 € η κάθε μία. 
 

• Απόκτηση Ιδίων Μετοχών βάσει Άρθρου 49 Ν. 4548/2018 

Η εταιρεία δεν κατείχε ίδιες μετοχές κατά την 31.12.2019 
 
ε. Οι υποχρεώσεις μας είναι βραχυπρόθεσμες και κατά κύριο λόγο αποτελούνται: Από πίστωση από τους 

προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού ποσού 2.328.618,68 € αυξημένες κατά 213,76% περίπου σε 
σχέση με την προηγούμενη χρήση. Η αύξηση προέρχεται κυρίως από παροχή μεγαλύτερης περιόδου 
πίστωσης από τους προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού ως συνέπεια της αυξημένης πιστοληπτικής 
ικανότητας που διαχρονικά παρουσιάζει η οντότητα. Επιπλέον, υφίσταται βραχυπρόθεσμος τραπεζικός 
δανεισμός για κεφάλαια κίνησης ποσού 5.655.142,31 € αυξημένος κατά 30,89% περίπου σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση. Σχετικά τις υποχρεώσεις από φόρους τέλη ανέρχονταν κατά την 31.12.2019 σε 
€ 674.590,53 και αφορούν, κατά κύριο λόγο, σε οφειλόμενο φόρο προστιθέμενης αξίας και φόρο 
εισοδήματος των κερδών της χρήσεως. Τέλος, οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν, κατά το μεγαλύτερο 
μέρος αυτών, σε κρατήσεις υπέρ οργανισμών πνευματικών δικαιωμάτων από εισαγωγές και 
ενδοκοινοτικές αποκτήσεις μέσων αποθήκευσης καθώς και δικαιώματα έναντι αγορών φωτοτυπικών 
συσκευών, σαρωτών, εκτυπωτών και χαρτιού κατάλληλου για φωτοτυπίες     

 
στ. Δεν υπάρχουν συμμετοχές της εταιρείας στο κεφάλαιο άλλων επιχειρήσεων.  
 
ζ. Δεν υπάρχουν ακίνητα ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών όπως εμφανίζεται 

στον Ισολογισμό της εταιρείας αφορά προσθήκες σε ακίνητα τρίτων που αποσβένονται με βάση τα 
εναπομείναντα έτη της μίσθωσης. 

 
Σημειώνεται ότι στην παρούσα χρήση αναστράφηκε πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 91.836,57. Η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί ποσού € 388.376,87 
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καλύπτει το σύνολο της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας κατά την 31/12/2019. 
Επιπλέον, σχηματίστηκαν επιπλέον καθαρές προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων καθαρού 
ποσού € 100.000,00 με συνέπεια το συνολικό ύψος αυτών να ανέρχεται κατά την 31.12.2019 σε                        
€ 2.166.557,42. Τέλος, παραγράφηκαν οφειλές έναντι πνευματικών δικαιωμάτων, λόγω παρέλευσης 
20ετίας, ποσού  € 4.676,16. 

 
η. Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της Εταιρείας κατά τη χρήση 2019, σας παραθέτουμε 

τους παρακάτω αντιπροσωπευτικούς χρηματοοικονομικούς αριθμοδείκτες: 
 
 

Αριθμοδείκτης  Τύπος  2019 2018 

Γενική 

Ρευστότητα 
= 

Κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία 
= 

14.733.707,22 

= 1,64 

11.651.619,84 

= 1,85 
Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 
8.979.517,93 6.285.658,25 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Μικτό Περιθώριο 

Κέρδους 
= 

Μικτά Κέρδη Χρήσεως 

= 

2.947.491,51 

= 7,80% 

3.011.015,85 

= 8,34% Καθαρές Πωλήσεις 

Χρήσεως 
37.807.621,18 36.092.821,99 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Καθαρό 

Περιθώριο 

Κέρδους 

= 

Καθαρά Κέρδη 

= 

551.118,35 

= 1,46% 

694.786,81 

= 1,92% Καθαρές Πωλήσεις 

Χρήσεως 
37.807.621,18 36.092.821,99 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Αποδοτικότητα 

Ιδίων Κεφαλαίων 
= 

Καθαρά Κέρδη 
= 

551.118,35 
= 10,02% 

694.786,81 
= 13,84% 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 5.498.249,46 5.021.131,11 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

Διάρθρωση 

Κεφαλαίων 
= 

Ίδια Κεφάλαια 
= 

5.498.249,46 
= 0,59 

5.021.131,11 
= 0,74 

Ξένα Κεφάλαια 9.367.894,80 6.765.871,69 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

εμπορικών 

απαιτήσεων 

= 

Μ.Ο. Εμπορικών 

Απαιτήσεων  Χ  365                                     
= 

2.600.742.186,90 

= 69 

2.251.087.345,35 

= 62 
   Καθαρές Πωλήσεις 

Χρήσεως 
37.807.621,18 36.092.821,99 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

Κυκλοφοριακής 

ταχύτητας 

αποθεμάτων 

= 

Κόστος Πωλήσεων 

= 

34.860.129,67 

= 10 

33.081.806,14 

= 11 Μέσος όρος αποθεμάτων 

χρήσεως 
3.521.245,72 3.119.980,10 

 

θ. Εργασιακά Θέματα 

Η εταιρεία το 2019 απασχόλησε κατά μέσο όρο 32 εργαζομένους και 1 μέλος Δ.Σ. 

Η εταιρεία σέβεται τη διαφορετικότητα, δίνοντας ίσες ευκαιρίες στους εργαζομένους της, ανεξαρτήτως 
φύλου, θρησκείας ή άλλων διακρίσεων. 



 
‘ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’ 

 
Σημειώσεις επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της 31 Δεκεμβρίου 2019 

          Οι σημειώσεις επί των σελίδων 16 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών                  

        καταστάσεων   
   

6 

 

Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς: 

-Υγιεινή και ασφάλεια. 

-Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 

-Εκπαίδευση εργαζομένων. 

Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρείας η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος εργασιακής 
ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε να επιτυγχάνεται η 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για 
την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται 
πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

 

ι. Περιβαλλοντικά θέματα 
Η εταιρεία μας είναι ευαισθητοποιημένη όσον αφορά το περιβάλλον και τηρεί με συνέπεια τους εθνικούς 
και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και διατάξεις που αφορούν στην προστασία αυτού. Επίσης φροντίζει να 
ανακυκλώνει τα διάφορα αναλώσιμα τα οποία καθημερινά χρησιμοποιεί (ιατρικά υλικά, γραφική ύλη, 
μπαταρίες, εξαρτήματα Η/Υ κ.α.). 

 

ια. Δραστηριότητες στον τομέα Ερευνών Και Ανάπτυξης 
Δεν συντρέχει περίπτωση. 

 
ιβ. Κίνδυνοι 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία της Εταιρείας είναι τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα, οι 
τραπεζικές καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τα δάνεια των τραπεζών. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές και 
διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες περιγράφονται 
κατωτέρω: 

 
Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει συναλλαγματικούς κινδύνους, το σύνολο των συναλλαγών της είναι σε 
Ευρώ. 
 
Κίνδυνος τιμής 
Η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε κίνδυνο τιμών χρεογράφων. Η Εταιρεία εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των 
εμπορευμάτων που διακινεί, Ο κίνδυνος αυτός αντιμετωπίζεται με την προστασίας τιμών (stock 
Protection) από τους κυριότερους προμηθευτές και ανάλογη μεταβολή των τιμών πώλησης των 
εμπορευμάτων που διαθέτει. 
 
Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  
Η Εταιρεία δεν έχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού και συνεπώς το εισόδημα και οι λειτουργικές ταμειακές 
ροές της είναι ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά των επιτοκίων. 
Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων των υποχρεώσεων και επενδύσεων παρακολουθείται σε 
προϋπολογιστική βάση. Το ποσό της χρηματοδότησης της Εταιρείας κρίνεται χαμηλό με αποτέλεσμα να 
θεωρείται αμελητέος ο κίνδυνος από τη μεταβολή των επιτοκίων. Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί 
παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα επιτοκίου. 
 
Πιστωτικός Κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση και συνεπώς υπάρχει διασπορά του 
πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς. Για 
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εκείνες τις απαιτήσεις που έχουν κριθεί ως επισφαλείς έχει σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη έναντι του 
κινδύνου που απορρέει από τη μη είσπραξη του συνόλου ή μέρους αυτών. 
 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 
ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους 
που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 
εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες 
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη 
ταμιακών διαθεσίμων. 
 
ιγ. Υποκαταστήματα εταιρείας 
Η εταιρεία διατηρεί 1 υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Πυλαίας, για την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των πελατών της Βόρειας Ελλάδας. 
 
ιδ. Προβλεπόμενη εξέλιξη δραστηριοτήτων 
Μετά από την επίσημη έξοδο της χώρας από το πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής, το 
μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρουσίασε εμφανή σημάδια 
βελτίωσης. Ωστόσο, από την κήρυξη του ιού COVID-19 ως πανδημία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας οι εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο υπήρξαν ραγδαίες και εξαιρετικά δυσμενείς τόσο σε επίπεδο 
υγειονομικό όσο και οικονομικό. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει σειρά μέτρων για τη διαχείριση της 
υγειονομικής κρίσης και την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιδράσεων στις δραστηριότητες της. Στην 
παρούσα φάση, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα, έχει 
εκπονηθεί πρόγραμμα εργασίας που εξασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια μέσω της απρόσκοπτης 
συνέχισης της τροφοδοσίας του συνόλου των πελατών όσο και την υποστήριξη της Διοίκησης μέσω της 
ομαλής ροής των αναγκαίων πληροφοριών από το λοιπό διοικητικό προσωπικό. 
Εκτός από τη διαρκή επαγρύπνηση για την διασφάλιση της υγείας του προσωπικού η Διοίκηση έχει 
προβεί σε μια σειρά ενεργειών που θα εξασφαλίσουν την προστασία της οικονομικής κατάστασης της 
Εταιρείας μας. Ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης σε προηγούμενες περιόδους, που οδήγησαν σε 
αυξημένη πιστοληπτική ικανότητα, η εταιρεία έχει προβεί α) σε διεύρυνση των πιστωτικών ορίων από 
πλευράς Τραπεζών, β) υπήχθη στο πρόγραμμα επιδότησης τόκων υφιστάμενων δανείων, γ) έκανε 
χρήση του ευεργετήματος της έκπτωσης 25% επί του ΦΠΑ ενώ παράλληλα δ) προχώρησε σε μερική 
αναστολή συμβάσεων εργασίας με σκοπό τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας για το διάστημα της 
γενικευμένης απαγόρευσης κυκλοφορίας που οδήγησε σε ραγδαία μείωση της καταναλωτικής κίνησης. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 
    Πιστεύουμε ότι το διάστημα Ιανουαρίου 2019 – Δεκεμβρίου 2019, υπήρξε θετικό για την εταιρεία 
συγκρίνοντάς το και με το μέσο όρο της αγοράς. 
 

          Μετά από τα παραπάνω κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε : 
1. Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό και τα αποτελέσματα της 32ης εταιρικής χρήσης που έληξε την    

31-12-2019 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.  
2. Να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 32ης εταιρικής χρήσης 1/1/2019 - 31/12/2019 
3. Να εγκρίνετε την προτεινόμενη διανομή των κερδών. 
4. Να εγκρίνετε την καταβολή των συμβατικών αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που 

παρείχαν τις υπηρεσίες τους, με σχέση εξηρτημένης εργασίας, κατά τη διάρκεια της χρήσης 
2019. 

5. Να εκλέξετε έναν τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή και ένα αναπληρωματικό για τη χρήση 2020 και να 
καθορίσετε την αμοιβή αυτών. 

6. Να αποφασίσετε σε διάφορα θέματα που θα τεθούν υπόψη των μετόχων κατά την συνεδρίαση 
της Γενικής Συνέλευσης. 

                                                                
Αιγάλεω, 23 Ιουλίου 2020 

 
 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνουσα 

Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.& 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. 
και Οικ. Διευθυντής 

Ο Υπεύθυνος 
Λογιστηρίου 

    

    

    

Παπαδοπούλου Δανάη Ευθυμίου Κερυ Κων. Σερεμέτης Κωνσταντίνος Ακάσης Μιχαήλ 

ΑΔΤ: ΑΚ 620206 Α.Δ.Τ. 1061165 ΑΔΤ: ΑΚ 103374 ΑΔΤ: ΑΒ 207163 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας 

«ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ‘‘ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ‘‘ (η Εταιρεία), οι 
οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 
και μεταβολών καθαρής θέσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της 
έκθεσής μας “Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας ‘‘ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ‘‘ κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2019 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.  

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης ποσού ευρώ 388.377, υπερβαίνει κατά ευρώ 219.569, του ποσού 
που έπρεπε να έχει σχηματιστεί, με βάση τις διατάξεις του Ν. 2112/1920, με συνέπεια οι προβλέψεις να 
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένες ενώ τα Ίδια Κεφάλαια καθώς και τα αποτελέσματα των προηγούμενων 
χρήσεων να εμφανίζονται ισόποσα μειωμένα. 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται 
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών 
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες 
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται 
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη 
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 

ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 

κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους 

σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η 

απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς 

διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης 

επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της 

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 

συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 

επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές 
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οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει 

να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 

απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 

παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

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 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. 
 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία "ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" και το περιβάλλον 

της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 

Συμβουλίου εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για 

γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσης ελέγχου. 

 

 
Κηφισιά, 23 Ιουλίου 2020 

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

 

 
ΚΑΠΟΥΣ ΞΕΝ. ΜΙΧΑΗΛ 

Α.Μ. ΣΟΕΛ  13361 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRP AUDITORS A.E. 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

Ιλισίων 4, ΤΚ 14564, Κηφισιά 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 165 
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ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

Κατάσταση αποτελεσμάτων κατά λειτουργία-ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1η Ιανουαρίου 2019 - 31η Δεκεμβρίου 2019) 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 393001000 
(Ποσά σε €) 

 Σημειώσεις 
(Σελ.) 

 2019  2018 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 29 §7  37.807.621,18  36.092.821,99 
Κόστος πωλήσεων   -34.860.129,67  -33.081.806,14 

Μικτό αποτέλεσμα   2.947.491,51  3.011.015,85 
Λοιπά συνήθη έσοδα 30 §7  76.639,71  70.693,88 

   3.024.131,22  3.081.709,73 
Έξοδα διοίκησης   -799.958,35  -962.072,20 
Έξοδα διάθεσης   -1.086.243,58  -1.035.780,33 
Λοιπά έξοδα και ζημίες 30 §7  -4.484,34  -226.448,65 
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό) 19 §2  -100.000,00  -193.144,22 
Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων   -59,58  -0,02 
Λοιπά έσοδα και κέρδη 31 §7  23.248,46  521.809,23 

Αποτέλεσμα προ τόκων και φόρων   1.056.633,83  1.186.073,54 
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα   317,64  201,90 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα   -294.666,96  -272.930,43 

Αποτέλεσμα προ φόρων   762.284,51  913.345,01 
Φόροι εισοδήματος   -211.166,16  -218.558,20 

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους   551.118,35  694.786,81 
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ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
32η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1η Ιανουαρίου 2019 - 31η Δεκεμβρίου 2019) 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 393001000 
(Ποσά σε €) 

 

Σημειώσεις 
(Σελ.)  

2019  2018 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
 

   

Ενσώματα πάγια  
 

   

Ακίνητα 26 §3  1.964,92  2.881,83 
Λοιπός εξοπλισμός 26 §3  67.230,73  73.273,70 

Σύνολο  
 69.195,65  76.155,53 

  
 

   

Άυλα πάγια στοιχεία  
 

   

Λοιπά άυλα 26 §3  26.172,37  23.388,41 

Σύνολο  
 26.172,37  23.388,41 

  
 

   

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  
 

   

Λοιπά 19 §2.6.1  37.069,02  35.839,02 

Σύνολο  
 37.069,02  35.839,02 

  
 

   

Σύνολο μη κυκλοφορούντων  
 132.326,66  135.382,96 

  
 

   

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  
 

   

Αποθέματα  
 

   

Εμπορεύματα 21 §2.7  4.200.513,85  2.704.154,35 
Προκαταβολές για αποθέματα  

 71.125,51  66.697,72 

Σύνολο  
 4.271.639,36  2.770.852,07 

  
 

   

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές  
 

   

Εμπορικές απαιτήσεις 20 §2.6.2  8.078.614,94  6.172.027,18 
Δουλευμένα έσοδα περιόδου 20 §2.6.3  8.628,89  13.272,75 
Λοιπές απαιτήσεις 20 §2.6.4  73.581,59  320.000,10 
Προπληρωμένα έξοδα 21 §2.6.5  1.167.250,62  1.662.767,05 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 21 §2.6.6  1.133.991,82  712.700,69 

Σύνολο  
 10.462.067,86  8.880.767,77 

  
 

   

Σύνολο κυκλοφορούντων  
 14.733.707,22  11.651.619,84 

  
 

   

Σύνολο ενεργητικού  
 

14.866.144,26  11.787.002,80 
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 2019  2018 

Καθαρή θέση  
 

   

Καταβλημένο κεφάλαιο  
 

   

Κεφάλαιο 27 §4  1.700.000,00  1.700.000,00 

Σύνολο  
 1.700.000,00  1.700.000,00 

  
 

   

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο  
 

   

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 15  584.606,55  552.182,80 
Έκτακτα αποθεματικά 15  1.100.002,68  1.100.002,68 
Αφορολόγητα αποθεματικά 15  68.162,95  68.162,95 
Αποτελέσματα εις νέο 15  2.045.477,28  1.600.782,68 

Σύνολο  
 3.798.249,46  3.321.131,11 

  
 

   

Σύνολο καθαρής θέσης  
 5.498.249,46  5.021.131,11 

  
 

   

Προβλέψεις  
 

   

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 24 §2.9.3  388.376,87  480.213,44 

Σύνολο  
 388.376,87  480.213,44 

  
 

   

Υποχρεώσεις  
 

   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
 

   

Τραπεζικά δάνεια 22 §2.9.1.1  5.655.142,31  4.320.642,24 
Εμπορικές υποχρεώσεις 22 §2.9.1.2  2.328.618,68  742.161,66 
Φόρος εισοδήματος 23 §2.9.1.3  3.518,56  0,00 
Λοιποί φόροι και τέλη 23 §2.9.1.4  472.752,28  701.366,61 
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 23 §2.9.1.5  50.425,36  53.860,65 
Λοιπές υποχρεώσεις 23 §2.9.1.6  455.241,59  456.807,32 
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 23 §2.9.1.7  13.760,24  10.819,77 
Αγορές υπό τακτοποίηση 23 §2.9.1.8  58,91  0,00 

Σύνολο  
 8.979.517,93  6.285.658,25 

  
 

   

Σύνολο υποχρεώσεων  
 9.367.894,80  6.765.871,69 

  
 

   

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και 
υποχρεώσεων  

14.866.144,26  11.787.002,80 
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(Ποσά σε €)

Κεφάλαιο Ίδιοι τίτλοι
Αποθεματικά 

νόμων & κατ/κού

Έκτακτα 

Αποθεματικά

Αφορολόγητα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2018 1.982.880,00 0,00 516.732,83 1.100.002,68 68.162,95 973.170,84 4.640.949,30

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου -282.880,00 -282.880,00

Απόκτηση ιδίων μετοχών 67.680,00 67.680,00

Διαγραφή ιδίων μετοχών -67.680,00 -67.680,00

Σχηματισμός αποθεματικών 35.449,97 -35.449,97 0,00

Εσωτερικές μεταφορές 0,00

Διανομές μερισμάτων -31.725,00 -31.725,00

Αποτελέσματα περιόδου 694.786,81 694.786,81

Υπόλοιπο 31.12.2018 1.700.000,00 0,00 552.182,80 1.100.002,68 68.162,95 1.600.782,68 5.021.131,11

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00

Απόκτηση ιδίων μετοχών 0,00

Διαγραφή ιδίων μετοχών 0,00

Σχηματισμός αποθεματικών 32.423,75 -32.423,75 0,00

Διανομές μερισμάτων -74.000,00 -74.000,00

Αποτελέσματα περιόδου 551.118,35 551.118,35

Υπόλοιπο 31.12.2019 1.700.000,00 0,00 584.606,55 1.100.002,68 68.162,95 2.045.477,28 5.498.249,46

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου-Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
‘ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’ 

 
Σημειώσεις επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της 31 Δεκεμβρίου 2019 

          Οι σημειώσεις επί των σελίδων 16 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών                  

        καταστάσεων   
   

16 

 

 

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

(Νόμος Υπ’ Αρίθ. 4308) 
 
 
       Πληροφορίες σχετικά με (άρθρο 29 παρ. 3) : 
 

α. Επωνυμία Οντότητας : ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 

β. Νομικός Τύπος Οντότητας : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

γ. Περίοδος Αναφοράς : 01/01/2019 – 31/12/2019 

δ. Διεύθυνση Έδρας Οντότητας : Νάξου 4, Αιγάλεω Αττικής 

ε. Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής Οντότητας : Γ.Ε.ΜΗ. ΑΡ.  393001000 

στ. Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

ζ. Κατηγορία Οντότητας : ΜΕΣΑΙΑ ΟΝΤΟΤΗΤΑ 

η. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία 

με τον παρόντα νόμο. 

 
 
Παρ. 1.  Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν 
χάριν της αρχής της εύλογης παρουσίασης. 

 
  

α. Άρθρο 29, παρ. 6, Ν. 4308/2014: Όπου σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει 

παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει 

την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η 

παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της 

παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα 

αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.   

 

Δεν έγινε.  

 

β. Άρθρο 29, παρ. 7, Ν. 4308/2014: Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση 

σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση 

του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

 

Δεν υπάρχουν. 
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Παρ. 2. Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων 

 

Άρθρο 29, παρ. 5, Ν. 4308/2014: Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών που ακολουθεί η 

οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση 

αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται 

αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και 

γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων.  

 

1. Τα ενσώματα και άυλα πάγια στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και 

μεταγενέστερα επιμετρούνται στο αποσβέσιμο κόστος κτήσεως. 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 άλλη περίπτωση, οι σχετικές δαπάνες αναγνωρίζονται ως έξοδο, σύμφωνα 

με το άρθρο 25. 

2. Αποσβέσεις παγίων. Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη 

ωφέλιμη ζωή υποβλήθηκε σε απόσβεση. Η απόσβεση άρχισε όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι 

έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη 

ωφέλιμη οικονομική ζωή του.  

Οι αποσβέσεις διενεργήθηκαν με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Αναφορικά με τις 

εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τα εναπομείναντα έτη της μίσθωσης. 

Οι εφαρμοζόμενοι συντελεστές απόσβεσης είναι οι ακόλουθοι: 

α/α Περιγραφή 
Συντελεστής 
απόσβεσης 

1 Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 12,5% 
2 Μέσα μεταφοράς ατόμων 16% 
3 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων 12% 
4 Εξοπλισμός Η/Υ 20% 
5 Λοιπός εξοπλισμός 10% 
6 Λογισμικά 20% 

  

3. Απομείωση παγίων 

Τα άνω πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημιές 

απομείωσης δεν προέκυψαν.  

Δεν αναστράφηκαν ζημιές απομείωσης προηγούμενων περιόδων.  

Δεν υπήρξε αναστροφή απομείωσης υπεραξίας. 
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4. Παύση αναγνώρισης παγίων 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία κατά τη διάρκεια της περιόδου διατέθηκαν ή δεν 

αναμένονται πλέον μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεσή του έπαυσαν να 

αναγνωρίζονται στον ισολογισμό και το κέρδος ή ζημία που προέκυψε από την ανωτέρω παύση 

προσδιορίσθηκε ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής 

αξίας του στοιχείου και το οποίο περιλαμβάνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στο χρόνο 

που το στοιχείο έπαυσε να αναγνωρίζεται.   

 

4.1 Χρηματοδοτική μίσθωση 

Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή. 

Δεν περιήλθαν στην οντότητα περιουσιακά στοιχεία με χρηματοδοτική μίσθωση.  

 

Πώληση περιουσιακών στοιχείων που στη συνέχεια επαναμισθώνονται με χρηματοδοτική 

μίσθωση δεν υπήρξε. 

 

5. Λειτουργική μίσθωση.  

5.1. Πληροφορίες από πλευράς εκμισθωτή. 

Η εταιρεία δεν εκμισθώνει ακίνητα ή λοιπά περιουσιακά στοιχεία. 

 

5.2. Πληροφορίες από πλευράς μισθωτή. 

Εντός της χρήσεως καταβλήθηκε για την ενοικίαση της έδρας της εταιρείας καθώς και του 

υποκαταστήματος της Θεσσαλονίκης το ποσό των ευρώ 87.314,76. Επιπλέον, καταβλήθηκαν 

μισθώματα για μεταφορικά μέσα που χρησιμοποιούνται από τους πωλητές της εταιρείας 

συνολικού ποσού ευρώ 22.056,48 και για ενοίκιο θυρίδας ποσό ευρώ 170,00.  

 

6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος. Μεταγενέστερα της 

αρχικής αναγνώρισης, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 

ζημίες απομείωσης.  
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Τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα της αρχικής 

αναγνώρισης επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου.   

 

Απομείωση. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, 

όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. 

 

      Ζημίες απομείωσης προέκυψαν εντός της τρέχουσας χρήσης και αφορούν απομείωση 

εμπορικών απαιτήσεων καθαρού ποσού ευρώ 100.000,00 ως ακολούθως: 

Περιγραφή Αξία 

Προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων 176.161,77 

Αναστροφή προβλέψεων λόγω επισφαλών 

απαιτήσεων λόγω μερικούς είσπραξης 
-76.161,77 

Σύνολο 100.000,00 

 

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Η οντότητα παύει να 

αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν : 

α.   Εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή  

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

κυριότητα του στοιχείου αυτού. 

 

Εμφάνιση στον ισολογισμό. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζονται 

στον ισολογισμό ως μη κυκλοφορούντα ή ως κυκλοφορούντα, ανάλογα με τις προθέσεις της 

διοίκησης της οντότητας και το συμβατικό ή εκτιμώμενο χρόνο διακανονισμού τους. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως ακολούθως: 

 

6.1 Λοιπά μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Τα στοιχεία αυτά αφορούν εγγυήσεις έναντι μισθωμάτων. 
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6.2 Εμπορικές απαιτήσεις 

Εμπορικές απαιτήσεις Αξία 

Πελάτες εμπορίου 5.432.397,26 

Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες 229.245,85 

Γραμμάτια στο χαρτοφυλάκιο 73.908,75 

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 245.098,25 

Επιταγές εισπρακτέες 3.593.660,26 

Επιταγές σε καθυστέρηση 670.861,99 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -2.166.557,42 

Σύνολο 8.078.614,94 

 

6.3 Δουλευμένα έσοδα περιόδου 

Δουλευμένα έσοδα περιόδου Αξία 

Έσοδα από προωθητικές ενέργειες πωλήσεων 1.344,85 

Έσοδα από επίτευξη στόχου 7.279,09 

Έσοδα από τόκους 4,95 

Σύνολο 8.628,89 

 

6.4 Λοιπές απαιτήσεις 

Λοιπές απαιτήσεις Αξία 

Ελληνικό Δημόσιο-Προκαταβληθέντες και 
παρακρατηθέντες φόροι 

217.893,39 

Απαιτήσεις από factors έναντι εκχωρημένων 
απαιτήσεων 

45.443,89 

Προκαταβολές σε πιστωτές 7.252,63 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 10.639,28 

Συμψηφισμός προκαταβολής φόρου εισοδήματος και 
παρακρατηθέντων φόρων με φόρο εισοδήματος 
χρήσεως 

-207.647,60 

Σύνολο 73.581,59 
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6.5 Προπληρωμένα έξοδα 

Προπληρωμένα έξοδα Αξία 

Ασφάλιστρα επόμενης χρήσης 17.462,88 

Αμοιβές τρίτων επόμενης χρήσης 10.721,67 

Παροχές τρίτων επόμενης χρήσης 5.247,28 

Λοιπά έξοδα επόμενης χρήσης 1.601,14 

Αγορές υπό παραλαβή 367.874,50 

Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό διακανονισμό 764.343,15 

Σύνολο 1.167.250,62 

 

6.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Αξία 

Ταμείο 2.049,84 

Προπληρωμένη κάρτα 246,92 

Καταθέσεις όψεως 1.131.695,06 

Σύνολο 1.133.991,82 

 

7. 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. 

 

Επιμέτρηση μετά την αρχική αναγνώριση. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα 

επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. 

 

Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέματος : 

α. Προσδιορίζεται, σύμφωνα με τη μέθοδο της μηνιαίας σταθμισμένης μέσης τιμής. Η μέθοδος 

αυτή είναι η ίδια με εκείνη που εφαρμόστηκε κατά την προηγούμενη χρήση 2018. 

β. Η ίδια μέθοδος χρησιμοποιείται για όλα τα αποθέματα που έχουν παρόμοια φύση και χρήση 

από την οντότητα. Για αποθέματα με διαφορετική φύση ή χρήση διαφορετικές μέθοδοι μπορεί να 

δικαιολογούνται. 

 

Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας 

αντιμετωπίσθηκαν ως έξοδα της περιόδου.  
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8. Προκαταβολές δαπανών και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. 

Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει 

της αρχικής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος 

κτήσης. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και 

ανακτήσιμης αξίας. 

 

9. Υποχρεώσεις 

 

9.1  Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. 

Ποσά που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται 

άμεσα με την ανάληψη των υποχρεώσεων δεν υπήρξαν. 

Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά. 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

 

9.1.1 Τραπεζικά δάνεια 

Τα τραπεζικά δάνεια ποσού € 5.655.142,31 αφορούν δάνεια για εξυπηρέτηση κεφαλαίου 

κίνησης και τακτοποιούνται κανονικά με βάση τους όρους των υπογραφεισών συμβάσεων 

με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά ιδρύματα. 

 

9.1.2 Εμπορικές υποχρεώσεις 

Εμπορικές υποχρεώσεις Αξία 

Προμηθευτές εσωτερικού 1.732.755,20 

Προμηθευτές εξωτερικού 595.863,48 

Σύνολο 2.328.618,68 
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9.1.3 Φόρος εισοδήματος 

Ο οφειλόμενος φόρος εισοδήματος ποσού € 3.518,56 προκύπτει μετά την αφαίρεση από το 

φόρο εισοδήματος των κερδών της χρήσεως ποσού € 211.166,16 της προκαταβολής φόρου 

από την προηγούμενη χρήση ποσού € 207.599,99 και των παρακρατηθέντων φόρων από 

πιστωτικούς τόκους ποσού € 47,61. 

 

9.1.4 Λοιποί φόροι και τέλη 

Λοιποί φόροι και τέλη Αξία 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 406.274,26 

Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι και τέλη 66.478,02 

Σύνολο 472.752,28 

 

9.1.5 Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού ποσού € 50.425,36 αφορά υποχρέωση έναντι ασφαλιστικών 

εισφορών υπέρ ΙΚΑ που τακτοποιείται εμπρόθεσμα εντός της επόμενης χρήσης. 

 

9.1.6 Λοιπές υποχρεώσεις 

Λοιπές υποχρεώσεις Αξία 

Αποδοχές πληρωτέες 56.950,69 

Κρατήσεις υπέρ Ο.Π.Ι. 294.863,91 

Προκαταβολές πελατών 3.282,27 

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 100.144,72 

Σύνολο 455.241,59 

 

9.1.7 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 

Ο λογαριασμός αφορά τόκους δεδουλευμένους, τέλη ανακύκλωσης και δαπάνες 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που διακανονίζονται εντός της επόμενης διαχειριστικής 

χρήσης. 

 

9.1.8 Αγορές υπό τακτοποίηση 

Πρόκειται για αγορές ποσού € 58,91 που τακτοποιούνται εντός της επόμενης χρήσεως 

2020. 

 

Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα. Δεν 

υπήρξαν τόκοι που βαρύνουν το κόστος περιουσιακών στοιχείων.  
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Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 

Η οντότητα παύει να αναγνωρίζει μία χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν, και μόνο όταν, η 

συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

Δεν προέκυψε τέτοια περίπτωση εντός της περιόδου. 

 

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. 

 

9.2  Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα 

στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

 

9.3  Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που 

αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. 

 

Η πρόβλεψη για πιθανή μη είσπραξη απαιτήσεων από πελάτες ανέρχεται κατά την 31/12/2019 

στο ποσό των € 2.166.557,42 και εμφανίζεται αφαιρετικά στον λογαριασμό του Ενεργητικού 

«Εμπορικές Απαιτήσεις». Η κίνηση του λογαριασμού προβλέψεων εντός της κλειόμενης χρήσεως 

είχε ως ακολούθως: 

Προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων Αξία 

Υπόλοιπο λογαριασμού 31/12/2018 2.066.557,42 

Σχηματισμένη πρόβλεψη χρήσεως 2019 176.161,77 

Αναστροφή προβλέψεων προηγούμενων χρήσεων -76.161,77 

Σύνολο 2.166.557,42 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Ειδικότερα, οι 

προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και 

επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 
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Εντός της κλειόμενης χρήσεως ανεστράφη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία, λόγω αποχωρήσεων, ποσού € 91.836,57 κατόπιν αποχώρησης μέρους εκ των 

εργαζομένων για τους οποίους είχε σχηματιστεί πρόβλεψη σε προηγούμενη χρήση. Η εν λόγω 

πρόβλεψη καλύπτει το σύνολο της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας 

κατά την 31/12/2019 και ανέρχεται σε € 388.376,87. 

 

9.4  Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

 

Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους διαφορές εντός της περιόδου αναφοράς. 

10. Κρατικές επιχορηγήσεις 

10.1 Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις δεν υπήρξαν. 

 

 10.2 Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. 

Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων δεν υπήρξαν. 

 

11. Αναβαλλόμενοι φόροι. 

Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας.    

Η οντότητα δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της. 

 

12. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές 

περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

 

Δεν υπήρξαν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις. 

 

Άρθρο 29, παρ. 10, Ν. 4308/2014 : Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το 
άρθρο 24 : 

 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
Άρθρο 29, παρ. 11, Ν. 4308/2014 : Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην 
τιμή κτήσης : 
 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.  
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Παρ. 3. Πάγιο Ενεργητικό  

Άρθρο 29, παρ. 8, Ν. 4308/2014 : Πίνακας που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και 

άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  

 

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
Προσθήκες σε 
ακίνητα τρίτων 

Μεταφορικά μέσα 
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

          

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ         

Αρχικό Υπόλοιπο 01.01.2019 3.991,83 20.007,89 618.537,01 642.536,73 

Προσθήκες περιόδου 110,38 0,00 14.931,48 15.041,86 

Μειώσεις/Πωλήσεις περιόδου 472,29 0,10 15.097,04 15.569,43 

Προσαρμογή σε εύλογες αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ζημία απομείωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 3.629,92 20.007,79 618.371,45 642.009,16 

          

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

Αρχικό υπόλοιπο 01.01.2019 1.110,00 20.007,74 545.263,46 566.381,20 

Αποσβέσεις περιόδου 555,00 0,00 20.904,79 21.459,79 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,08 15.027,40 15.027,48 

Προσαρμογή σε εύλογες αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 1.665,00 20.007,66 551.140,85 572.813,51 

          

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 1.964,92 0,13 67.230,60 69.195,65 

 

ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. 

(Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ) 
Έξοδα ιδρύσεως & 

πρώτης εγκατ. 
Λοιπά έξοδα 

εγκατάστασης 
Λογισμικό Σύνολο 

          

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΕΩΣ         

Αρχικό Υπόλοιπο 01.01.2019 30.227,87 77.017,26 183.994,12 291.239,25 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 14.221,67 14.221,67 

Μειώσεις/Πωλήσεις περιόδου 0,00 0,00 483,60 483,60 

Προσαρμογή σε εύλογες αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ζημία απομείωσης 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 30.227,87 77.017,26 197.732,19 304.977,32 

          

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ         

Αρχικό υπόλοιπο 01.01.2019 30.227,87 77.017,24 160.605,73 267.850,84 

Αποσβέσεις περιόδου 0,00 0,00 11.437,70 11.437,70 

Μειώσεις αποσβέσεων 0,00 0,00 483,59 483,59 

Προσαρμογή σε εύλογες αξίες 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 30.227,87 77.017,24 171.559,84 278.804,95 

          

Αναπόσβεστη αξία 31.12.2019 0,00 0,02 26.172,35 26.172,37 
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Οι αποσβέσεις ανήλθαν στο ποσό των € 32.897,49 και διενεργήθηκαν σύμφωνα με τις φορολογικές 
διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172 / 2013. 
 
Επιπλέον, εντός της χρήσεως η εταιρεία προχώρησε σε εκκαθάριση του μητρώου μέσω απόσυρσης 
παγίων που είχαν καταστεί μη λειτουργικά. 
 

Άρθρο 29, παρ. 26, Ν. 4308/2014 : Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, 

στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.  

 

Δεν υπάρχει οντότητα στην οποία συμμετέχουμε ως εταίροι και ευθυνόμεθα απεριόριστα. 

 

Άρθρο 29, παρ. 27, Ν. 4308/2014 : Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 

οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση. 

 

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 

 

 

Άρθρο 29, παρ. 28, Ν. 4308/2014 : Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του 

οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των 

επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27. 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 

Άρθρο 29, παρ. 29, Ν. 4308/2014 : Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να 

προμηθευτεί τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αναφέρονται στις 

παραγράφους 27 και 28 στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι 

καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος. 

 

Δεν συντρέχει η περίπτωση αυτή. 

 
Παρ. 4. Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Άρθρο 29, παρ. 12, Ν.4308/2014 : Για την καθαρή θέση της οντότητας : 

α. Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης έχει ως εξής : 

 

  Αριθμός  Ονομαστική 

Αξία 
 Διαφορά υπέρ το 

άρτιο 
 Συνολική 

αξία 

Κοινές ονομαστικές 

μετοχές 
 2.656.250  0,64  0,00  1.700.000,00 

    
 

β.  Δεν εκδόθηκαν νέοι τίτλοι εντός της περιόδου. 
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γ. Δεν υφίστανται πιστοποιητικά συμμετοχής, μετατρέψιμοι τίτλοι, δικαιώματα αγοράς τίτλων, δικαιώματα 

προαίρεσης ή παρόμοιοι τίτλοι ή δικαιώματα. 

δ. Για την κίνηση των λογαριασμών αποθεματικών παραπέμπουμε στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής 

Θέσης που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των Οικονομικών Καταστάσεων. 

ε. Δεν υπάρχουν ίδιοι τίτλοι καθαρής θέσης. 

 
Παρ. 5. Προβλέψεις και υποχρεώσεις 
 
Άρθρο 29, παρ. 16, Ν.4308/2014 : Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, 
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν 
παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά. 
 

Για τη χρήση 2019 η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1 του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος 
αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη 
επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
Για τις χρήσεις 2011-2018 η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α 
Ν. 4174/2013. 
 

Εντός της κλειόμενης χρήσεως αναστράφηκαν προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία ποσού € 91.836,57 με σκοπό να καλύπτουν το σύνολο της αποζημίωσης 
λόγω καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας κατά την 31/12/2019, με συνέπεια το συνολικό ύψος αυτών 
να ανέρχεται σε ευρώ 388.376,87. 
          
         Άρθρο 29, παρ. 14, Ν.4308/2014 : Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας που 
καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 Δεν υπάρχουν. 

Άρθρο 29, παρ. 13, Ν.4308/2014: Το συνολικό χρέος της οντότητας που καλύπτεται με 
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της 
εξασφάλισης. 

Στους λογ/σμούς τάξεως υπάρχει ποσό € 2.000,00 που αφορά εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
σύμβασης με προμηθευτή. 

Παρ. 6. Αμοιβές, προκαταβολές και πιστώσεις σε όργανα διοικήσεως 
 
Άρθρο 29, παρ. 30, Ν.4308/2014 : Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές σε μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, 
καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία 
συμβούλου. 
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Την κλειόµενη χρήση δόθηκαν αμοιβές ποσού € 17.253,44 για παρεχόμενες υπηρεσίες προς την 
εταιρεία και ασφαλιστικές εισφορές ποσού € 2.642,74. 
 
Πέραν τούτου, χορηγήθηκε αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας σε πρώην μέλος του 
Δ.Σ. με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης ποσού € 83.071,68. 
 
Άρθρο 29, παρ. 30, Ν.4308/2014 : Τα ποσά των προκαταβολών και πιστώσεων που 
χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του 
επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν 
εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό 
τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε 
κατηγορία των προσώπων αυτών. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
Παρ. 7. Αποτελέσματα χρήσεως 
 
Άρθρο 29, παρ. 24, Ν.4308/2014 : Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών με ανάλυση κατά 
κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές 
αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής 
των υπηρεσιών (Ο κύκλος εργασιών λαμβάνεται όπως καθορίζεται στο άρθρο 25, παρ. 6 και 7, 
δηλαδή το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών περιλαμβάνει τα ποσά των εσόδων που 
πραγματοποιούνται από την πώληση προϊόντων ή την παροχή υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια 
της συνήθους δραστηριότητας της οντότητας από την οποία έχουν αφαιρεθεί οι εκπτώσεις 
πωλήσεων και οι υπέρ του Δημοσίου και τρίτων εισπραττόμενοι φόροι) 
 
Την παρούσα χρήση ο κύκλος εργασιών της οντότητας ανήλθε στο ποσό των € 37.807.621,18 έναντι     
€ 36.092.821,99 κατά την προηγούμενη χρήση και προέρχονται από πωλήσεις όπως αναλύονται 
κατωτέρω: 
 

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019 2018 

Πωλήσεις χονδρικής εσωτερικού 35.620.028,32 32.685.174,61 

Πωλήσεις χονδρικής ενδοκοινοτικές 2.756.581,69 4.047.885,79 

Πωλήσεις λιανικής 1.181,37 1.139,80 

Επιστροφές Πωλήσεων εσωτερικού -457.792,40 -503.803,37 

Επιστροφές Πωλήσεων ενδοκοινοτικές -8.015,46 -42.453,26 

Εκπτώσεις Πωλήσεων εσωτερικού -141.914,99 -145.300,39 

Εκπτώσεις Πωλήσεων ενδοκοινοτικές -554,81 -22.545,30 

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 219,65 495,37 

Πωλήσεις Υπηρεσιών 37.887,81 72.228,74 

Σύνολο 37.807.621,18 36.092.821,99 

 
 
Άρθρο 29, παρ. 23, Ν.4308/2014 : Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια της 
περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες: 
 
Μέσος όρος του απασχοληθέντος κατά τη διάρκεια της χρήσεως προσωπικού και κατηγορίες αυτού, με 
το συνολικό κόστος τους: 
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Άτομα Αμοιβές και έξοδα   
25 Τακτικές Αποδοχές έμμισθου προσωπικού € 777.866,94 

 Κοινωνικές επιβαρύνσεις € 165.562,87 

7 
Τακτικές Αποδοχές ημερομίσθιου 
προσωπικού 

€ 88.947,88 

 Κοινωνικές επιβαρύνσεις € 21.922,80 

1 Αποδοχές μελών Δ.Σ. € 17.253,44 
 Κοινωνικές επιβαρύνσεις € 2.642,74 

 Παρεπόμενες παροχές € 16.580,38 

 Αποζημιώσεις € 106.827,19 

33 Σύνολο  1.197.604,24 

 
Άρθρο 29, παρ. 17, Ν.4308/2014 : Το ποσό και η φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή 
των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας. Ιδιαίτερα, στην 
περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων 
γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού. 
 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 2019 2018 

ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΑΓΑΘΩΝ 

38.149,07 35.508,41 

ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 35.096,35 32.645,41 

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΗΘΗ ΕΣΟΔΑ 3.394,29 2.540,06 

ΣΥΝΟΛΟ 76.639,71 70.693,88 

 

Λογαριασμός Κατηγορία εξόδου 2019 2018 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 27.842,72 29.193,66 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 229.430,93 208.679,26 

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 20.666,59 22.422,21 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 433.082,42 410.616,57 

65 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 294.666,96 272.930,43 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 32.897,49 29.250,38 

67 ΤΕΛΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 38.114,11 36.088,31 

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -91.836,57 -7.514,40 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 2019 2018 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 2.884,27 681,93 

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ 1.600,00 1.600,00 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 0,00 180.000,00 

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 0,07 34.860,07 

ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ 0,00 9.306,65 

ΣΥΝΟΛΟ 4.484,34 226.448,65 
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ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ 2019 2018 

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

4.676,16 350.000,00 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΩΝ 
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

0,00 171.809,23 

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 18.572,30 0,00 

ΣΥΝΟΛΟ 23.248,46 521.809,23 

 
β) Συμψηφισμοί εσόδων και εξόδων προβλεπόμενοι από το Ν. 4308/2014 δεν υπάρχουν. 

 
Άρθρο 29, παρ. 18, Ν.4308/2014 : Το ποσό των τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το 
κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20. 
 

Ποσό τόκων της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, 
σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4308/2014 δεν υπάρχει. 
 
 
Παρ. 8. Διακανονισμοί της οντότητας που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό 
 
Άρθρο 29, παρ. 15, Ν.4308/2014 : Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της 
οντότητας, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές 
επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των 
διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών 
απαιτείται για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
Παρ. 9. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
 
Άρθρο 29, παρ. 31, Ν.4308/2014 : Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα 
συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της 
σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, 
τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. 
Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις επιμέρους 
συναλλαγές μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται 
χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του 
συνδεδεμένου μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της οντότητας. 
 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
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Παρ. 10. Λοιπές πληροφορίες 
 
Άρθρο 29, παρ. 19, Ν.4308/2014 : Η προτεινόμενη ή, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των 
κερδών. 
 

Το Δ.Σ. εισηγείται τη διανομή μερισμάτων από τα κέρδη της χρήσης του 2019 ύψους € 551.000 και το 
υπόλοιπο να μεταφερθεί σε υπόλοιπο κερδών εις νέον. 
 
 
Άρθρο 29, παρ. 20, Ν. 4308/2014 : Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 
 
Εντός της χρήσεως καταβλήθηκαν μερίσματα ποσού € 74.000,00. 
 
Άρθρο 29, παρ. 21, Ν. 4308/2014 : Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου, όταν 
συντρέχει περίπτωση. 
 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
Άρθρο 29, παρ. 22, Ν. 4308/2014 : Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το 
υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής 
του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα 
της περιόδου και την καθαρή θέση. 
 

Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία. 
 
Άρθρο 29, παρ. 33, Ν. 4308/2014 : Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των 
συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει 
απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, 
εφόσον είναι σημαντικά. 
 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση. 
 
Άρθρο 29, παρ. 4, Ν. 4308/2014 : Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την 
προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των 
παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 
 
Δεν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα. 
Σχετικά με τους κινδύνους που προέκυψαν από την έλευση της πανδημίας της ασθένειας COVID-19 
παραπέμπουμε στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
‘ΙΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.’ 

 
Σημειώσεις επί της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα  

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα της 31 Δεκεμβρίου 2019 

          Οι σημειώσεις επί των σελίδων 16 μέχρι 33 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών                  

        καταστάσεων   
   

33 

 

 
 
Παρ. 11. Σημαντικά γεγονότα που έχουν επέλθει μετά την ημερομηνία σύνταξης των ετήσιων 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Άρθρο 29, παρ. 9, Ν. 4308/2014 : Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος 
της περιόδου, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον 
ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους. 
 
Δεν υπήρξαν τέτοιου είδους γεγονότα. 
  

Αιγάλεω, 23 Ιουλίου 2020 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. & 
Διευθύνουσα 

Σύμβουλος 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.& 
Διευθύνων Σύμβουλος 

Το Μέλος του Δ.Σ. 
και Οικ. Διευθυντής 

Ο Υπεύθυνος 
Λογιστηρίου 
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