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για ςιπ εμξπξιημέμεπ Υοημαςξξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ πξσ έληνε ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 

 

Ζ παοξϋρα Δςήρια Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ πξσ ακξλξσθεί (ετενήπ καλξσμέμη για 

λϊγξσπ ρσμςξμίαπ  «Έκθερη» ή «Δςήρια Έκθερη»), ατξοά ςημ εςαιοική υοήρη ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ 2016 

(01.01.2016-31.12.2016) καςαοςίρςηκε βάρει ςχμ ρυεςικόμ διαςάνεχμ ςξσ Άοθοξσ 136 και 43α ςξσ κ.μ. 

2190/1920 και εμπεοιέυει καςά ςοϊπξ εσρϋμξπςξ, πλημ ϊμχπ ξσριαρςικϊ και πεοιεκςικϊ ϊλεπ ςιπ ρυεςικέπ 

απαιςξϋμεμεπ καςά ςξ μϊμξ πληοξτξοίεπ, ποξκειμέμξσ μα εναυθεί μία ξσριαρςική και εμπεοιρςαςχμέμη 

εμημέοχρη ρυεςικά με ςη δοαρςηοιϊςηςα, καςά ςη ρσγκεκοιμέμη υοξμική πεοίξδξ, ςηπ Αμόμσμηπ Δςαιοείαπ 

με ςημ επχμσμία «NEUROSOFT AE ΔΑΘΠΔΘΑ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ» (ετενήπ καλξσμέμη για λϊγξσπ 

ρσμςξμίαπ «Δςαιοεία» ή «Neurosoft») και ςξμ Όμιλξ  Neurosoft, ρςξμ ξπξίξ Όμιλξ ρσμπεοιλαμβάμξμςαι, 

καςά ςη λήνη ςξσ ξικξμξμικξϋ έςξσπ, εκςϊπ απϊ ςημ Δςαιοεία και ξι ακϊλξσθεπ ρσμδεδεμέμεπ εςαιοείεπ:    

α)  «Neurosoft Cyprus Ltd», με έδοα ςημ Ιϋποξ, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει με πξρξρςϊ 100%, 

β) «Neurosoft Romania Srl», με έδοα ςη Πξσμαμία, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει έμμερα μέρχ ςηπ 

θσγαςοικήπ Neurosoft Cyprus Ltd, με πξρξρςϊ 95%. 

 

Ρημειόρειπ ρυεςικά με ςιπ ποξωπξθέρειπ για ςημ εμξπξίηρη:  

i) Ρςιπ 07-10-2008, η Δςαιοεία εναγϊοαρε ςξ 100% ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ «GAEKNAR VENTURES 

LTD», με έδοα ςημ Ιϋποξ. Δσμάμει ςηπ απϊ 03-05-2011 εγκοιςικήπ απϊταρηπ ςξσ Δπαουιακξϋ 

Δικαρςηοίξσ Κεμερξϋ, η χπ άμχ εςαιοεία ρσγυχμεϋθηκε με ςημ εςαιοεία «Neurosoft Cyprus LTD», η 

ξπξία είμαι επίρηπ θσγαςοική ςηπ Δςαιοείαπ.  

ii) Ρςιπ 23-06-2008 η «GAEKNAR VENTURES LTD» και ξ κ. Οαρυαλίδηπ, μέλξπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ , ίδοσραμ ςημ εςαιοεία με ςξ εμπξοικϊ ϊμξμα «NEUROSOFT ROMANIA 

SRL», με έδοα ςξ Βξσκξσοέρςι, η ξπξία καςά ςα ξικξμξμικά έςη 2011, 2012, 2013, 2014 και 2015 

παοέμειμε αμεμεογή.   

 

Ζ παοξϋρα Έκθερη ρσμξδεϋει ςιπ εςήριεπ εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ για ςξ ξικξμξμικϊ 

έςξπ 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και καθόπ η Δςαιοεία ρσμςάρρει εμξπξιημέμεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, 

η παοξϋρα Έκθερη είμαι εμιαία, με κϋοιξ και ποχςεϋξμ ρημείξ αματξοάπ ςα εμξπξιημέμα ξικξμξμικά 

δεδξμέμα ςηπ Δςαιοείαπ και ςηπ ρσμδεδεμέμηπ ποξπ ασςήμ Δςαιοείαπ. Ζ  Έκθερη πεοιλαμβάμεςαι ασςξϋρια, 

μαζί με ςιπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ και ςιπ λξιπέπ απαιςξϋμεμεπ απϊ ςξ μϊμξ πληοξτξοίεπ 

και δηλόρειπ, ρςημ Δςήρια Ξικξμξμική Έκθερη πξσ ατξοά ςημ κλειϊμεμη υοήρη 2016.   

 

Ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςηπ παοξϋραπ Έκθερηπ και ςξ πεοιευϊμεμξ ασςόμ, έυξσμ ειδικϊςεοα χπ ακξλξϋθχπ: 
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ΔΜΞΖΑ Α΄ 

Ρημαμςικά γεγξμϊςα πξσ έλαβαμ υόοα καςά ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ 2016 

α ρημαμςικά γεγξμϊςα πξσ έλαβαμ υόοα καςά ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ 2016 (01.01.2016-31.12.2016) με 

υοξμξλξγική ρειοά, καθόπ και ςσυϊμ επίδοαρή ςξσπ ρςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρσμξφίζξμςαι 

ρςα ενήπ: 

 

1. Δςήρια ακςική Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ Λεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ 

ημ Οέμπςη, 23 Θξσμίξσ 2016, έλαβε υόοα ρςα γοατεία ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ Μέξ Ζοάκλειξ Αςςικήπ, η Δςήρια 

ακςική Γεμική Ρσμέλεσρη ςηπ Δςαιοείαπ, ρςημ ξπξία παοέρςηραμ ασςξποξρόπχπ ή δι’ αμςιποξρόπξσ 

μέςξυξι εκποξρχπξϋμςεπ 23.668.887 κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ και ιράοιθμα δικαιόμαςα φήτξσ, ήςξι 

πξρξρςϊ 92,512% επί ςξσ ρσμϊλξσ 25.584.594 μεςξυόμ και ιράοιθμχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ρςημ Δςαιοεία. 

Ζ Δςήρια ακςική Γεμική Ρσμέλεσρη  ςχμ Λεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ έλαβε ςιπ ενήπ απξτάρειπ επί ςχμ 

θεμάςχμ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ: 

 Ξι μέςξυξι ξμϊτχμα ρςξ 

ρϋμξλϊ ςξσπ εμέκοιμαμ ςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ (εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ) πξσ 

ατξοξϋμ ςημ κλειϊμεμη εςαιοική υοήρη 2015, καθόπ και ςιπ επ’ ασςόμ εκθέρειπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ  και ςχμ Δλεγκςόμ, ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 2015. 

 Ξι μέςξυξι εμέκοιμαμ ξμϊτχμα 

ςη διαμξμή κεοδόμ, ϊπχπ ασςά απξςσπόμξμςαι ρςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ εςαιοικήπ 

υοήρηπ 2015 και ειδικϊςεοα ςη μη διαμξμή ξιξσδήπξςε μεοίρμαςξπ.   

 Ξι μέςξυξι εμέκοιμαμ ξμϊτχμα 

ςημ απαλλαγή ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ και ςχμ Δλεγκςόμ απϊ κάθε εσθϋμη για ςα 

πεποαγμέμα ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 2015 καθόπ και για ςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ εμ 

λϊγχ υοήρηπ. 

 Ξι μέςξυξι εμέκοιμαμ ξμϊτχμα 

ςιπ καςαβληθείρεπ αμξιβέπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ για ςημ εςαιοική υοήρη 2015, καθόπ και για 

ςξ ποόςξ ενάμημξ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 2016 και ποξεμέκοιμαμ ςιπ αμξιβέπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ για ςξ δεϋςεοξ ενάμημξ ςηπ εςαιοικήπ υοήρηπ 2016 και ςξ ποόςξ ενάμημξ ςξσ 2017. 

 Ξι μέςξυξι εμέκοιμαμ ξμϊτχμα 

ςξ διξοιρμϊ ςηπ ελεγκςικήπ εςαιοείαπ ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΚΔΓΙΘΙΖ Α.Δ. (ΑΛ ΡΞΔΚ: 156) χπ Ξοκχςξί 

Δλεγκςέπ για ςξ ξικξμξμικϊ έςξπ 2016 (έλεγυξπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, εςαιοικόμ και 

εμξπξιημέμχμ) ϊπχπ επίρηπ και ςιπ αμξιβέπ ςξσπ. 

 Ξι μέςξυξι εμέκοιμαμ ξμϊτχμα 

ςη ρσμτχμία-επικϋοχρη ςχμ ρσμβάρεχμ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και ποξρόπχμ, ςξσ άοθοξσ 23α ςξσ 

κ.μ. 2190/1920. Δνξσριξδϊςηρη ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςη 

διξίκηρη άλλχμ εςαιοειόμ ςξσ Ξμίλξσ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 23, παο. 1 ςξσ κ.μ. 2190/1920. 

  Ξι μέςξυξι εμέκοιμαμ ξμϊτχμα 

ςημ επέκςαρη ςξσ εςαιοικξϋ ρκξπξϋ και ςηπ αμςίρςξιυηπ ςοξπξπξίηρηπ ςξσ άοθοξσ 3 ςξσ 

Ιαςαρςαρςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ. Ιχδικξπξίηρη ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ. 
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Ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ αματέοθηκε ρςξσπ ρςϊυξσπ και ςιπ ποξξπςικέπ ςξσ ςοέυξμςξπ 

ξικξμξμικξϋ έςξσπ, ϊπχπ μμημξμεϋξμςαι λεπςξμεοόπ ρςημ εςήρια Ξικξμξμική Έκθερη και παοάλληλα 

ρημείχρε ϊςι η διαμσϊμεμη εςαιοική υοήρη 2016 ποξδιαγοάτεςαι χπ θεςική για ςξμ Όμιλξ. 

 

2. Barclays Bank PLC 

Ζ Neurosoft ρσμμεςείυε ρςξ διαγχμιρμϊ ReFINA (Αμξιυςϊπ Κξγαοιαρμϊπ Barclays /Οοξψϊμςα ςξσ ςξμέα Sales 

Finance– ετενήπ Έογξ), πξσ διενήυθη απϊ ςημ οάπεζα Barclays, ρςιπ 16 Δεκεμβοίξσ 2015. Ζ οάπεζα 

Barclays ανιξλϊγηρε ςιπ ποξςάρειπ πξσ έλαβε, με βάρη ςα κοιςήοια ανιξλϊγηρηπ ςξσ Διαγχμιρμξϋ, και 

επέλενε ςη Neurosoft A.E., χπ ςξμ ποξςιμόμεμξ ποξμηθεσςή για ςημ παοξυή και ςημ εταομξγή λϋρηπ 

ιδιχςικξϋ ρσρςήμαςξπ σπξλξγιρςικξϋ μέτξσπ - private cloud solution («Σπηοερίεπ Ρϋμβαρηπ»). Ζ Neurosoft 

είυε αουικά λάβει εμςξλή μα εκςελέρει έμα ρϋρςημα ανιξλϊγηρηπ χπ «Τάρη Διεοεϋμηρηπ» πξσ 

ξλξκληοόθηκε ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2016 και παοάλληλα ποξέβη ρςημ απξπεοάςχρη ςηπ Τϊομαπ Οαοαγγελίαπ 

για ςξ κϋοιξ Έογξ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, σπεγοάτηραμ η Γεμική Ρσμτχμία Ολαιρίξσ και η Τϊομα Οαοαγγελίαπ 

για ςη Τάρη Διεοεϋμηρηπ, εμ αμαμξμή ςηπ Τϊομαπ Οαοαγγελίαπ για ςξ κϋοιξ Έογξ. Ρςιπ 30 Ασγξϋρςξσ, η 

Barclays κξιμξπξίηρε ρςη Neurosoft ϊςι η Ολαςτϊομα Ιοάςηρηπ για ςξ Έογξ (κϋοια ρϋμβαρη), παοαμέμει 

ρε εκκοεμϊςηςα μέυοι μεχςέοαπ. Ασςή ήςαμ  μία απϊταρη ςξσ Ξμίλξσ Barclays όρςε μα ποξραομϊρει ςιπ 

επεμδϋρειπ ρςημ σπξρςήοινη ςχμ οσθμιρςικόμ ποξγοαμμάςχμ και μα διαρταλίρει ϊςι πληοξϋμςαι ξι 

δερμεϋρειπ ςηπ οάπεζαπ απέμαμςι ρςξσπ μεςϊυξσπ και ρςξσπ καμξμιρςικξϋπ τξοείπ. Οαοάλληλα, η 

Neurosoft βοιρκϊςαμ ρε διαποαγμαςεϋρειπ για ςιπ επϊμεμεπ δοάρειπ ρυεςικά με ςξ Έογξ. 

 

3. Υοημαςξδϊςηρη ςηπ Δτξδιαρςικήπ Αλσρίδαπ και Μέα μήμαςα ρςξμ ςξμέα ςξσ Sales Finance 

Ζ Neurosoft ποξέβη ρςξμ επαμαρυεδιαρμϊ και ρςημ αϋνηρη ςηπ ποξρτξοάπ ρςξμ ςξμέα ςηπ 

Υοημαςξδϊςηρηπ ςηπ Δτξδιαρςικήπ Αλσρίδαπ (Supply Chain Finance). Ασςή η ποξρπάθεια απαιςξϋρε 

ςευμξλξγική αμαδιάοθοχρη χπ και 100% ςηπ αμάλξγηπ διεπατήπ με ςη υοήρη Angular 2, καθόπ και ςημ 

ειραγχγή μέχμ ςμημάςχμ ϊπχπ η Ιξιμξποανία, ξ Δαμειρμϊπ βάρει Οεοιξσριακόμ Ρςξιυείχμ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ υοημαςξδϊςηρηπ απξθεμάςχμ-stock financing) και ςηπ Δμπιρςεσςικήπ 

Οοξενϊτληρηπ ιμξλξγίχμ. Ζ μέα ποξρτξοά τέομει ςα Proxima+ και Tesla ρςα ϊοιά ςξσπ, επιςοέπξμςαπ 

ρςξσπ πελάςεπ μαπ μα απξκςήρξσμ έμα απϊ ςα πιξ ξλξκληοχμέμα υαοςξτσλάκια ποξψϊμςχμ ρςξμ ςξμέα ςξσ 

Sales Finance.  

 

4. Betbuzz 

ξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2016, η Neurosoft λάμραοε ςξ Betbuzz.com, μία σπηοερία μξμαδική ρςξ είδξπ ςηπ ρςξμ 

ςξμέα ςξσ sports betting, βαριρμέμη ρςημ αουή ϊςι ξ παίκςηπ λαμβάμει καλϋςεοεπ ςιμέπ (απξδϊρειπ) καθόπ 

πεοιρρϊςεοα παιυμίδια ποξρςίθεμςαι ρςξ ρςξίυημα. Ζ σπηοερία σπξρςηοίζει μϊμξ ρσρρχοεσςέπ 

(accumulators), αουικά για ςξ πξδϊρταιοξ, και θα είμαι διαθέριμη ρςξ Ζμχμέμξ Βαρίλειξ με άδεια πξσ 

διέπεςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Οαιγμίχμ ςξσ Ζμχμέμξσ Βαριλείξσ (UKGC) και ςημ Αουή συεοόμ Οαιγμίχμ 

Λάλςαπ (MGA), ποξρτέοξμςαπ ςιπ καλϋςεοεπ ςιμέπ για ςα πξλλαπλάρια, ρε ρϋγκοιρη με ςξμ αμςαγχμιρμϊ. 

Ζ Neurosoft παοέυει ςημ ςιμξλϊγηρη, ςη διαυείοιρη κιμδϋμξσ και ςα εμπξοικά εογαλεία, ϊπξσ ςοίςξι 

ποξμηθεϋξσμ ςξ μηυαμιρμϊ ρσμαλλαγήπ, ςξ πεοιβάλλξμ υοήρςη και ςη ρσμμϊοτχρη ποξπ ςιπ καμξμιρςικέπ 

διαςάνειπ. α εογαλεία Διαυείοιρηπ Ιιμδϋμξσ ςηπ Neurosoft επιςοέπξσμ real-time σπξλξγιρμϊ έκθερηπ ρςξμ 



 

Ρελίδα 6 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ 2015 έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 

 
 

 
 

κίμδσμξ για ςξσπ ρσρρχοεσςέπ, πξσ ρσμδσάζεςαι με ςξσπ μξμαδικξϋπ αλγξοίθμξσπ ςιμξλϊγηρηπ, 

επιςοέπξμςαπ μία ξλιρςική εκςίμηρη ςξσ κιμδϋμξσ. α εογαλεία ασςά απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ κξμμάςι ςηπ 

σπηοερίαπ. Ζ σπηοερία ςηπ Neurosoft θα χτεληθεί ςξ 70% ςχμ Ακαθάοιρςχμ Ιεοδόμ (GGR-Gross Game 

Revenue), βάρει εμϊπ κξιμξϋ μξμςέλξσ ερϊδχμ. 

 

5. Trendz 

ξ 2015, η Neurosoft ξλξκλήοχρε ςα B-BOLT, Bettracker και Alkemi, ςοία εογαλεία απαοαίςηςα για ςη 

Διαυείοιρη Ιιμδϋμξσ και ςημ ςιμξλϊγηρη ςξσ καιμξςϊμξσ ποξψϊμςξπ ςηπ ΒΞΞΛ. ξ 2016, ρσμευίραμε ςημ 

πξοεία μαπ ποξπ μία πλήοχπ αμενάοςηςη και ξλξκληοχμέμη λϋρη για ςξ ΒΞΞΛ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ, 

νεκιμήραμε ςημ αμάπςσνη ςξσ Trendz, μίαπ αμξικςήπ ποϊςσπηπ μηυαμήπ ρσμαλλαγήπ ρςξιυημάςχμ. Ξ 

ρυεδιαρμϊπ ςξσ πεοιλαμβάμει ςιπ διεπατέπ CRM, Διαυείοιρη Κξγαοιαρμξϋ Οαιυςόμ (PΑΛ) και Οϋλη Άμερηπ 

Οληοχμήπ (Direct Payment Gateway). Ξλϊκληοξ ςξ ποϊγοαμμα έυει ρυεδιαρςεί όρςε ξι νευχοιρςέπ 

εμϊςηςεπ μα λειςξσογξϋμ απϊ κξιμξϋ χπ έμα αμενάοςηςξ ρϋρςημα ή χπ  εμϊςηςεπ παοάκαμφηπ (ϊπχπ ςα 

CRM και PAM), ρε πεοίπςχρη πξσ απαιςείςαι εμξπξίηρη με ρσρςήμαςα ςοίςχμ. Ζ αμάπςσνή ςξσ θα 

ρσμευιρςεί και ςo 2017, ξπϊςε και αμαμέμεςαι η ξλξκλήοχρή ςξσ.  

 

6. Ίδοσμα Ρςαϋοξπ Μιάουξπ – Σπηοερίεπ Κειςξσογίαπ 

ξ 2015, αμαςέθηκε ρςη Neurosoft η σλξπξίηρη ςηπ ςευμξλξγικήπ σπξδξμήπ (ICT) ςξσ Ιέμςοξσ Οξλιςιρμξϋ 

«Ίδοσμα Ρςαϋοξπ Μιάουξπ» (ΙΟΘΡΜ). ξ έογξ ξλξκληοόθηκε εγκαίοχπ και παοαδϊθηκε ρςξμ ςελικϊ 

αγξοαρςή ςξμ Αϋγξσρςξ ςξσ 2016, ακξλξσθόμςαπ μία ασρςηοή διαδικαρία διεθμξϋπ επξπςείαπ. Έκςξςε η 

Neurosoft, έπειςα απϊ διαδικαρία διαγχμιρμξϋ, αμέλαβε ςιπ επιςϊπιεπ λειςξσογίεπ για ξλϊκληοη ςημ 

ςευμξλξγική σπξδξμή, με ςημ αμάθερηπεμςαεςξϋπ ρσμβξλαίξσ. ξ αμςικείμεμξ ςξσ έογξσ ατξοά ςιπ 

καθημεοιμέπ λειςξσογίεπ ςχμ ςευμξλξγικόμ αμαγκόμ ςχμ ςελικόμ υοηρςόμ, ςιπ γεμικϊςεοεπ ςευμξλξγικέπ 

αμάγκεπ ςχμ Ιέμςοχμ Δεδξμέμχμ (Data Centers), εκςϊπ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςηπ αρϋομαςηπ και εμρϋομαςηπ 

σπξδξμήπ ςηλεπικξιμχμιόμ ςηπ Οαμεπιρςημιξϋπξληπ ςξσ ΙΟΘΡΜ. 

 

7. Nokia – Σπξρςήοινη ηλεπικξιμχμιόμ και Σλξπξίηρη 

Ζ Neurosoft, ήδη απϊ ςξ 2008, νεκίμηρε μία ρσμεογαρία με ςημ Alcatel-Lucent για ςιπ σπηοερίεπ πεδίξσ 

(field services), ρςξμ ςξμέα ςχμ ςηλεπικξιμχμιόμ. Έκςξςε, ςξ ςμήμα σπηοεριόμ πεδίξσ έυει αμαβαθμιρςεί 

ρημαμςικά ρε ςοία επίπεδα: αμθοόπιμξ δσμαμικϊ, γεχγοατική κάλσφη και παοευϊμεμεπ ςευμξλξγικέπ 

σπηοερίεπ. Ρςα μέρα ςξσ έςξσπ 2016 η Nokia ξοιρςικξπξίηρε ςημ εναγξοά ςηπ Alcatel-Lucent. Ζ Neurosoft, 

καςά ςη διάοκεια ςξσ 2016, ρσμμεςείυε ρε ρσμευείπ διαποαγμαςεϋρειπ με ςη Nokia ρυεςικά με ςημ 

Σπξρςήοινη και Σλξπξίηρη ςχμ σπηοεριόμ για ςξμ ενξπλιρμϊ ςηπ Nokia ρςα δίκςσα Οαοϊυχμ Σπηοεριόμ 

ηλεπικξιμχμιόμ (Telecom Service Providers networks). Ζ Neurosoft καςάτεοε ϊυι μϊμξ μα διαςηοήρει ςημ 

επιυείοηρη ασςή, αλλά και μα ςημ αμαπςϋνει πεοαιςέοχ, σπϊ ςημ ξμποέλα ςηπ Nokia. 

 

8. Cyber Maritime – Διαυειοιζϊμεμη Οοξρτξοά Αρταλείαπ 

Ζ ρςαδιακή και αμαπϊτεσκςη ενάπλχρη ςξσ Ίμςεομες ςχμ Οοαγμάςχμ (Internet of Things), ακϊμη και ρςξ 

υόοξ ςηπ μασςιλίαπ, έυει ρσμβάλλει ρςημ αμάγκη για ασναμϊμεμη ποξρςαρία ρςξμ κσβεομξυόοo ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ςξμέα. Ζ Neurosoft έυει ςασςξπξιήρει ασςή ςημ ασναμϊμεμη αμάγκη και ρυημάςιρε ρσμμαυία 
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με ςη Navarino, με ρκξπϊ μα παοξσριάρει μία ποξρτξοά πεοί μασςιλιακήπ αρτάλειαπ (maritime Security). 

Ζ Navarino είμαι παγκξρμίχπ μία εκ ςχμ μεγαλϋςεοχμ παοϊυχμ για λϋρειπ δξοστξοικόμ επικξιμχμιόμ 

ρςημ εμπξοική μασςιλιακή αγξοά. Δπίρηπ, η Navarino έυει ρυεδιάρει και διαμείμει ςξ Infinity, ςημ πιξ 

πεςσυημέμη λϋρη για ςη βελςιρςξπξίηρη ςξσ εϋοξσπ ζόμηπ παγκξρμίχπ.  

Ζ Neurosoft μαζί με ςη Navarino ρσμμεςείυαμ ρςημ αμαζήςηρη και εκςεςαμέμη δξκιμή μίαπ ξλξκληοχμέμηπ 

ποξρτξοάπ Cyber security για πλξία. Ζ ρσμεογαρία θα καλϋφει ϊλεπ ςιπ διαρςάρειπ ςηπ σπηοερίαπ, ϊπχπ 

ςημ ευμική, ςη Κειςξσογική και ςημ Δμπξοική διάρςαρη, απξδίδξμςαπ έμα μξμαδικϊ επιυειοημαςικϊ 

εγυείοημα.     

 

9. Δκςίμηρη Αρταλείαπ ςηπ Vodafone – Ολαίριξ ςηπ Ρϋμβαρηπ 

ξ ςοίςξ ςοίμημξ ςξσ 2016, η Neurosoft ρσμμεςείυε ρε διαδικαρία κλειρςξϋ διαγχμιρμξϋ, πξσ ξοίρςηκε απϊ 

ςη Vodafone Greece, για έμα πλαίριξ ρϋμβαρηπ  πξσ καλϋπςει σπηοερίεπ Δκςίμηρηπ Αρταλείαπ (Security 

Assessment) για ϊλεπ ςιπ εςαιοικέπ και μέεπ σπηοερίεπ ςξσ κξλξρρξϋ ςχμ ςηλεπικξιμχμιόμ. Ζ Neurosoft 

ήςαμ αμάμερα ρςιπ  επικοαςέρςεοεπ εςαιοείεπ και ςελικά ρσμπεοιλήτθηκε ρςη λίρςα ςχμ ποξςιμόμεμχμ 

εςαιοειόμ. Έκςξςε η Vodafone Greece, αμέθερε ρςη Neurosoft πληθόοα δοαρςηοιξςήςχμ Δκςίμηρηπ 

Αρταλείαπ, απϊ σπηοερίεπ web χπ σπηοερίεπ mobile.   

 

10. Ilicium – Αμάπςσνη Μέξσ Οοξψϊμςξπ 

Ζ Neurosoft πήοε μία ρςοαςηγική απϊταρη ρςα μέρα ςξσ 2016, μα ανιξπξιήρει ςημ εκςεμή και 

επικεμςοχμέμη ςευμξγμχρία ςηπ ξμάδαπ Δκςίμηρηπ Αρταλείαπ και απϊ κξιμξϋ με ςημ ξμάδα Αμάπςσνηπ 

Κξγιρμικξϋ (Software Development team) ρςξυεϋξμςαπ μα ακξλξσθήρξσμ έμα απξδεδειγμέμξ 

επιυειοημαςικϊ παοάδειγμα ςηπ αμάπςσνηπ εμϊπ in-house ποξψϊμςξπ. Λεςανϋ ςχμ πξικίλλχμ ιδεόμ πξσ 

ρσζηςήθηκαμ, απξταρίρςηκε η αμάπςσνη εμϊπ εογαλείξσ Cyber Deception χπ ποϊςσπξ ςηπ εμδξςμημαςικήπ 

ρσμεογαρίαπ. ξ έογξ ξμξμάρςηκε Ilicium και η ιδέα γϋοχ απϊ ςξ ποξψϊμ ατξοά μία κεμςοικά 

διαυειοιζϊμεμη πλαςτϊομα με πληθόοα ποακςϊοχμ πξσ ρςξυεϋει ρςημ εμίρυσρη ςηπ διαδικαρίαπ 

ποξρςαρίαπ κάθε ξογαμιρμξϋ υοηριμξπξιόμςαπ πξλλαπλξϋπ αμςιπεοιρπαρμξϋπ ρε ξλϊκληοη ςημ σπξδξμή 

ΟΔ. Ζ διαδικαρία ρυεδιαρμξϋ νεκίμηρε ρςα ςέλη ςξσ ςοίςξσ ςοιμήμξσ ςξσ 2016 και ςξ ποχςϊςσπξ 

λειςξσογίαπ αμαμέμεςαι ρςα μέρα ςξσ δεϋςεοξσ ςοιμήμξσ ςξσ 2017. Δίμαι νεκάθαοξ πχπ ξ ρςϊυξπ ςηπ 

αγξοάπ δεμ πεοιξοίζεςαι ρςα εθμικά ϊοια.      

 

11. VLT Project – Σλξπξίηρη και Σπξρςήοινη 

ξ VLT Project παοέμειμε αδοαμέπ, για λίγξ παοαπάμχ απϊ έμα υοϊμξ, χπ ςξμ Θξϋμιξ ςξσ 2015. Ιαςά ςημ 

αμαμξμή ςηπ έμαονηπ ςξσ έογξσ είςε ρςα ςέλη ςξσ ςέςαοςξσ ςοιμήμξσ ςξσ 2016 ή ρςιπ αουέπ ςξσ ποόςξσ 

ςοιμήμξσ ςξσ 2017, η Neurosoft νεκίμηρε ςιπ εςξιμαρίεπ ςξ ςέςαοςξ ςοίμημξ ςξσ 2016 επαμεκςιμόμςαπ ςιπ 

διαδικαρίεπ και διεογαρίεπ με ρκξπϊ μα επιςϋυει σφηλά ποϊςσπα εςξιμϊςηςαπ για ςημ επεουϊμεμη έμαονη 

ςξσ έογξσ. 

 

12. Οιρςξπξιήρειπ ISO 

Δμϊφει ςηπ ςσπξπξίηρηπ Σπηοεριόμ και Δογαριόμ, η Neurosoft έλαβε πιρςξπξίηρη ISO27001:2013 

βαριρμέμη ρςξ Διεθμέπ Οοϊςσπξ για ςξ Ρϋρςημα Διαυείοιρηπ Αρτάλειαπ ςχμ Οληοξτξοιόμ, εμό ήδη είυε 
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λάβει πιρςξπξίηρη Οξιϊςηςαπ ISO9001:2008 και OHSAS18001:2007. Ρε μία ποξρπάθεια μα ασνήρει ςημ 

πξιϊςηςα ςχμ παοευϊμεμχμ σπηοεριόμ, η Neurosoft νεκίμηρε μία ερχςεοική, ρςξυξθεςημέμη διαδικαρία 

αμαδιάοθοχρηπ ρυεςικά με ςημ απϊκςηρη πιρςξπξίηρηπ ISO20000 για ςη Διαυείοιρη Οληοξτξοιόμ 

Οληοξτξοικήπ Θ, με ποχςαουικϊ ρςϊυξ ςα outsourcing έογα Οληοξτξοικήπ. Ζ ημεοξμημία απϊκςηρηπ ςηπ 

πιρςξπξίηρηπ έυει ξοιρςεί καςά ςξ ςοίςξ ςοίμημξ ςξσ 2017.  

 

ΔΜΞΖΑ Β’ 

Ισοιϊςεοξι κίμδσμξι και αβεβαιϊςηςεπ 

Ζ Δςαιοεία δοαρςηοιξπξιείςαι ρε έμα έμςξμα αμςαγχμιρςικϊ και ιδιαίςεοα απαιςηςικϊ διεθμέπ πεοιβάλλξμ, 

ςξ ξπξίξ μεςαβάλλεςαι ςαυϋςαςα και οαγδαία. Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ ςελεσςαίχμ εςόμ, η Δςαιοεία 

ποξρπαθεί ρσρςημαςικά μα εμιρυϋρει ςημ ενχρςοέτειά ςηπ ρςιπ γεχγοατικέπ πεοιξυέπ πξσ παοξσριάζξσμ 

εμδιατέοξμ, με έμταρη ρςη διαοκή αμαβάθμιρη ποξψϊμςχμ και ςχμ λϋρεχμ πξσ παοέυει, εμό παοάλληλα 

αμαπςϋρρει μέα ποξψϊμςα και ποξχθεί ςημ είρξδξ ςηπ ρε μέεπ αγξοέπ, με ρκξπϊ ςη διείρδσρή ςηπ ρε μέεπ 

αγξοέπ και ςημ πεοαιςέοχ εμίρυσρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςάπ ςηπ. 

Ζ ρσμήθειπ υοημαςξξικξμξμικξί και λξιπξί κίμδσμξι ρςξσπ ξπξίξσπ εκςίθεςαι η Δςαιοεία και ςξσπ ξπξίξσπ 

κιμδϋμξσπ εμδέυεςαι μα αμςιμεςχπίρει και καςά ςη διάοκεια ςηπ ςοέυξσραπ υοήρηπ 2016 (01.01.2016-

31.12.2016) είμαι κίμδσμξι αγξοάπ, πιρςχςικϊπ κίμδσμξπ, κίμδσμξπ οεσρςϊςηςαπ κλπ. 

 

1. Οιρςχςικϊπ κίμδσμξπ 

Ζ Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ διαρταλίζει ϊςι ξι πχλήρειπ αγαθόμ και σπηοεριόμ λαμβάμξσμ υόοα ποξπ 

πελάςεπ σφηλήπ πιρςχςικήπ ανιξπιρςίαπ και ικαμϊςηςαπ. Κϊγχ ςηπ επέκςαρηπ ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ 

Δςαιοείαπ ρςξ ενχςεοικϊ, ξ εμ λϊγχ κίμδσμξπ είμαι σπαοκςϊπ ρε ρυέρη με πελάςεπ πξσ ποξέουξμςαι απϊ 

άλλεπ υόοεπ, για ςξσπ ξπξίξσπ δεμ είμαι πάμςξςε εσυεοήπ ξ απξςελερμαςικϊπ έλεγυξπ ςηπ πιρςξληπςικήπ 

ςξσπ ικαμϊςηςαπ και ανιξπιρςίαπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, η Δςαιοεία αμαπςϋρρει και ενελίρρει διαοκόπ ςξσπ 

ερχςεοικξϋπ μηυαμιρμξϋπ διαυείοιρηπ οίρκξσ με ρκξπϊ ςημ πληοέρςεοη αμςιμεςόπιρη ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ 

κιμδϋμξσ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, ξ εμ λϊγχ κίμδσμξπ μξλξμϊςι σπαοκςϊπ εμϊφει και ςξσ γεμικϊςεοξσ αομηςικξϋ 

κλίμαςξπ , απϊ ξικξμξμικήπ απϊφεχπ, ανιξλξγείςαι ρήμεοα χπ ελεγυϊμεμξπ. 

 

2. Ρσμαλλαγμαςικϊπ κίμδσμξπ 

α έρξδα απϊ ςιπ ρσμβάρειπ ςξσ Ξμίλξσ βαρίζξμςαι ρςξ μϊμιρμα ςξσ Δσοό, χπ εκ ςξϋςξσ ξ Όμιλξπ δεμ 

είμαι εκςεθειμέμξπ ρε ρσμαλλαγμαςικϊ κίμδσμξ. Ωρςϊρξ, η διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ παοακξλξσθεί διαοκόπ 

ςξσπ ρσμαλλαγμαςικξϋπ κιμδϋμξσπ πξσ εμδέυεςαι μα ποξκϋφξσμ και ανιξλξγεί ςημ αμάγκη λήφηπ ςέςξιχμ 

μέςοχμ. 

 

3. Ιίμδσμξπ επιςξκίξσ 

Όρξμ ατξοά ςιπ βοαυσποϊθερμεπ δαμειακέπ σπξυοεόρειπ, η Διξίκηρη παοακξλξσθεί ρσμευόπ ςιπ 

διακσμάμρειπ ςχμ επιςξκίχμ και ανιξλξγεί ςημ αμάγκη λήφηπ ρυεςικόμ θέρεχμ για ςημ αμςιρςάθμιρη ςχμ 

κιμδϋμχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςέπ.  
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Ξ παοακάςχ πίμακαπ δείυμει ςιπ μεςαβξλέπ ρςα κέοδη ςξσ Ξμίλξσ ποξ τϊοχμ (μέρχ ςχμ επιπςόρεχμ πξσ 

έυξσμ ςα σπϊλξιπα ςχμ δαμείχμ ρςξ ςέλξπ υοήρηπ με κσμαιμϊμεμξ επιςϊκιξ ρςα κέοδη) ρε πιθαμέπ αλλαγέπ 

επιςξκίχμ, κοαςόμςαπ ςιπ άλλεπ μεςαβληςέπ ρςαθεοέπ. 

Αμάλσρη εσαιρθηρίαπ ςχμ δαμείχμ ςξσ Ξμίλξσ ρε μεςαβξλέπ επιςξκίχμ:  

 31 Δεκεμβοίξσ 2015 

 Λεςαβληςϊςηςα επιςξκίχμ  Δπίδοαρη ρςα απξςελέρμαςα 

    

Δσοό 1.0%  (10,199) 

 (1.0) %  10,199 

 

Ρημείχρη: Ξ παοαπάμχ πίμακαπ δεμ πεοιλαμβάμει ςη θεςική επίπςχρη ςχμ ειρποαυθέμςχμ ςϊκχμ απϊ ςιπ 

καςαθέρειπ. 

 

4. Ιίμδσμξπ οεσρςϊςηςαπ 

Ξ Όμιλξπ διαυειοίζεςαι ςξμ κίμδσμξ οεσρςϊςηςαπ παοακξλξσθόμςαπ ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ςαμειακέπ οξέπ και 

τοξμςίζξμςαπ μα σπάουξσμ πάμςα εναρταλιρμέμεπ ςοαπεζικέπ πιρςόρειπ ποξπ υοήρη. Ξι σπάουξσρεπ 

διαθέριμεπ αυοηριμξπξίηςεπ ςοαπεζικέπ πιρςόρειπ ποξπ ςξμ Όμιλξ, είμαι απξλϋςχπ επαοκείπ όρςε μ 

ααμςιμεςχπιρςεί ξπξιαδήπξςε πιθαμή έλλειφη ςαμειακόμ διαθερίμχμ. Ξ Όμιλξπ διαςηοεί επαοκή ςαμειακά 

απξθέμαςα και υαίοει σφηλήπ ανιξπιρςίαπ έμαμςι ςχμ οαπεζόμ λϊγχ ςηπ δσμαμικήπ πξοείαπ ςξσ ρςημ 

ελλημική αγξοά. Ζ ρσμεςή διαυείοιρη ςηπ οεσρςϊςηςαπ επιςσγυάμεςαι με ςημ ϋπαονη διαθέριμχμ 

πιρςόρεχμ μέρχ εγκεκοιμέμχμ ςοαπεζικόμ πιρςόρεχμ και οεσρςόμ διαθερίμχμ. 

Ξ παοακάςχ πίμακαπ ρσμξφίζει ςη ληκςϊςηςα ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ σπξυοεόρεχμ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 

2016 και 2015 αμςίρςξιυα. 

 

Οξρά υοήρηπ 2016  
Άμερα 

καςαβληςέα 
 

Κιγϊςεοξ απϊ 
6 μήμεπ 

 
6 χπ 12 
μήμεπ 

 
1 χπ 5 

έςη 
 

>5 
έςη 

 Ρϋμξλξ 

             

Δαμειρμϊπ  -  183.000  180.600  491.704  -  855.304 

Ρσμαλλαγέπ και 
λξιπέπ σπξυοεόρειπ 

 
305.802  699.206  429.035  -  -  1.434.043 

Ρϋμξλξ  305.802  882.206  609.635  491.704  -   2.289.347 

 

 

Οξρά υοήρηπ 2015  
Άμερα 

καςαβληςέα 
 

Κιγϊςεοξ 
απϊ 6 μήμεπ 

 
6 χπ 12 
μήμεπ 

 
1 χπ 5 

έςη 
 

>5 
έςη 

 Ρϋμξλξ 

             

Δαμειρμϊπ  -  154.557  154.803  678.609  -  987.969 

Ρσμαλλαγέπ και 
λξιπέπ σπξυοεόρειπ 

 
933.859  800.452  489.165  -  -  2.223.476 

Ρϋμξλξ  933.859  955.009  643.968  678.609  -  3.211.445 

 31 Δεκεμβοίξσ 2016 

 Λεςαβληςϊςηςα επιςξκίχμ   Δπίδοαρη ρςα απξςελέρμαςα 

    

Δσοό 1.0%  (9.898) 

 (1.0) %  9.898      
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ΔΜΞΖΑ Γ’ 

Ρημαμςικέπ ρσμαλλαγέπ με ρσμδεδεμέμα μέοη 

Ζ παοξϋρα εμϊςηςα πεοιλαμβάμει ςιπ ρημαμςικϊςεοεπ ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και ρσμδεδεμέμχμ 

με ασςήμ ποξρόπχμ (ρσμδεδεμέμα μέοη), ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι ρςξ Διεθμέπ Κξγιρςικϊ Οοϊςσπξ 24. 

Διδικϊςεοα, η εμ λϊγχ εμϊςηςα πεοιλαμβάμει: 

(α) ξι ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και κάθε ρσμδεδεμέμξσ ποξρόπξσ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ καςά 

ςη διάοκεια ςηπ κλειϊμεμηπ υοήρηπ 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ξι ξπξίεπ επηοέραμ ξσριαρςικά ςη 

υοημαςξξικξμξμική θέρη ή ςιπ επιδϊρειπ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςημ εμ λϊγχ πεοίξδξ. 

(β) ξι ςσυϊμ μεςαβξλέπ ςχμ ρσμαλλαγόμ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και κάθε ρσμδεδεμέμξσ μέοξσπ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ ςελεσςαία εςήρια Έκθερη, ξι ξπξίεπ θα μπξοξϋραμ μα έυξσμ ξσριαρςικέπ ρσμέπειεπ για 

ςη υοημαςξξικξμξμική θέρη ή ςιπ επιδϊρειπ καςά ςη υοήρη 2016. 

Ρημειόμξσμε ϊςι η αματξοά ρςιπ χπ άμχ ρσμαλλαγέπ, η ξπξία ακξλξσθεί, πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα 

ρςξιυεία: 

(α) ςξ πξρϊ ςχμ ρσμαλλαγόμ για ςη υοήρη 2016 (01.01.2016-31.12.2016),  

(β) ςξ αμενϊτληςξ υοέξπ ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ (31.12.2016), 

(γ) ςη τϋρη ςηπ ρυέρεχπ ςξσ ρσμδεδεμέμξσ μέοξσπ με ςημ Δςαιοεία καθόπ και 

(δ) ςσυϊμ πληοξτξοιακά ρςξιυεία για ςιπ ρσμαλλαγέπ, ςα ξπξία είμαι παοαίςηςα για ςημ καςαμϊηρη ςηπ 

ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ Δςαιοείαπ, μϊμξμ ϊμχπ ετϊρξμ ξι ρσμαλλαγέπ ρσςέπ είμαι ξσριόδειπ και δεμ έυξσμ 

ποαγμαςξπξιηθεί σπϊ ςξσπ ρσμήθειπ ϊοξσπ ςηπ αγξοάπ. 

α ρσμδεδεμέμα με ςημ Δςαιοεία μέοη είμαι ςα ακϊλξσθα: 

α) «Neurosoft Cyprus LTD», με έδοα ςημ Ιϋποξ, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει με πξρξρςϊ 100%, 

β) «Neurosoft Romania SRL», με έδοα ςη Πξσμαμία, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει με πξρξρρςϊ 95 %, 

μέρχ ςηπ θσγαςοικήπ ςηπ «Neurosoft Cyprus LTD». 

 

Διαιςεοικέπ πχλήρειπ και άλλα έρξδα 31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl - - 

Neurosoft Cyprus Ltd - - 

Ρϋμξλξ - - 

  

Διεςαιοικέπ αγξοέπ 31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl - - 

Neurosoft Cyprus Ltd 15.000 22.500 

Ρϋμξλξ 15.000 22.500 
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α σπϊλξιπα ςχμ απαιςήρεχμ και σπξυοεόρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ με ςιπ ρσμδεδεμέμεπ εςαιοείεπ καςά ςη λήνη 

ςηπ ςοέυξσραπ υοήρηπ αμαλϋξμςαι χπ παοακάςχ: 

 

 

 

Διεςαιοικά σπϊλξιπα (απαιςήρεχμ) 31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl 352.450 352.450 

Neurosoft Cyprus Ltd 126.000 126.000 

Ρϋμξλξ 478.450 478,450 

 

Διεςαιοικά σπϊλξιπα (σπξυοεόρεχμ) 31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl - - 

Neurosoft Cyprus Ltd 800 800 

Ρϋμξλξ 800 800 

 

Ξι ρσμαλλαγέπ και ςα σπϊλξιπα με ςα ρσμδεδεμέμα τσρικά ποϊρχπα, ϊπχπ ασςά ξοίζξμςαι απϊ ςξ Διεθμέπ 

Κξγιρςικϊ Οοϊςσπξ 24, για ςξ δχδεκάμημξ 2016 και 2015 αμςίρςξιυα, έυξσμ χπ ενήπ: 

 

 2016 2015 

Αμξιβέπ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ και μελόμ ςηπ διξίκηρηπ  528.388 573.263 

  

Ολέξμ ςχμ αμχςέοχ ρημειόμεςαι ϊςι: 

 Δεμ έυξσμ υξοηγηθεί δάμεια ή πιρςχςικέπ εμ γέμει διεσκξλϋμρειπ ρε μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ ή ρε λξιπά διεσθσμςικά ρςελέυη ςηπ Δςαιοείαπ (και ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ). 

 Ξι εμ λϊγχ ρσμαλλαγέπ δεμ πεοιέυξσμ καμέμα εναιοεςικϊ ή εναςξμικεσμέμξ γμόοιρμα, ςξ ξπξίξ θα 

καθιρςξϋρε επιβεβλημέμη ςημ πεοαιςέοχ και αμά ρσμδεδεμέμξ ποϊρχπξ αμάλσρη ασςόμ. 

 Ολημ ςχμ χπ άμχ αμξιβόμ δεμ στίρςαμςαι άλλεπ ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και ςχμ εμ 

λϊγχ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ και μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

 Δεμ στίρςαςαι ξιαδήπξςε ρσμαλλαγή, η ξπξία μα έυει ποαγμαςξπξιηθεί εκςϊπ και πέοαμ ςχμ 

ρσμήθχμ ϊοχμ ςηπ αγξοάπ. 

 Δεμ στίρςαςαι ξιαδήπξςε ρσμαλλαγή, η ανία ςηπ ξπξίαπ μα σπεοβαίμει ςξ 10% ςηπ ανίαπ ςχμ 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ, ϊπχπ απξςσπόμεςαι ρςιπ ςελεσςαίεπ δημξριεσμέμεπ 

καςαρςάρειπ. 

 

 

ΔΜΞΖΑ Δ’ 

Αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ, καςά ςξ άοθοξ 4 παο.7 ςξσ μ. 3556/2007, ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα και ρυεςική 

επενηγημαςική έκθερη 

1. Διάοθοχρη μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ 
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ξ μέξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ αμέουεςαι, έπειςα απϊ απϊταρη ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ 

Λεςϊυχμ ςηπ 25-11-2014, ρε ξκςό εκαςξμμϋοια εμμιακϊριεπ πεμήμςα ςέρρεοιπ υιλιάδεπ ενακϊρια ξκςό 

(8.954.608,00) Δσοό, είμαι πλήοχπ καςαβεβλημέμξ και διαιοείςαι ρε είκξρι πέμςε εκαςξμμϋοια πεμςακϊριεπ 

εμεμήμςα ςέρρεοιπ (25.584.594) κξιμέπ μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ 0,35 Δσοό εκάρςηπ. 

Για κάθε μεςξυή ϊλα ςα δικαιόμαςα και ξι σπξυοεόρειπ ξοίζξμςαι απϊ ςξ μϊμξ και ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ 

Δςαιοείαπ. Ζ κσοιϊςηςα ςηπ μεςξυήπ ρσμεπάγεςαι ασςξδικαίχπ και ςημ απξδξυή ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ και ςχμ 

απξτάρεχμ πξσ έυξσμ λητθεί ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ και ςξ Ιαςαρςαςικϊ διατϊοχμ ξογάμχμ ςηπ Δςαιοείαπ.  

Ιάθε μεςξυή πεοέυει ςξ δικαίχμα μίαπ (1) φήτξσ. 

Όλεπ ξι μεςξυέπ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι ειρηγμέμεπ ρςξ Υοημαςιρςήοιξ ςξσ Λιλάμξσ και διαποαγμαςεϋξμςαι 

ρςημ αγξοά ΑΘΛ/MAC Italia ςξσ Υοημαςιρςηοίξσ ςξσ Λιλάμξσ. 

 

2. Οεοιξοιρμξί χπ ποξπ ςη μεςαβίβαρη μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ 

Δεμ σπάουξσμ πεοιξοιρμξί χπ ποξπ ςη μεςαβίβαρη μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

3. Ρημαμςικέπ άμερεπ ή έμμερεπ ρσμεςξυέπ 

α) «Neurosoft Cyprus Ltd», με έδοα ςημ Ιϋποξ, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει με πξρξρςϊ 100%, 

β) «Neurosoft Romania Srl», με έδοα ςη Πξσμαμία, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει έμμερα με πξρξρςϊ 

95%, μέρχ ςηπ θσγαςοικήπςηπ «Neurosoft Cyprus Ltd». 

Οεοαιςέοχ, ξι ρημαμςικέπ άμερεπ ή έμμερεπ ρσμμεςξυέπ ρςξ μεςξυικϊ κετάλαιξ και ςα δικαιόμαςα φήτξσ 

ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςημ έμμξια ςχμ διαςάνεχμ ςχμ άοθοχμ 9 χπ 11 ςξσ μ. 3556/2007, ϊπχπ ιρυϋξσμ 

ρήμεοα, είμαι ξι ακϊλξσθεπ: 

 Λασοξειδήπ Αγγελϊπξσλξπ: 1.570.894 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 6,14%) 

 TWILLIN LIMITED: 8.243.356 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 32,22%) 

 OPAP INTERNATIONAL Ltd: 6.401.240 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 25,02%) 

 OPAP CYPRUS Ltd: 1.153.865 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 4,51%) 

 IGT PLC: 4.175.406 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 16,32%) 

 Μικϊλαξπ Βαριλξμικξλιδάκηπ: 639.615 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 2,5%) 

 

Ρημαμςικέπ Ρημειόρειπ: 

 Ρημειόμεςαι ϊςι ςα χπ άμχ πξρξρςά έυξσμ εναυθεί δσμάμει ςηπ ξλξκλήοχρηπ ϊλχμ ςχμ 

διαδικαριόμ ςηπ ρσγυόμεσρηπ με ςημ εςαιοεία Kestrel AE εμόπιξμ ςξσ Υοημαςιρςηοίξσ ςξσ 

Λιλάμξσ. 

 Ξ κϋοιξπ Βαριλξμικξλιδάκηπ αματέοεςαι ρςημ χπ άμχ λίρςα, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι καςέυει πξρξρςϊ 

μικοϊςεοξ ςξσ 3%, για λϊγξσπ ρατήμειαπ και καθόπ είμαι εκςελερςικϊ μέλξπ ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

4. Λεςξυέπ παοέυξσρεπ ειδικά δικαιόμαςα ελέγυξσ 

Δεμ στίρςαμςαι μεςξυέπ ξι ξπξίεπ μα παοέυξσμ ειδικά δικαιόμαςα ελέγυξσ. 

 

5. Οεοιξοιρμξί ρςξ δικαίχμα φήτξσ 
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Δεμ στίρςαμςαι γμχρςξί ρςημ Δςαιοεία πεοιξοιρμξί ρςξ δικαίχμα φήτξσ ρε καςϊυξσπ μεςξυόμ ςηπ 

Δςαιοείαπ με δικαίχμα φήτξσ. 

 

 

 

6. Ρσμτχμίεπ μεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ 

Δεμ έυξσμ πεοιέλθει ρε γμόρη ςηπ Δςαιοείαπ ςσυϊμ ρσμτχμίεπ μεςανϋ μεςϊυχμ ξι ξπξίεπ μα επιβάλλξσμ 

πεοιξοιρμξϋπ ρςη μεςαβίβαρη μεςξυόμ ή πεοιξοιρμξϋπ ρςημ άρκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ. 

 

7. Ιαμϊμεπ διξοιρμξϋ και αμςικαςάρςαρηπ μελόμ Δ.Ρ. και ςοξπξπξίηρηπ Ιαςαρςαςικξϋ πξσ 

διατξοξπξιξϋμςαι απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξμ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα. 

Αματξοικά με ςξ διξοιρμϊ και ςημ αμςικαςάρςαρη μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, καθόπ και ςα 

ρυεςικά με ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ, δεμ στίρςαμςαι καμϊμεπ ξι ξπξίξι μα διατξοξπξιξϋμςαι 

απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξμ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα. 

 

8. Αομξδιϊςηςα ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ή ξοιρμέμχμ μελόμ ςξσ για ςημ έκδξρη μέχμ μεςξυόμ ή 

ςημ αγξοά ιδίχμ μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ, ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 16 ςξσ κ.μ. 2190/1920. 

Δεμ στίρςαςαι ειδική αομξδιϊςηςα ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ή ξοιρμέμχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ για έκδξρη μέχμ μεςξυόμ ή αγξοά ιδίχμ ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 16 ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ 

ιρυϋει ρήμεοα. 

 

9. Ρημαμςικέπ ρσμτχμίεπ πξσ ςίθεμςαι ρε ιρυϋ, ςοξπξπξιξϋμςαι ή λήγξσμ ρε πεοίπςχρη αλλαγήπ 

ρςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ καςϊπιμ δημϊριαπ ποϊςαρηπ. 

Δεμ στίρςαςαι ξιαδήπξςε ρημαμςική ρσμτχμία ρσματθείρα απϊ ςημ Δςαιοεία, η ξπξία μα ςίθεςαι ρε ιρυϋ, 

ςοξπξπξιείςαι ή λήγει ρε πεοίπςχρη αλλαγήπ ρςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ καςϊπιμ δημϊριαπ ποϊςαρηπ. 

 

10. Ρημαμςικέπ ρσμτχμίεπ με μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ή σπαλλήλξσπ ςηπ Δςαιοείαπ. 

Δεμ στίρςαςαι ξιαδήπξςε ρσμτχμία μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ασςήπ ή 

ςξσ ποξρχπικξϋ, η ξπξία μα ποξβλέπει απξζημίχρη ρε πεοίπςχρη παοαίςηρηπ ή απϊλσρηπ υχοίπ λϊγξ ή 

ςεομαςιρμξϋ ςηπ θηςείαπ ή ςηπ απαρυϊληρήπ ςξσπ εναιςίαπ ξιαρδήπξςε δημϊριαπ ποϊςαρηπ. 

 

Δπενηγημαςική έκθερη ρυεςικά με ςιπ πληοξτξοίεπ, η ξπξία ρσμς’αρρεςαι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4 

παο. 8 ςξσ μ. 3556/2007. 

Ζ αοίθμηρη ρςημ παοξϋρα επενηγημαςική έκθερη (η ξπξία ρσμςάρρεςαι ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 4, παο. 8 

ςξσμ. 3556/2007) ακξλξσθεί ςημ αμςίρςξιυη αοίθμηρη ςχμ ρυεςικόμ πληοξτξοιόμ ςξσ άοθοξσ 4, παο.7 

ςξσ μ. 3556/2007, ϊπχπ ξι πληοξτξοίεπ ασςέπ παοαςίθεμςαι παοακάςχ: 

1.  Ζ διάοθοχρη και ξ ςοϊπξπ ρυημαςιρμξϋ ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ παοαςίθεςαι 

αμαλσςικά ρςξ άοθοξ 5 ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ. 
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Ξι μεςξυέπ ςηπ Δςαιοείαπ ειρήυθηραμ ρςξ Υοημαςιρςήοιξ ςξσ Λιλάμξσ ςημ 8η Λαΐξσ και 

διαποαγμαςεϋξμςαι ρςξ χπ άμχ Υοημαςιρςήοιξ διαοκόπ μέυοι ρήμεοα. 

 

2. Ξσδείπ ςέςξιξπ πεοιξοιρμϊπ στίρςαςαι είςε εκ ςξσ μϊμξσ είςε εκ ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ, 

ξϋςε απϊ ξιαδήπξςε άλλη ρσμτχμία. 

 

3. α ρςξιυεία ρυεςικά με ςξμ αοιθμϊ ςχμ μεςξυόμ και ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ςχμ ποξρόπχμ πξσ 

διαθέςξσμ ρημαμςικέπ ρσμμεςξυέπ, έυξσμ αμςληθεί απϊ ςξ ςηοξϋμεμξ απϊ ςημ Δςαιοεία μηςοόξ 

μεςξυόμ και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ πξσ έυξσμ πεοιέλθει καςά μϊμξ ρςημ Δςαιοεία. 

 

4. Δεμ σπάουξσμ άλλεπ καςηγξοίεπ μεςξυόμ, ει μη μϊμξμ κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςά φήτξσ. 

 

5. Δεμ έυξσμ γμχρςξπξιηθεί ρςημ Δςαιοεία ςέςξιξι πεοιξοιρμξί. 

 

6. Ξμξίχπ , δεμ έυξσμ γμχρςξπξιηθεί ρςημ Δςαιοεία ςέςξιεπ ρσμτχμίεπ. 

 

7. Ρςα ρσγκεκοιμέμα θέμαςα ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ Δςαιοείαπ δεμ παοξσριάζει απξκλίρειπ απϊ ςιπ 

ποξβλέφειπ ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα. 

 

8. Δεμ στίρςαςαι ςέςξια ειδική αομξδιϊςηςα. 

 

9. Δλλείφει ςέςξιχμ ρσμτχμιόμ, παοέλκει ξιαδήπξςε επενήγηρη. 

 

10. Ξμξίχπ, ελλείφει ςέςξιχμ ρσμτχμιόμ παοέλκει ξιαδήπξςε επενήγηρη. 

 

ΔΜΞΖΑ Δ’ 

Οληοξτξοίεπ για εογαριακά και πεοιβαλλξμςικά θέμαςα 

1. Ξ Όμιλξπ καςά ςημ 31.12.2016 απαρυξλξϋρε 114 άςξμα, έμαμςι 96 αςϊμχμ ςημ 31.12.2015. 

2. Βαρική αουή πξσ διέπει ςη λειςξσογία ςξσ Ξμίλξσ, απξςελεί η διαοκήπ επιμϊοτχρη και εκπαίδεσρη 

ςξσ ποξρχπικξϋ ςξσ και η εμίρυσρη ςηπ εςαιοικήπ ρσμείδηρηπ ρε ϊλα ςα επίπεδα ςχμ λειςξσογιόμ 

και ϊλεπ ςιπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Ξμίλξσ. Βαρικϊ μέλημα ςξσ Ξμίλξσ είμαι η διαοκήπ επιμϊοτχρη 

και η διαςήοηρη ςξσ ρσμϊλξσ ςξσ ποξρχπικξϋ ρςημ αιυμή ςηπ γμόρηπ. 

3. Ξ Όμιλξπ αμαγμχοίζει ςημ αμάγκη για ρσμευή βελςίχρη ςηπ πεοιβαλλξμςικήπ επίδξρηπ με βάρη ςιπ 

αουέπ ςηπ αειτϊοξσ αμάπςσνηπ και ρε ρσμμϊοτχρη με ςη μξμξθερία και ςα διεθμή ποϊςσπα, 

ρςξυεϋξμςαπ ρε μία ιρξοοξπημέμη ξικξμξμική αμάπςσνη ρε αομξμία με ςξ τσρικϊ πεοιβάλλξμ. 

Ακξλξσθόμςαπ ςιπ αμχςέοχ αουέπ, ξ Όμιλξπ αρκεί ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςξσ με ςοϊπξ πξσ 

εναρταλίζει ατεμϊπ μεμ ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ ατεςέοξσ δε ςημ σγεία και ςημ 

αρτάλεια ςχμ εογαζξμέμχμ ασςξϋ. 

 

ΔΜΞΖΑ Ρ’ 
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Δνέλινη, επιδϊρειπ και θέρη ςηπ Δςαιοείαπ και ςξσ Ξμίλξσ – Υοημαςξξικξμξμικξί και μη βαρικξί δείκςεπ 

επιδϊρεχμ 

Ζ παοξϋρα εμϊςηςα πεοιλαμβάμει μια ξοθή και ρσμξπςική απεικϊμιρη ςηπ ενέλινηπ, ςχμ επιδϊρεχμ, ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ και ςηπ θέρηπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ επιυειοήρεχμ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςημ εμξπξίηρη. Ζ 

απεικϊμιρη ασςή λαμβάμει υόοα με ςέςξιξ ςοϊπξ, όρςε μα παοέυεςαι μια ιρξοοξπημέμη και πεοιεκςική 

αμάλσρη ρυεςικά με ςιπ αμχςέοχ καςηγξοίεπ θεμάςχμ, η ξπξία αμςιρςξιυεί ρςξ μέγεθξπ και ςημ 

πξλσπλξκϊςηςα ςχμ δοαρςηοιξςήςχμ ςχμ επιυειοήρεχμ ασςόμ. Δπίρηπ, ρςξ ςέλξπ ςηπ ρυεςικήπ 

απεικϊμιρηπ, παοαςίθεμςαι και ξοιρμέμξι δείκςεπ (υοημαςξξικξμξμικξί και μη) ςξσπ ξπξίξσπ ςξ Διξικηςικϊ 

Ρσμβξϋλιξ ανιξλξγεί χπ υοήριμξσπ για ςημ πληοέρςεοη καςαμϊηρη ςχμ αμχςέοχ θεμάςχμ. 

 

1. Δπιδϊρειπ ςξσ Ξμίλξσ 

Ζ πξοεία ςχμ βαρικόμ ξικξμξμικόμ μεγεθόμ ςξσ Ξμίλξσ έυει χπ ενήπ: 

Όμιλξπ                                                  31.12.2016                              31.12.2015 

Ρϋμξλξ Δμεογηςικξϋ                                12.768.051                                10.740.024 

Ρϋμξλξ Θδίχμ Ιεταλαίχμ                          9.162.206                                   7.237.705 

Οχλήρειπ                                                 8.744.788                                 12.433.822 

Λεικςά Ιέοδη                                           4.134.013                                   4.179.743 

Ιέοδη ποξ τϊοχμ                                    2.860.518                                   2.630.309 

Ιέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ                            1.924.501                                  1.970.801 

 

2. Υοημαςξξικξμξμικξί δείκςεπ ςξσ Ξμίλξσ 

Ιαςχςέοχ παοαςίθεμςαι ξοιρμέμξι αοιθμξδείκςεπ (υοημαςξξικξμξμικξί και μη), πξσ άπςξμςαι ςχμ βαρικόμ 

επιδϊρεχμ, ςηπ θέρηπ και ςηπ ξικξμξμικήπ καςάρςαρηπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ: 

Όμιλξπ 

 31/12/16 31/12/15  

Οαγιξπξίηρη Δμεογηςικξϋ  29% 21% 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ δείυμει ςημ αμαλξγία  
κεταλαίχμ πξσ έυξσμ διαςεθεί ρε πάγιξ 

εμεογηςικϊThis ratio shows the 
percentage of fixed assets to total assets 

Ίδια κετάλαια/Οάγιξ 
Δμεογηςικϊ  

2,46 3,26 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ παοξσριάζει ςημ 

κεταλαιακή διάοθοχρη ςξσ Ξμίλξσ 

Ρϋμξλξ Σπξυοεόρεχμ/ 
Ρϋμξλξ Οαθηςικξϋ 

31% 33% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ δείυμει ςη δαμειακή 
ενάοςηρη ςξσ Ξμίλξσ Ίδια Ιετάλαια/ Ρϋμξλξ 

Οαθηςικξϋ 
72% 67% 

Δαμειρμϊπ/Ίδια Ιετάλαια 9% 14% 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ παοξσριάζει ςι πξρξρςϊ 
ςχμ ιδίχμ κεταλαίχμ απξςελεί ξ 
δαμειρμϊπ, μακοξποϊθερμεπ και 

βοαυσποϊθερμεπ ςξσ Ξμίλξσ 

Ισκλξτξοξϋμ Δμεογηςικϊ/ 
Βοαυσποϊθερμεπ 
Σπξυοεόρειπ 

3,86 2,61 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςξ πξρξρςϊ 
κάλσφηπ ςχμ βοαυσποϊθερμχμ 

σπξυοεόρεχμ απϊ ςα ρημεία πξσ είμαι 
άμερα οεσρςξπξίηριμα ρςξ εμεογηςικϊ 

Απϊδξρη Δμεογηςικξϋ 15% 18% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα καθαοά 
κέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ χπ πξρξρςϊ επί 

ςξσ εμεογηςικξϋ 

Απϊδξρη Ίδιχμ Ιεταλαίχμ 21% 27% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα καθαοά 
κέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ χπ πξρξρςϊ επί 
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ςχμ Θδίχμ Ιεταλαίχμ 

Λεικςϊ Οεοιθόοιξ Ιέοδξσπ 47% 34% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα μικςά 

κεοδή ςξσ Ξμίλξσ χπ πξρξρρςϊ επί ςχμ 
πχλήρεχμ 

Ιαθαοϊ Οεοιθόοιξ Ιέοδξσπ 22% 16% 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα καθαοά 
κέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ και δικαιόμαςα 

μειξφητίαπ χπ πξρξρςϊ επί ςχμ 
πχλήρεχμ. 

 

 

Δςαιοεία 

 31/12/16 31/12/15  

Οαγιξπξίηρη Δμεογηςικξϋ  33% 26% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ δείμυει ςημ αμαλξγία 

κεταλαίξσ πξσ έυξσμ διαςεθεί ρε πάγιξ 
εμεογηςικϊ 

Ίδια Ιετάλαια/Οάγιξ 
Δμεογηςικϊ 

2,24 2,73 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ παοξσριάζει ςημ 

κεταλαιακή διάοθοχρη ςηπ Δςαιοείαπ 

Ρϋμξλξ Σπξυοεόρεχμ/Ρϋμξλξ 
Οαθηςικξϋ 

29% 30% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ δείυμει ςη δαμειακή 

ενάοςηρη ςηπ Δςαιοείαπ Ίδια Ιετάλαια/Ρϋμξλξ 
Οαθηςικξϋ  

74% 70% 

Δαμειρμϊπ/ Ίδια Ιετάλαια 8% 12% 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ παοξσριάζει ςι πξρξρςϊ 
ςχμ ιδίχμ κεταλαίχμ απξςελεί ξ 
δαμειρμϊπ, μακοξποϊθερμξπ και 
βοαυσποϊθερμξπ ςηπ Δςαιοείαπ 

Ισκλξτξοξϋμ Δμεογηςικϊ/ 
Βοαυσποϊθερμεπ 
Σπξυοεόρειπ  

4,01 2,49 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςξ πξρξρςϊ 
κάλσφηπ ςχμ βοαυσποϊθερμχμ 

σπξυοεόρεχμ απϊ ςα ρςξιυεία πξσ είμαι 
άμερα οεσρςξπξιήριμα ρςξ εμεογηςικϊ 

Απϊδξρη Δμεογηςικξϋ 15% 17% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα καθαοά 
κέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ χπ πξρξρςϊ επί 

ςχμ Θδίχμ κεταλαίχμ 

Απϊδξρη Θδίχμ Ιεταλαίχμ 20% 25% 
Ξ δείκςηπ ασςϊ απεικξμίζει ςα καθαοά 

κέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ χπ πξρξρςϊ επί 
ςξσ εμεογηςικξϋ 

Λεικςϊ Οεοιθόοιξ Ιέοδξσπ 47% 34% 
Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα μικςά 

κέοδη ςηπ Δςαιοείαπ χπ πξρξρςϊ επί ςχμ 
πχλήρεχμ 

Ιαθαοϊ Οεοιθόοιξ Ιέοδξσπ 23% 16% 

Ξ δείκςηπ ασςϊπ απεικξμίζει ςα καθαοά 
κέοδη μεςά απϊ τϊοξσπ και δικαιόμαςα 

μειξφητίαπ χπ πξρξρςϊ επί ςχμ 
πχλήρεχμ. 

 

 

ΔΜΞΖΑ Ε’ 

Οοξβλεπϊμεμη πξοεία και ενέλινη ςξσ Ξμίλξσ για ςη υοήρη 2017 

Λε βάρη ςιπ μέυοι ρήμεοα εκςιμήρειπ για ςξ 2017, στίρςαςαι ρσγκοαςημέμη αιριξδξνία χπ ποξπ ςημ 

επίςεσνη ςχμ ξικξμξμικόμ ρςϊυχμ, παοά ςιπ ρατόπ δϋρκξλεπ ξικξμξμικέπ ρσγκσοίεπ πξσ ενακξλξσθξϋμ μα 

επικοαςξϋμ ρςημ εγυόοια αγξοά και ξικξμξμία. Ζ Δςαιοεία θα ρσμευίρει και ςξ 2017 ςιπ επεμδϋρειπ ρε 

ςευμξλξγικά ποξψϊμςα ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςχμ καιοόμ, ςα ξπξία αμαμέμεςαι 

μα γμχοίρξσμ δσμαμική αμςαπϊκοιρη ρςιπ αγξοέπ πξσ δοαρςηοιξπξιείςαι και παοάλληλα θα ερςιάρει ρςημ 

πεοαιςέοχ εμίρυσρη ςηπ ενχρςοέτειάπ ςηπ. Ρε κάθε κάθε ϊμχπ πεοίπςχρη, λαμβαμξμέμηπ σπϊφη και ςηπ 

γεμικϊςεοηπ οεσρϊςηςαπ πξσ επικοαςεί, ξι ενελίνειπ είμαι  αδϋμαςξμ μα ποξβλετθξϋμ με ακοίβεια. Ζ 
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ποξρθήκη ςοιόμ άκοχπ δσμαμικόμ ςξμέχμ (Δίκςσα, Οεδίξ και Αρτάλεια ρςξμ Ισβεομξυόοξ) επιςοέπει απϊ 

ςη μία πλεσοά ςη διεϋοσμρη ςξσ υαοςξτσλακίξσ, και διαςξμεακέπ ρσμέογειεπ πξσ δεμ ίρυσαμ ςα 

ποξηγξϋμεμα υοϊμια , απϊ ςημ άλλη. Ρςοαςηγική ςηπ Δςαιοείαπ θα απξςελέρει η διεθμήπ επέκςαρη με δϋξ 

πϊλξσπ: ςα Ζμχμέμα Αοαβικά Δμιοάςα για ςημ ποακςξοεία επιυειοημαςικόμ απαιςήρεχμ και σπξδξμή ΟΔ 

και ςξ Κξμδίμξ για ςημ ποακςξοεία επιυειοημαςικόμ απαιςήρεχμ, ςξμ αθληςικϊ ρςξιυημαςιρμϊ και ςημ 

αρτάλεια ρςξμ Ισβεομξυόοξ. 

 

ΔΜΞΖΑ Ζ’ 

ΚΞΘΟΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ 

Δεμ σπάουξσμ ρημαμςικά γεγξμϊςα ςα ξπξία μα ρσμέβηραμ απϊ ςη λήνη ςηπ κλειϊμεμηπ υοήρηπ μέυοι και 

ςημ ημέοα ρϋμςανηπ ςηπ παοξϋραπ Έκθερηπ , με εναίοερη ςα ακϊλξσθα: 

 Ξσδεμία απϊ ςιπ επιυειοήρειπ πξσ ρσμμεςέυξσμ ρςημ εμξπξίηρη διαθέςει μεςξυέπ ή μεοίδια ςηπ παο. 

5 ςξσ άοθοξσ 103 ςξσ κ.μ. 2190/1920. 

 Αματξοικά με ςημ ποξβλεπϊμεμη αμάπςσνη ςηπ Δςαιοείαπ καθόπ και ςξσ Ξμίλξσ, ρυεςική αμάλσρη 

παοαςίθεςαι ρςημ Δμϊςηςα Ε’ ςηπ παοξϋραπ Έκθερηπ. 

 

ΔΜΞΖΑ Η’ 

ΔΖΚΩΡΖ ΔΑΘΠΘΙΖΡ ΔΘΑΙΣΒΔΠΜΖΡΖΡ 

Ζ παοξϋρα Δήλχρη Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ ρσμςάρρεςαι ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ άοθοξ 43  α παο. 

3δ ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ ιρυϋει ρήμεοα, απξςελεί ειδικϊ ςμήμα ςηπ Δςήριαπ Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ και πεοιέυει ϊλα ςα εκ ςξσ μϊμξσ επιβαλλϊμεμα πληοξτξοιακά ρςξιυεία. 

 

Διδικϊςεοα η δξμή ςηπ παοξϋραπ Δήλχρηπ Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ είμαι η ακϊλξσθη: 

 

Α. Δήλχρη Ρσμμϊοτχρηπ με ςξμ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ  

 

Β. Απξκλίρειπ απϊ ςξμ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ και Αιςιξλϊγηρη ςχμ Απξκλίρεχμ 

 

Γ. Οοακςικέπ Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ πξσ εταομϊζει η Δςαιοεία επιπλέξμ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ μξμξθερίαπ 

 

Δ. Οεοιγοατή ςξσ ρσρςήμαςξπ ερχςεοικξϋ ελέγυξσ και διαυείοιρηπ κιμδϋμχμ αματξοικά με ςη διαδικαρία 

ρϋμςανηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ  

 

Δ. Ρςξιυεία αματξοικά με ςξ καθερςόπ ελέγυξσ ςηπ εςαιοείαπ (πληοξτξοιακά ρςξιυεία (γ), (δ), (ρς), (η) 

και (θ) παοάγοατξπ 1 ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ ξδηγίαπ 2004/25/ΔΙ) 

 

Ρ. Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ και Δπιςοξπέπ 

 

Ε. Γεμική  Ρσμέλεσρη και Δικαιόμαςα ςχμ Λεςϊυχμ 
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Α. Δήλχρη Ρσμμϊοτχρηπ με ςξμ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ 

Ξ μϊμξπ 3873/2010, ξ ξπξίξπ εμρχμάςχρε ρςημ ελλημική μξμξθερία και έμμξμη ςάνη ςημ σπ’αοιθ. 

2006/46/ΔΙ Ξδηγία ςηπ Δσςοχπαψκήπ Έμχρηπ, ξσριαρςικά θερπίζει ςημ σιξθέςηρη ςξσ Ιόδικα Δςαιοικήπ 

Διακσβέομηρηπ απϊ ςιπ εςαιοείεπ και παοάλληλα καθιεοόμει ςημ σπξυοέχρη ρϋμςανηπ ςηπ παοξϋραπ 

Δήλχρηπ.  

Ζ Δςαιοεία ρσμμξοτξϋμεμη με ςιπ επιςαγέπ και ςιπ οσθμίρειπ ςξσ εμ λϊγχ Μϊμξσ, ρσμέςανε και εταομϊζει 

ςξ δικϊ ςηπ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ ςξ κείμεμξ ςξσ ξπξίξσ είμαι διαθέριμξ ρςη μϊμιμα 

καςαυχοημέμη ιρςξρελίδα ςηπ Δςαιοείαπ www.neurosoft.gr. 

Ζ ρϋμςανη ςξσ εμ λϊγχ Ιόδικα, ςξμ ξπξίξ απξτάριρε ασςξβξϋλχπ μα εταομϊρει η Δςαιοεία, έυει χπ ρςϊυξ 

ςη διαοκή βελςίχρη ςξσ εςαιοικξϋ θερμικξϋ πλαιρίξσ και ςξσ εσοϋςεοξσ επιυειοημαςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, 

καθόπ και ςη βελςίχρη ςηπ αμςαγχμιρςικϊςηςαπ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ ρϋμξλϊ ςηπ. 

Ιαςά ςημ καςάοςιρη ςξσ εμ λϊγχ Ιόδικα ελήτθηραμ σπϊφη ϊλεπ ξι αουέπ εςαιοικήπ διακσβέομηρηπ ξι 

ξπξίεπ ακξλξσθξϋμςαι απϊ ςημ Δςαιοεία κας’ επιςαγή ςηπ κείμεμηπ μξμξθερίπ (κ.μ. 2190/19220, μ. 

3016/2002), ϊπχπ ςοξπξπξιηθείπ ιρυϋει ρήμεοα, μ. 3693/2008 και μ. 3884/2010), καθόπ και ξι ποξςάρειπ 

και εμ γέμει πεοιευϊμεμξ ςξμ Ικόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ ξ ξπξίξπ ρσμςάυθηκε με ποχςξβξσλία ςξσ 

ΡΔΒ, και καςϊπιμ ςοξπξπξιήθηκε ρςξ πλαίριξ ςηπ ποόςηπ αμαθεόοηρήπ ςξσ απϊ ςξ Δλλημικϊ Ρσμβξϋλιξ 

Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ (ΔΡΔΔ) και δημξριξπξιήθηκε ςξμ Ξκςόβοιξ ςξσ 2013. 

Ρημειόμεςαι ϊςι για λϊγξσπ πληοϊςηςαπ ξ Ιόδικαπ Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ πξσ η Δςαιοεία ρσμέςανε και 

εταομϊζει (ετενήπ καλξϋμεμξπ και χπ «Ιόδικαπ» για λϊγξσπ ρσμςξμίαπ) έυει εγκοιθεί με ρυεςική απϊταρη 

ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ ςηπ 21ηπ Θξσμίξσ 2012. 

 

Β. Απξκλίρειπ απξ ςξμ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ και Αιςιξλϊγηρη ςχμ Απξκλίρεχμ 

Ζ Δςαιοεία απξτάριρε ασςξβξϋλχπ μα ρσμςάνει και εταομϊρει δικϊ ςηπ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ, 

όρςε μα διαμξοτχθείξ έμα πλαίριξ εςαιοικήπ διακσβέμηρη πμε ρσμεκςίμηρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςηπ 

λειςξσογίαπ ςηπ και με αμαγμόοιρη ςχμ ϊπξιχμ αμαγκόμ σπαγξοεϋξμςαι απϊ ςημ ξογάμχρη και ςη 

λειςξσογία ςηπ Δςαιοείαπ. 

Ζ διαμϊοτχρη ςξσ εμ λϊγχ Ιόδικα, χρςϊρξ, είμαι μια διαδικαρία δσμαμική, η ξπξία εμϊφει και ςηπ 

διαβξϋλεσρηπ πξσ λαμβάμει υόοα καςά ςημ παοξϋρα υοξμική ρςιγμή για ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ μϊμξσ 

3016/2012, αμαμέμεςαι μα ρσμευιρθεί. Δμςϊπ ςξσ εμ λϊγχ πλαιρίξσ και ιδίχπ λϊγχ ςξσ μικοξϋ μεγέθξσπ 

ςηπ καςά ςημ παοξϋρα ρςιγμή η Δςαιοεία εμταμίζει ξοιρμέμεπ απξκλίρειπ ρε ρυέρη με ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ 

Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ (πξσ ασςξβξϋλχπ εταομϊζει), ξι ξπξίεπ ρσμξφίζξμςαι χπ ακξλξϋθχπ: 

Δεμ στίρςαςαι Δπιςοξπή Αμξιβόμ. ξ μέγεθξπ ςηπ Δςαιοείαπ και ξ μικοϊπ αοιθμϊπ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ 

ςηπ καθιρςξϋμ πεοιςςή, καςά ςημ παοξϋρα υοξμική ρςιγμή, ςημ ϋπαονη ςέςξιαπ Δπιςοξπήπ. 

Δεμ στίρςαςαι Δπιςοξπή Δλέγυξσ, καθόπ ςξ εϋοξπ ςχμ ρσμαλλαγόμ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι ιδιαίςεοα μικοϊ για 

μα δικαιξλξγεί ςημ ϋπαονη ςέςξιαπ Δπιςοξπήπ. 

 

Γ. Οοακςικέπ Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ πξσ εταομϊζει η Δςαιοεία επιπλέξμ ςχμ διαςάνεχμ ςηπ 

μξμξθερίαπ 

Ζ Δςαιοεία, αματξοικά με ςα θέμαςα εςαιοικήπ διακσβέομηρηπ, εταομϊζει ςιπ διαςάνειπ ςχμ μϊμχμ 

2190/1920, 3016/2002, 3693/2008, ςιπ ξπξίεπ έυει εμρχμαςόρει ρςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ, ρςξμ Δρχςεοικϊ 

http://www.neurosoft.gr/
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Ιαμξμιρμϊ Κειςξσογίαπ ςηπ και ρςξ Δγυειοίδιξ Δρχςεοικξϋ Δλέγυξσ (audit manual) ςξ ξπξίξ ςηοεί. 

Δπιποξρθέςχπ, η εςαιοεία εταομϊζει ςξ δικϊ ςηπ Ιόδικα Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ, ξ ξπξίξπ είμαι 

ρϋμτχμξπ με ςιπ διαςάνειπ ςηπ χπ άμχ μξμξθερίαπ και πεοιλαμβάμει ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ ρςιπ διαςάνειπ ςξσ 

Ιόδικα, ςξ κείμεμξ ςξσ ξπξίξσ είμαι διαθέριμξ ρςη μϊμιμα καςαυχοημέμη ιρςξρελίδα ςηπ Δςαιοείαπ 

www.neurosoft.gr. 

 

Δ. Οεοιγοατή ςχμ ρσρςημάςχμ ερχςεοικξϋ ελέγυξσ και διαυείοιρηπ κιμδϋμξσ αματξοικά με ςη 

διαδικαρία ρϋμςανηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ 

ξ ρϋρςημα Δρχςεοικξϋ Δλέγυξσ είμαι ξι λειςξσογίεπ ςιπ ξπξίεπ έυει καθιεοόρει η Δςαιοεία όρςε μα 

εναρταλίζεςαι η πεοιξσρία ςηπ, μα εμςξπίζξμςαι και μα αμςιμεςχπίζξμςαι ξι ρημαμςικϊςεοξι κίμδσμξι πξσ 

αμςιμεςχπίζει ή εμδέυεςαι μα αμςιμεςχπίρει ή εμδέυεςαι μα αμςιμεςχπίρει ρςξ μέλλξμ, μα διαρταλίζεςαι ϊςι 

ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία βάρει ςχμ ξπξίχμ ρσμςάρρξμςαι ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ είμαι ρχρςά και 

ακοιβή, καθόπ και ϊςι ςηοείςαι ςξ ιρυϋξμ καμξμιρςικϊ πλαίριξ και εταομϊζξμςαι ξι μϊμξι, ξι αουέπ και ξι 

πξλιςικέπ πξσ απξταρίζει η Διξίκηρη. 

 

ξ αμςικείμεμξ ςξσ ρσρςήμαςξπ ερχςεοικξϋ ελέγυξσ ρσμίρςαςαι ρςημ ξοθξλξγική καςαμξμή ςχμ πϊοχμ ςηπ 

Δςαιοείαπ, ςημ ποξρςαρία ςηπ επιυειοημαςικήπ τήμηπ ςηπ, ςημ σιξθέςηρη καλϋςεοχμ μεθϊδχμ λειςξσογίαπ 

με βάρη ςημ απξκςηθείρα εμπειοία και, καςά ρσμέπεια, ςημ καλϋςεοη δσμαςϊςηςα ανιξλϊγηρηπ ςχμ 

κιμδϋμχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ επιυειοημαςική δοαρςηοιϊςηςα. 

 

Ζ ϋπαονη ενελιγμέμξσ ρσρςήμαςξπ ερχςεοικξϋ ελέγυξσ ρσμεπάγεςαι ςημ πεοαιςέοχ αμάπςσνη ςηπ 

εςαιοείαπ, ςη βελςίχρη ςηπ απϊδξρηπ ασςήπ μέρχ ςηπ αμαποξραομξγήπ ςχμ ρςοαςηγικόμ επιλξγόμ και 

ςχμ εςαιοικόμ ρςϊυχμ, ςη μείχρη εμτάμιρηπ ζημιόμ μέρχ ςηπ καςαγοατήπ ςχμ διατϊοχμ ειδόμ κιμδϋμξσ, 

ςη ρσμμϊοτχρη ποξπ ςξσπ οσθμιρςικξϋπ μηυαμιρμξϋπ και ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ δσρμεμόμ ρσμθηκόμ, με 

απόςεοξ ρςϊυξ ςη βελςίχρη ςηπ απξδξςικϊςηςαπ ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

Οοξκειμέμξσ μα διαρταλίζεςαι ϊςι ςα ξικξμξμικά ρςξιυεία, βάρει ςχμ ξπξίχμ ρσμςάρρξμςαι ξι ξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ ςϊρξ ςηπ Δςαιοείαπ ϊρξ και ςξσ Ξμίλξσ, είμαι ρχρςά και ακοιβή, η Δςαιοεία εταομϊζει 

ρσγκεκοιμέμεπ διαδικαρίεπ ελέγυξσ, ξι ξπξίεπ ποξβλέπξσμ ςα ενήπ:   

  

 Ξι εγγοατέπ απϊ ςξ λξγιρςήοιξ ςηπ Δςαιοείαπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι βάρει ρσγκεκοιμέμηπ διαδικαρίαπ 

πξσ απαιςεί ϊλα ςα παοαρςαςικά μα είμαι ποχςϊςσπα και μα τέοξσμ ςιπ αμάλξγεπ εμσπϊγοατεπ 

εγκοίρειπ,  

 ςξ λξγιρςήοιξ ποαγμαςξπξιεί πεοιξδικέπ ρσμτχμίεπ ςχμ σπξλξίπχμ ςχμ λξγαοιαρμόμ 

μιρθξδξρίαπ, πελαςόμ, ποξμηθεσςόμ ΤΟΑ κλπ., 

 η Δςαιοεία ςηοεί θεχοημέμξ Ληςοόξ Οαγίχμ και διεμεογεί απξρβέρειπ βάρει ςχμ Διεθμόμ 

Κξγιρςικόμ Οοξςϋπχμ και ςχμ Τξοξλξγικόμ Ρσμςελερςόμ πξσ ποξβλέπξμςαι, ξι ξπξίεπ ελέγυξμςαι 

απϊ ςξμ σπεϋθσμξ για ςη λειςξσογία ςχμ ξικξμξμικόμ σπηοεριόμ,  

http://www.neurosoft.gr/
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 ξ Όμιλξπ καςαοςίζει, ρε εςήρια βάρη, ςξμ εμξπξιημέμξ αλλά και ςξσπ αςξμικξϋπ, αμά θσγαςοική 

ςξσ Ξμίλξσ, ποξωπξλξγιρμξϋπ για ςξ επϊμεμξ ξικξμξμικϊ έςξπ, ξι ξπξίξι παοξσριάζξμςαι ρςξ 

Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοείαπ ποξκειμέμξσ μα εγκοιθξϋμ, 

 κάθε μήμα ρσμςάρρεςαι λεπςξμεοήπ αμά θσγαςοική και εμξπξιημέμη, ρε επίπεδξ Ξμίλξσ, 

παοξσρίαρη ςχμ ξικξμξμικόμ απξςελερμάςχμ, η ξπξία γμχρςξπξιείςαι ρςη Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ, 

 ξι εςαιοείεπ ξι ξπξίεπ απαοςίζξσμ ςξμ Όμιλξ ακξλξσθξϋμ εμιαίεπ λξγιρςικέπ εταομξγέπ και 

διαδικαρίεπ, ακξλξσθόμςαπ ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ,  

 ελέγυξμςαι ξι ρυέρειπ και ξι ρσμαλλαγέπ ςηπ Δςαιοείαπ µε ςιπ ρσμδεδεµέμεπ µε ασςήμ εςαιοείεπ,  

 διεμεογξϋμςαι ςακςικέπ και έκςακςεπ απξγοατέπ, 

 ελέγυξμςαι ςα λξγιρςικά και γεμικά ςα μηυαμξγοατικά ρσρςήμαςα ςηπ Δςαιοείαπ,  

 ελέγυεςαι η μξµιµϊςηςα ςχμ αµξιβόμ και πάρηπ τϋρεχπ παοξυόμ ποξπ ςα µέλη ςηπ ∆ιξίκηρηπ 

καθόπ και η ςήοηρη και αμαμέχρη ςχμ καμξμιρμόμ λειςξσογίαπ ςηπ Δςαιοείαπ, ϊπχπ ασςξί έυξσμ 

καθξοιρςεί απϊ ςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ και ςημ εμ γέμει μξμξθερία,   

 ρςξ ςέλξπ κάθε πεοιϊδξσ ςα λξγιρςήοια ςηπ μηςοικήπ και ςχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ ρσμςάρρξσμ 

ςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσπ ακξλξσθόμςαπ ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ 

Αματξοάπ,  

 ξι ξικξμξμικέπ σπηοερίεπ ςξσ Ξμίλξσ ρσλλέγξσμ ϊλα ςα απαοαίςηςα ρςξιυεία απϊ ςιπ θσγαςοικέπ 

εςαιοείεπ, διεμεογξϋμςαι ξι εγγοατέπ εμξπξίηρηπ και ρσμςάρρξμςαι ξι ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ 

καςά ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ,  

 σπάουξσμ ρσγκεκοιμέμεπ διαδικαρίεπ κλειρίμαςξπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ξι ξπξίεπ 

πεοιλαμβάμξσμ ποξθερμίεπ σπξβξλήπ, αομξδιϊςηςεπ και εμημέοχρη για ςιπ απαιςξϋμεμεπ 

γμχρςξπξιήρειπ,  

 ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ελέγυξμςαι απϊ ςημ Δπιςοξπή Δλέγυξσ και ςξ Διξικηςικϊ 

Ρσμβξϋλιξ ςηπ εςαιοείαπ.  

 

έλξπ, ςξ πληοξτξοιακϊ ρϋρςημα πξσ υοηριμξπξιεί η Δςαιοεία αμαπςϋρρεςαι και αμαβαθμίζεςαι ρσμευόπ 

απϊ ςξ ςμήμα ευμξλξγίαπ Οληοξτξοιόμ ασςήπ, όρςε μα ποξραομϊζεςαι ρςιπ διαοκόπ διεσοσμέμεπ και 

ενειδικεσμέμεπ αμάγκεπ ςηπ με ρςϊυξ μα σπξρςηοίζει ςξσπ μακοξποϊθερμξσπ ρςϊυξσπ και ποξξπςικέπ ςηπ 

εςαιοείαπ. ξ ςμήμα .Ο., μεςανϋ άλλχμ, είμαι επιτξοςιρμέμξ και με ςημ εταομξγή ςχμ διαδικαριόμ 

αρταλείαπ (λήφη αμςιγοάτχμ αρταλείαπ ρε καθημεοιμή βάρη, ποϊρβαρη ρςα αουεία και ςα ποξγοάμμαςα 

έυξσμ ρσγκεκοιμέμα άςξμα με ςη υοήρη ςχμ αςξμικόμ κχδικόμ κλπ) καθόπ και με ςημ εταομξγή ςχμ 

διαδικαριόμ ποξρςαρίαπ πξσ έυει θερπίρει η Δςαιοεία (λξγιρμικϊ αμςιικϊ, ποξρςαρία ηλεκςοξμικξϋ 

ςαυσδοξμείξσ).  

 

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοείαπ ελέγυει ρε ρσμευή βάρη ςημ επάοκεια ςξσ Ρσρςήμαςξπ Δρχςεοικξϋ 

Δλέγυξσ ςηπ Δςαιοείαπ καθϊρξμ:  

 έυει εγκοίμει ςξμ Δρχςεοικϊ Ιαμξμιρμϊ Κειςξσογίαπ ςηπ Δςαιοείαπ μέρα ρςξμ ξπξίξ έυξσμ εμςαυθεί ξι 

καςάλληλεπ πξλιςικέπ, ξι διαδικαρίεπ και ξι καμξμιρμξί πξσ απξςελξϋμ ςξ Ρϋρςημα Δρχςεοικξϋ 

Δλέγυξσ πξσ εταομϊζει η Δςαιοεία,  
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 ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι παοαλήπςεπ ςχμ εκθέρεχμ πξσ 

ρσμςάρρξμςαι απϊ ςημ σπηοερία Δρχςεοικξϋ Δλέγυξσ ςηπ Δςαιοείαπ. Λέρχ ασςόμ ςχμ εκθέρεχμ 

ανιξλξγξϋμςαι διάτξοξι ςξμείπ/λειςξσογίεπ ςηπ Δςαιοείαπ καθόπ και η επάοκεια ςχμ Ρσρςημάςχμ 

Δρχςεοικόμ Δλέγυχμ πξσ εταομϊζξμςαι ρε ασςέπ. 

 

 

 

Δ. Ρςξιυεία αματξοικά με ςξ καθερςόπ ελέγυξσ ςηπ εςαιοείαπ (πληοξτξοιακά ρςξιυεία (γ), (δ), (ρς), 

(η) και (θ) ςηπ παοαγοάτξσ 1 ςξσ άοθοξσ 10 ςηπ ξδηγίαπ 2004/25/ΔΙ) 

1. ξ άοθοξ 10 παο. 1 ςηπ Ξδηγίαπ 2004/25/ΔΙ ςξσ Δσοχπαψκξϋ Ιξιμξβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ςηπ 21ηπ 

Αποιλίξσ 2004, ρυεςικά με ςιπ δημϊριεπ ποξρτξοέπ εναγξοάπ, ποξβλέπει ςα ακϊλξσθα ρυεςικά με ςιπ 

εςαιοίεπ ςξ ρϋμξλξ ςχμ ςίςλχμ ςχμ ξπξίχμ είμαι ειρηγμέμξ για διαποαγμάςεσρη ρε ξογαμχμέμη αγξοά:  

«1. α κοάςη μέλη εναρταλίζξσμ ϊςι ξι εςαιοίεπ πξσ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 1 παοάγοατξπ 1 δημξριεϋξσμ 

αμαλσςικέπ πληοξτξοίεπ χπ ποξπ ςα ενήπ: 

α) διάοθοχρη ςξσ κεταλαίξσ ςξσπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ ςίςλχμ πξσ δεμ είμαι ειρηγμέμξι ποξπ 

διαποαγμάςεσρη ρε ξογαμχμέμη αγξοά κοάςξσπ μέλξσπ και, καςά πεοίπςχρη, έμδεινη ςχμ διατϊοχμ 

καςηγξοιόμ μεςξυόμ με ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ ρσμδέξμςαι με κάθε καςηγξοία μεςξυόμ 

και ςξ πξρξρςϊ ςξσ ρσμξλικξϋ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ πξσ αμςιποξρχπεϋξσμ, 

β) ϊλξσπ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ρςη μεςαβίβαρη ςίςλχμ, ϊπχπ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ρςημ καςξυή ςίςλχμ ή ςημ 

σπξυοέχρη λήφηπ έγκοιρηπ απϊ ςημ Δςαιοεία ή απϊ άλλξσπ καςϊυξσπ ςίςλχμ, με ςημ επιτϋλανη ςξσ 

άοθοξσ 46 ςηπ ξδηγίαπ 2001/34/ΔΙ, 

γ) ςιπ ρημαμςικέπ άμερεπ ή έμμερεπ ρσμμεςξυέπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ εμμέρχμ ρσμμεςξυόμ μέρχ 

πσοαμιδικόμ διαοθοόρεχμ ή αλληλξρσμμεςξυήπ) καςά ςημ έμμξια ςξσ άοθοξσ 85 ςηπ ξδηγίαπ 2001/34/ΔΙ, 

δ) ςξσπ καςϊυξσπ κάθε είδξσπ ςίςλχμ πξσ παοέυξσμ ειδικά δικαιόμαςα ελέγυξσ και πεοιγοατή ςχμ εμ 

λϊγχ δικαιχμάςχμ, 

ε) ςξμ μηυαμιρμϊ ελέγυξσ πξσ ςσυϊμ ποξβλέπεςαι ρε έμα ρϋρςημα ρσμμεςξυήπ ςχμ εογαζξμέμχμ, ετϊρξμ 

ςα δικαιόμαςα ελέγυξσ δεμ αρκξϋμςαι άμερα απϊ ςξσπ εογαζϊμεμξσπ,  

ρς) ςξσπ κάθε είδξσπ πεοιξοιρμξϋπ ρςξ δικαίχμα φήτξσ, ϊπχπ ςξσπ πεοιξοιρμξϋπ ςχμ δικαιχμάςχμ 

φήτξσ ρε καςϊυξσπ δεδξμέμξσ πξρξρςξϋ ή αοιθμξϋ φήτχμ, ςιπ ποξθερμίεπ άρκηρηπ ςχμ δικαιχμάςχμ 

φήτξσ, ή ρσρςήμαςα ρςα ξπξία, με ςη ρσμεογαρία ςηπ Δςαιοίαπ, ςα υοημαςξπιρςχςικά δικαιόμαςα πξσ 

απξοοέξσμ απϊ ςίςλξσπ διαυχοίζξμςαι απϊ ςημ καςξυή ςχμ ςίςλχμ, 

ζ) ςιπ ρσμτχμίεπ μεςανϋ μεςϊυχμ ξι ξπξίεπ είμαι γμχρςέπ ρςημ Δςαιοεία και δϋμαμςαι μα ρσμεπάγξμςαι 

πεοιξοιρμξϋπ ρςη μεςαβίβαρη ςίςλχμ ή/και ρςα δικαιόμαςα φήτξσ, καςά ςημ έμμξια ςηπ ξδηγίαπ 

2001/34/ΔΙ,  

η) ςξσπ καμϊμεπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ διξοιρμϊ και ςημ αμςικαςάρςαρη μελόμ ςξσ ρσμβξσλίξσ καθόπ και ςημ 

ςοξπξπξίηρη ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ,  

θ) ςιπ ενξσρίεπ ςχμ μελόμ ςξσ ρσμβξσλίξσ, ιδίχπ ϊρξμ ατξοά ςη δσμαςϊςηςα έκδξρηπ ή επαμαγξοάπ 

μεςξυόμ,  

ι) κάθε ρημαμςική ρσμτχμία ρςημ ξπξία ρσμμεςέυει η Δςαιοεία και η ξπξία αουίζει μα ιρυϋει, ςοξπξπξιείςαι 

ή λήγει ρε πεοίπςχρη αλλαγήπ ρςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ καςϊπιμ δημϊριαπ ποξρτξοάπ εναγξοάπ και ςα 
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απξςελέρμαςα ςηπ ρσμτχμίαπ ασςήπ, εκςϊπ εάμ, χπ εκ ςηπ τϋρεόπ ςηπ, η κξιμξλϊγηρή ςηπ θα ποξκαλξϋρε 

ρξβαοή ζημία ρςημ Δςαιοεία. Ζ εναίοερη ασςή δεμ ιρυϋει ϊςαμ η Δςαιοεία είμαι οηςά σπξυοεχμέμη μα 

κξιμξλξγεί παοϊμξιεπ πληοξτξοίεπ βάρει άλλχμ μξμικόμ απαιςήρεχμ, κάθε ρσμτχμία πξσ έυει ρσμάφει η 

Δςαιοία με ςα μέλη ςξσ ρσμβξσλίξσ ςηπ ή ςξσ ποξρχπικξϋ ςηπ, η ξπξία ποξβλέπει απξζημίχρη ρε 

πεοίπςχρη παοαίςηρηπ ή απϊλσρηπ υχοίπ βάριμξ λϊγξ ή εάμ ςεομαςιρθεί η απαρυϊληρή ςξσπ εναιςίαπ ςηπ 

δημϊριαπ ποξρτξοάπ εναγξοάπ». 

2. Oι χπ άμχ πληοξτξοίεπ πεοιέυξμςαι αμαλσςικά ρςξ Ιετάλαιξ  6 ςηπ παοξϋραπ Έκθερηπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ.  Ρυεςικά με ςα ρςξιυεία γ, δ, ρς, η και θ ςηπ παο. 1 ςξσ άοθοξσ 10, η Δςαιοεία δηλόμει ςα 

ακϊλξσθα:  

• χπ ποξπ ςξ ρημείξ γ΄: ξι ρημαμςικέπ άμερεπ ή έμμερεπ ρσμμεςξυέπ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι ξι ακϊλξσθεπ: 

α) «NEUROSOFT CYPRUS LTD», με έδοα ςημ Ιϋποξ, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει με πξρξρςϊ 100%,  

β) «NEUROSOFT ROMANIA SRL» με έδοα ςη Πξσμαμία, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει έμμερα με πξρξρςϊ 

95%, μέρχ ςηπ θσγαςοικήπ ςηπ «NEUROSOFT CYPRUS LTD». 

 

Οεοαιςέοχ ξι ρημαμςικέπ άμερεπ ή έμμερεπ ρσμμεςξυέπ ρςξ μεςξυικϊ κετάλαιξ και δικαιόμαςα φήτξσ ςηπ 

Δςαιοίαπ, καςά ςημ έμμξια ςχμ διαςάνεχμ ςχμ άοθοχμ 9 έχπ 11 ςξσ μ. 3556/2007 είμαι ξι ακϊλξσθεπ: 

 Λασοξειδήπ Αγγελϊπξσλξπ: 1.570.894 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 6,14%) 

 TWILLIN LIMITED: 8.243.356 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 32,22%) 

 OPAP INTERNATIONAL LTD: 6.401.240 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 25,02%) 

 OPAP CYPRUS LTD: 1.153.865 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 4.51%) 

 IGT PLC: 4.175.406 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 16,32%) 

 Μικϊλαξπ Βαριλξμικξλιδάκηπ: 639.615 μεςξυέπ και δικαιόμαςα φήτξσ (πξρξρςϊ 2,50%) 

 

ΡΖΛΑΜΘΙΔΡ ΡΖΛΔΘΩΡΔΘΡ: 

Ρημειόμεςαι ϊςι ςα χπ άμχ πξρξρςά έυξσμ εναυθεί δσμάμει ςηπ ξλξκλήοχρηπ ϊλχμ ςχμ διαδικαριόμ ςηπ 

ρσγυόμεσρηπ εμόπιξμ ςξσ Υοημαςιρςηοίξσ ςξσ Λιλάμξσ.  

 Ξ κϋοιξπ Βαριλξμικξλιδάκηπ 

αματέοεςαι ρςημ χπ άμχ λίρςα, παοά ςξ γεγξμϊπ ϊςι καςέυει πξρξρςϊ μικοϊςεοξ ςξσ 3%, για λϊγξσπ 

ρατήμειαπ και επειδή είμαι  εκςελερςικϊ μέλξπ ςηπ Δςαιοείαπ, 

 χπ ποξπ ςξ ρημείξ δ΄: δεμ στίρςαμςαι ξιξσδήπξςε είδξσπ ςίςλξι (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ μεςξυόμ), 

ξι ξπξίξι παοέυξσμ ειδικά δικαιόμαςα ελέγυξσ. 

 χπ ποξπ ςξ ρημείξ ρς΄: δεμ στίρςαμςαι γμχρςξί πεοιξοιρμξί ρςξ δικαίχμα φήτξσ (ϊπχπ πεοιξοιρμξί 

ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ ρε καςϊυξσπ δεδξμέμξσ πξρξρςξϋ ή αοιθμξϋ φήτχμ, ποξθερμίεπ άρκηρηπ 

ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ, ή ρσρςήμαςα ρςα ξπξία, με ςη ρσμεογαρία ςηπ Δςαιοείαπ, ςα 

υοημαςξπιρςχςικά δικαιόμαςα πξσ απξοοέξσμ απϊ ςίςλξσπ διαυχοίζξμςαι απϊ ςημ καςξυή ςχμ 

ςίςλχμ). Αματξοικά με ςημ άρκηρη ςχμ δικαιχμάςχμ φήτξσ καςά ςημ Γεμική Ρσμέλεσρη, εκςεμήπ 

αματξοά γίμεςαι ρςημ Δμϊςηςα 3 ςηπ παοξϋραπ Δήλχρηπ Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ,  

 χπ ποξπ ςξ ρημείξ η΄: αματξοικά με ςξμ διξοιρμϊ και ςημ αμςικαςάρςαρη μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ καθόπ και ςα ρυεςικά με ςημ ςοξπξπξίηρη ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ, 

δεμ στίρςαμςαι καμϊμεπ ξι ξπξίξι διατξοξπξιξϋμςαι απϊ ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξμ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ 
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ιρυϋει ρήμεοα. Ξι καμϊμεπ ασςξί πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά ρςημ Δμϊςηςα 2.1 ςηπ παοξϋραπ Δήλχρηπ 

Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ,  

 χπ ποξπ ςξ ρημείξ θ΄: δεμ στίρςαμςαι ειδικέπ ενξσρίεπ ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ   Ρσμβξσλίξσ 

αματξοικά με έκδξρη  ή ςημ επαμαγξοά μεςξυόμ. 

 

 

 

Ρ. Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ και Δπιςοξπέπ 

1. Ρϋμθερη Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

ξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ απαοςίζεςαι απϊ πέμςε (5) έχπ επςά (7) εκςελερςικά και μη εκςελερςικά μέλη. α 

ςοία (3) ςξσλάυιρςξμ είμαι μη εκςελερςικά μέλη. α μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ εκλέγξμςαι απϊ ςημ 

Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ για πέμςε (5) έςη. α εκςελερςικά μέλη αρυξλξϋμςαι µε ςα καθημεοιμά 

θέμαςα διξίκηρηπ ςηπ Δςαιοείαπ εμό ςα μη εκςελερςικά, είμαι επιτξοςιρμέμα µε ςημ ποξαγχγή ϊλχμ ςχμ 

εςαιοικόμ θεμάςχμ.  

Αμ λϊγχ θαμάςξσ, παοαίςηρηπ ή για ξπξιξδήπξςε άλλξ λϊγξ κεμχθεί θέρη Ρσμβξϋλξσ, επιβάλλεςαι ρςξσπ 

Ρσμβξϋλξσπ πξσ απξμέμξσμ, ετϊρξμ είμαι ςξσλάυιρςξμ ςοειπ (3), μα εκλένξσμ ποξρχοιμά αμςικαςαρςάςη 

για ςξ σπϊλξιπξ ςηπ θηςείαπ ςξσ Ρσμβξϋλξσ πξσ αμαπληοόμεςαι. Ζ εκλξγή ασςή σπξβάλλεςαι για έγκοιρη 

ρςημ αμέρχπ επϊμεμη ακςική ή Έκςακςη Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ. 

Ξι ποάνειπ ςξσ ποξρχοιμξϋ αμςικαςαρςάςη πξσ εκλέυθηκε απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ είμαι έγκσοεπ και 

εάμ ακϊμα η Γεμική Ρσμέλεσρη δεμ θελήρει μα επικσοόρει ςημ εκλξγή ςξσ και ποξβεί ρε εκλξγή άλλξσ 

ξοιρςικξϋ Ρσμβξϋλξσ. 

ξ παοϊμ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ απαοςίζεςαι απϊ επςά (7) μέλη, εκ ςχμ ξπξίχμ ςοία (3) εκςελερςικά, ςοία 

(3) μη εκςελερςικά και έμα (1) αμενάοςηςξ μη εκςελερςικϊ.   

 

Ακξλξσθεί πίμακαπ πξσ πεοιλαμβάμει ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ: 

Λέλξπ Δ.Ρ. Ηέρη ρςξ Δ.Ρ. 

Λασοξειδήπ Αγγελϊπξσλξπ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. (εκςελερςικϊ) 

Μικϊλαξπ Βαριλξμικξλιδάκηπ 
Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ ςηπ Δςαιοείαπ  

(εκςελερςικϊ) 

Δσάγγελξπ Ιϊλλιαπ Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ. (μη εκςελερςικϊ) 

Αθαμάριξπ Πήγαπ Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ. (μη εκςελερςικϊ) 

Michele Fusella (Λικέλε Τξσζέλα) Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ. (μη εκςελερςικϊ) 

Michal Houst (Λίυαλ Υξσρς) Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ. (μη εκςελερςικϊ) 

Θχάμμηπ Οαπαμικξλάξσ Αμενάοςηςξ μη εκςελερςικϊ Λέλξπ ςξσ Δ.Ρ.  

 

ΡΖΛΔΘΩΡΖ: 

Όλα ςα χπ άμχ αματεοϊμεμα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ έυξσμ ςημ ελλημική σπηκξϊςηςα, πλημ ςχμ 

κ.κ. Michele Fusella (Λικέλε Τξσζέλα), ξ ξπξίξπ έυει ιςαλική σπηκξϊςηςα, και Michal Houst (Λίυαλ Υξσρς), 

ξ ξπξίξπ έυει ςρευική σπηκξϊςηςα.   
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2. Αομξδιϊςηςεπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

ξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ διξικεί και εκποξρχπεί ςημ Δςαιοεία και είμαι αομϊδιξ μ’ απξταρίζει για κάθε 

ζήςημα πξσ ατξοά ςη Διξίκηρη ςηπ Δςαιοείαπ, ςημ επιδίχνη ςξσ εςαιοικξϋ ρκξπξϋ και ςη διαυείοιρη ςηπ 

πεοιξσρίαπ ςξσ, με εναίοερη εκείμα πξσ ρϋμτχμα με ςξ μϊμξ ή ςξ παοϊμ Ιαςαρςαςικϊ αμήκξσμ ρςημ 

απξκλειρςική αομξδιϊςηςα ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ.  

Οοάνειπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, ακϊμη και εκςϊπ εςαιοικξϋ ρκξπξϋ δερμεϋξσμ ςημ Δςαιοεία έμαμςι 

ςοίςχμ, εκςϊπ αμ απξδειυθεί ϊςι ξ ςοίςξπ γμόοιζε ςημ σπέοβαρη ή ϊτειλε μα ςη γμχοίζει. Δεμ ρσμιρςά 

απϊδεινη μϊμη η ςήοηρη ςχμ διαςσπόρεχμ δημξριϊςηςαπ χπ ποξπ ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ Δςαιοείαπ ή ςιπ 

ςοξπξπξιήρειπ ςξσ. Οεοιξοιρμξί ςηπ ενξσρίαπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ απϊ ςξ Ιαςαρςαςικϊ ή απϊ 

απϊταρη ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ δεμ αμςιςάρρξμςαι ρςξσπ καλϊπιρςξσπ ςοίςξσπ ακϊμα και αμ έυξσμ 

σπξβληθεί ρςιπ διαςσπόρειπ δημξριϊςηςαπ.  

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, μπξοεί απξκλειρςικά και μϊμξ εγγοάτχπ μα αμαθέςει ςημ άρκηρη ϊλχμ ςχμ 

ενξσριόμ και αομξδιξςήςχμ ςξσ (εκςϊπ απϊ ασςέπ πξσ απαιςξϋμ ρσλλξγική εμέογεια) καθόπ και ςημ 

εκποξρόπηρη ςηπ Δςαιοείαπ ρε έμα ή πεοιρρϊςεοα ποϊρχπα, μέλη ςξσ ή ϊυι, καθξοίζξμςαπ ρσγυοϊμχπ και 

ςημ έκςαρη ασςήπ ςηπ αμάθερηπ. Οάμςχπ ξι αομξδιϊςηςεπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςελξϋμ σπϊ ςημ 

επιτϋλανη ςχμ άοθοχμ 10 και 23α ςξσ κ.μ. 2190/1920, ϊπχπ ιρυϋει. 

Ξι κϋοιεπ, μη εκυχοηςέεπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ (με ςημ έμμξια ϊςι η λήφη ρυεςικήπ 

απϊταρηπ απαιςεί ςημ ποϊςεοη έγκοιρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ή, ρε πεοίπςχρη αμάγκηπ, ςημ εκ ςχμ 

μεξςέοχμ επικϋοχρη απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ),  πεοιλαμβάμξσμ:  

 ςημ έγκοιρη ςηπ μακοξποϊθερμηπ ρςοαςηγικήπ και ςχμ λειςξσογικόμ ρςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ, 

 ςημ έγκοιρη ςξσ εςήριξσ ποξωπξλξγιρμξϋ και ςξσ επιυειοηριακξϋ ρυεδίξσ, καθόπ και ςη λήφη 

απξτάρεχμ για ςιπ μείζξμεπ κεταλαιξσυικέπ δαπάμεπ, εναγξοέπ και εκπξιήρειπ, 

 ςημ επιλξγή και, ϊπξςε υοειάζεςαι, ςημ αμςικαςάρςαρη ςηπ εκςελερςικήπ ηγερίαπ ςηπ Δςαιοείαπ, ϊπχπ 

και ςημ επξπςεία ςξσ ρυεδιαρμξϋ ςηπ διαδξυήπ, 

 ςξμ έλεγυξ απϊδξρηπ ςηπ αμόςαςηπ Διξίκηρηπ και ςημ εμαομϊμιρη ςχμ αμξιβόμ ςχμ αμόςαςχμ 

ρςελευόμ με ςα μακοξποϊθερμα ρσμτέοξμςα ςηπ Δςαιοείαπ και ςχμ μεςϊυχμ ςηπ,  

 ςη διαρτάλιρη ςηπ ανιξπιρςίαπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ και ρςξιυείχμ ςηπ Δςαιοείαπ, ςχμ 

ρσρςημάςχμ υοημαςξξικξμξμικήπ πληοξτϊοηρηπ και ςχμ ρςξιυείχμ και πληοξτξοιόμ πξσ λαμβάμξσμ 

δημξριϊςηςα, καθόπ και ςη διαρτάλιρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ ρσρςημάςχμ ερχςεοικξϋ 

ελέγυξσ και διαυείοιρηπ κιμδϋμχμ,  

 ςημ επαγοϋπμηρη, ϊρξμ ατξοά σπάουξσρεπ και πιθαμέπ ρσγκοξϋρειπ ρσμτεοϊμςχμ μεςανϋ ατεμϊπ ςηπ 

Δςαιοείαπ και ατεςέοξσ ςηπ Διξίκηρήπ ςηπ, ςχμ μελόμ ςξσ Δ.Ρ. ή ςχμ κϋοιχμ μεςϊυχμ 

(ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ μεςϊυχμ με άμερη ή έμμερη ενξσρία μα διαμξοτόμξσμ ή μα επηοεάζξσμ 

ςη ρϋμθερη και ςη ρσμπεοιτξοά ςξσ Δ.Ρ.), καθόπ και ςημ καςάλληλη αμςιμεςόπιρη ςέςξιχμ 

ρσγκοξϋρεχμ 

 ςη διαρτάλιρη ϋπαονηπ απξςελερμαςικήπ διαδικαρίαπ καμξμιρςικήπ ρσμμϊοτχρηπ ςηπ Δςαιοείαπ, 

 ςημ εσθϋμη λήφηπ ρυεςικόμ απξτάρεχμ και ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ απξςελερμαςικϊςηςαπ ςξσ 

ρσρςήμαςξπ διξίκηρηπ ςηπ Δςαιοείαπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ διαδικαριόμ λήφηπ απξτάρεχμ και 

αμάθερηπ ενξσριόμ και καθηκϊμςχμ ρε άλλα ρςελέυη, και  
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 ςη διαςϋπχρη, διάδξρη και εταομξγή ςχμ βαρικόμ ανιόμ και αουόμ ςηπ Δςαιοείαπ πξσ διέπξσμ ςιπ 

ρυέρειπ ςηπ με ϊλα ςα μέοη, ςχμ ξπξίχμ ςα ρσμτέοξμςα ρσμδέξμςαι με ασςά ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

 

 

 

 

 

3. Κειςξσογία ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

Αματξοικά με ςη λειςξσογία ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ,  ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ Δςαιοείαπ ποξβλέπει ςα 

ενήπ: 

Ρσγκοϊςηρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, αμέρχπ μεςά ςημ εκλξγή ςξσ, ρσμέουεςαι και ρσγκοξςείςαι ρε ρόμα εκλέγξμςαπ 

ςξμ Οοϊεδοξ, ςξμ Αμςιποϊεδοξ και ςξμ Διεσθϋμξμςα ή ςξσπ Διεσθϋμξμςεπ Ρσμβξϋλξσπ. Ζ ιδιϊςηςα ςξσ 

Οοξέδοξσ ή Αμςιποϊεδοξσ και ςξσ Διεσθϋμξμςξπ Ρσμβξϋλξσ μπξοεί μα ρσμπίπςξσμ. 

Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ διεσθϋμει ςιπ ρσμεδοιάρειπ ςξσ. ξμ Οοϊεδοξ, ϊςαμ απξσριάζει ή 

κχλϋεςαι, αμαπληοόμει ρε ϊλη ςημ έκςαρη ςχμ αομξδιξςήςχμ ςξσ ξ Αμςιποϊεδοξπ και ασςϊμ δε, ρςιπ ίδιεπ 

πεοιπςόρειπ, αμςικαθιρςά ξ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ μεςά απϊ ρυεςική απϊταρη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

έλξπ, ρε αμάλξγεπ πεοιπςόρειπ, ςξ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ αμςικαθιρςά άλλξ μέλξπ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ πξσ ξοίζεςαι απϊ ασςϊ. ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ, επίρηπ, μπξοεί μα εκλένει και ςξ Γοαμμαςέα 

ςξσ είςε απϊ ςα μέλη ςξσ είςε και εκςϊπ ασςόμ. 

 

Πϊλξπ ςξσ Οοξέδοξσ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

Ξ Οοϊεδοξπ ποξΐρςαςαι ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. Έυει, πλημ άλλχμ ςσυϊμ αμαςεθειμέμχμ ρ’ ασςϊμ 

αομξδιξςήςχμ, ςιπ αομξδιϊςηςεπ ςξσ καθξοιρμξϋ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ, ςηπ διαρτάλιρηπ ςηπ καλήπ 

ξογάμχρηπ ςχμ εογαριόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, αλλά και ςηπ απξςελερμαςικήπ διεναγχγήπ ςχμ 

ρσμεδοιάρεόμ ςξσ. Δσθϋμη, επίρηπ, ςξσ Οοξέδοξσ θα ποέπει μα απξςελεί η διαρτάλιρη ςηπ έγκαιοηπ και 

ξοθήπ πληοξτϊοηρηπ ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, καθόπ και ςηπ απξςελερμαςικήπ 

επικξιμχμίαπ ςξσ με ϊλξσπ ςξσπ μεςϊυξσπ, με γμόμξμα ςη δίκαιη και ιρϊςιμη μεςαυείοιρη ςχμ ρσμτεοϊμςχμ 

ϊλχμ ςχμ μεςϊυχμ. 

 

Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ 

Ξ ∆ιεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ είμαι σπεϋθσμξπ για ςημ εταοµξγή ςχμ ρςοαςηγικόμ ρςϊυχμ ςξσ Ξµίλξσ και ςη 

διαυείοιρη ςχμ σπξθέρεχμ (day – to – day management) ςηπ Δςαιοείαπ. 

Ξ ∆ιεσθϋμχμ Ρϋµβξσλξπ αματέοεςαι ρςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ Δςαιοείαπ. Οοξΐρςαςαι ϊλχμ ςχμ ςξµέχμ 

και ςχμ διεσθϋμρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ και είμαι αομϊδιξπ, μεςανϋ άλλχμ, για:  

• ςημ σλξπξίηρη ςχμ ρςϊυχμ ςχμ εςήριχμ ποξωπξλξγιρµόμ,  

• ςημ ανιξλϊγηρη ςχμ κιμδϋμχμ και ςημ εταομξγή μέςοχμ και διαδικαριόμ για ςημ απξςελερμαςική 

αμςιμεςόπιρή ςξσπ,  
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• ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ αμόςαςχμ ρςελευόμ, ςημ επίβλεφη και διαρτάλιρη ςηπ απξδξςικϊςηςάπ ςξσπ για 

ςημ εϋοσθμη λειςξσογία ςηπ Δςαιοείαπ,   

• ςημ εκςίμηρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ - λειςξσογίαπ ςχμ ρσρςημάςχμ και διαδικαριόμ ςηπ Δςαιοείαπ και 

ςημ ειρήγηρη ή/και ςημ εταομξγή βελςιόρεχμ,   

• ςημ παοακξλξϋθηρη ςηπ ποξϊδξσ ςχμ έογχμ, ςη λήφη διξοθχςικόμ μέςοχμ, ϊπξσ υοειάζεςαι και 

ςημ απξςελερμαςική καςαμξμή ςχμ πϊοχμ µεςανϋ ςχμ έογχμ,  

•   ςη διαρτάλιρη ςηπ εταομξγήπ ςχμ απξτάρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ, ςημ εμημέοχρη ςξσ ∆ιξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ και ςξσ Ρσμβξσλίξσ ∆ιεϋθσμρηπ για θέμαςα ςηπ Δςαιοείαπ. Ξ ∆ιεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ είμαι 

αομϊδιξπ για ςξ ρσμςξμιρμϊ ςχμ επιμέοξσπ ∆ιεσθϋμρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ και ςημ σπξβξλή ειρηγήρεχμ 

ποξπ ςξ Ρσμβξϋλιξ ∆ιεϋθσμρηπ, αματξοικά µε θέμαςα αομξδιϊςηςαπ ςξσ Ρσμβξσλίξσ.  

 

Κήφη απξτάρεχμ 

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ βοίρκεςαι ρε απαοςία και ρσμεδοιάζει έγκσοα ϊςαμ παοεσοίρκεςαι ή 

αμςιποξρχπεϋξμςαι ρ' ασςϊ ςξ μιρϊ πλέξμ εμϊπ ςχμ Ρσμβξϋλχμ, πξςέ ϊμχπ ϊςαμ ξ αοιθμϊπ ςχμ Ρσμβξϋλχμ 

πξσ είμαι παοϊμςεπ ασςξποξρόπχπ μπξοεί μα είμαι μικοϊςεοξπ ςχμ ςοιόμ (3). Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςξσ 

αοιθμξϋ απαοςίαπ, παοαλείπεςαι ςσυϊμ ποξκϋπςξμ κλάρμα. 

Ξι απξτάρειπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ λαμβάμξμςαι με απϊλσςη πλειξφητία ςχμ ρσμβξϋλχμ πξσ είμαι 

παοϊμςεπ και εκείμχμ πξσ αμςιποξρχπεϋξμςαι, με εναίοερη ςιπ πεοιπςόρειπ ςξσ άοθοξσ 5 παο. 2 ςξσ 

Ιαςαρςαςικξϋ. 

 

Αμςιποξρόπεσρη μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

Ρϋμβξσλξπ πξσ κχλϋεςαι μπξοεί μα αμςιποξρχπεσθεί μϊμξμ απϊ άλλξ Ρϋμβξσλξ. Ιάθε Ρϋμβξσλξπ μπξοεί 

μα αμςιποξρχπεϋει μϊμξμ έμαμ απϊμςα Ρϋμβξσλξ. Ρςημ πεοίπςχρη ασςή έυει δϋξ (2) φήτξσπ. 

 

4. Ρσμεδοιάρειπ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ρσμεδοιάζει καςϊπιμ ποξρκλήρεχπ ςξσ Οοξέδοξσ ρςημ έδοα ςηπ Δςαιοείαπ 

ςξσλάυιρςξμ μια τξοά ςξ μήμα. Δγκϋοχπ δε ρσμεδοιάζει και εκςϊπ έδοαπ ρε άλλξ ςϊπξ, είςε ρςημ ημεδαπή 

είςε ρςημ αλλξδαπή, ετϊρξμ παοίρςαμςαι ή εκποξρχπξϋμςαι ϊλα ςα μέλη ςξσ και καμέμα δεμ αμςιλέγει 

ρςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ ρσμεδοιάρεχπ και ςη λήφη απξτάρεχμ.  

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ρσγκαλείςαι απϊ ςξμ Οοϊεδοϊ ςξσ, με ποϊρκληρη πξσ γμχρςξπξιείςαι ρςα μέλη 

ςξσ δϋξ (2) ςξσλάυιρςξμ εογάριμεπ ημέοεπ ποιμ απϊ ςη ρσμεδοίαρη. Ρςημ ποϊρκληρη ποέπει απαοαίςηςα 

μα αμαγοάτξμςαι με ρατήμεια και ςα θέμαςα ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ, διατξοεςικά η λήφη απξτάρεχμ 

επιςοέπεςαι μϊμξ ετϊρξμ παοίρςαμςαι ή αμςιποξρχπεϋξμςαι ϊλα ςα μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ και 

καμείπ δεμ αμςιλέγει ρςη λήφη απξτάρεχμ.  

Ιαςά ςξ 2016 έλαβαμ υόοα έμςεκα (11) ρσμεδοιάρειπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ.  

 

Οοακςικά Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

Για ςιπ ρσζηςήρειπ και απξτάρειπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, ςηοξϋμςαι ποακςικά πξσ καςαυχοξϋμςαι ρε 

ειδικϊ βιβλίξ και σπξγοάτξμςαι απϊ ςξσπ Ρσμβξϋλξσπ πξσ παοέρςηραμ καςά ςημ ρσμεδοίαρη. Ρϋμβξσλξπ 

πξσ διατχμεί μπξοεί μα ζηςήρει ςημ καςαυόοηρη ςηπ γμόμηπ ςξσ, ρε πεοίληφη ρςξ ρυεςικϊ ποακςικϊ. 
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Αμςίγοατα ή απξρπάρμαςα ςχμ Οοακςικόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ επικσοόμξμςαι απϊ ςξμ Οοϊεδοξ ή 

ςξμ Αμςιποϊεδοξ ή ςξ Διεσθϋμξμςα Ρϋμβξσλξ. 

 

Απξζημίχρη ςχμ μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

Ρε κάθε μέλξπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ μπξοεί μα δξθεί για ένξδα κίμηρηπ και για αμξιβή παοάρςαρηπ 

ρε κάθε ρσμεδοίαρη ςξσ Ρσμβξσλίξσ ή για ξπξιαδήπξςε άλλη αμξιβή ή απξζημίχρη απϊ ξπξιξδήπξςε λϊγξ 

πξρϊ πξσ καθξοίζεςαι κάθε υοϊμξ με ειδική απϊταρη ςηπ ακςικήπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ. 

 

 

 Ε. Γεμική Ρσμέλεσρη και Δικαιόμαςα ςχμ Λεςϊυχμ 

1. Αομξδιϊςηςα Γεμικήπ Ρσμελεϋρεχπ 

Ζ Γεμική Ρσμέλεσρη, ρσγκοξςξϋμεμη ρϋμτχμα με ςξ καςαρςαςικϊ και ςξ μϊμξ, εκποξρχπεί ϊλξσπ ςξσπ 

μεςϊυξσπ και απξςελεί ςξ αμόςαςξ ϊογαμξ ρςημ Δςαιοεία, δικαιξϋμεμη μα λαμβάμει απξτάρειπ για κάθε 

εςαιοική σπϊθερη.  

Ξι μϊμιμεπ απξτάρειπ ςηπ δερμεϋξσμ και ασςξϋπ ακϊμα ςξσπ απϊμςεπ ή διατχμξϋμςεπ μεςϊυξσπ.  

Ζ Γεμική Ρσμέλεσρη είμαι η μϊμη αομϊδια μα απξταρίζει για: 

α) παοάςαρη ςηπ διάοκειαπ, ρσγυόμεσρη, πλημ ςηπ καςά ςξ άοθοξ 78 ςξσ κ.μ. 2190/1920 απξοοϊτηρηπ, ή 

διάλσρη ςηπ Δςαιοείαπ, μεςαςοξπή, διάρπαρη, αμαβίχρη,   

β) ςοξπξπξίηρη ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ,  

γ) αϋνηρη ή μείχρη ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ, εκςϊπ απϊ ςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ 

Ιαςαρςαςικξϋ,  

δ) έκδξρη δαμείξσ με ξμξλξγίεπ και ξμξλξγίεπ πεοί ςχμ ξπξίχμ ςα άοθοα 3α, 3β, και 3γ ςξσ κ.μ. 

2190/1920, ϊπχπ ιρυϋξσμ, εκςϊπ απϊ ςημ πεοίπςχρη ςηπ παο. 2 ςξσ άοθοξσ 5 ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ,   

ε) εκλξγή μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, εκςϊπ απϊ ςημ πεοίπςχρη ςξσ άοθοξσ 22 ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ,  

ρς) εκλξγή ελεγκςόμ,  

ζ) εκλξγή εκκαθαοιρςόμ,  

η) έγκοιρη ςχμ εςήριχμ λξγαοιαρμόμ (εςήριχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ),  

θ) διάθερη καθαοόμ κεοδόμ,  

ι) απϊκςηρη ή διάθερη ρημαμςικόμ ρσμμεςξυόμ ρε εςαιοείεπ.  

Ωπ ρημαμςικέπ ρσμμεςξυέπ ρε εςαιοείεπ θεχοξϋμςαι ξι ρσμμεςξυέπ ρε μεςξυέπ ή ρςξιυεία εμεογηςικξϋ ξι 

ξπξίεπ ρε ρϋμξλξ εκςιμόμεμεπ για υοξμική πεοίξδξ 12 μημόμ πληοξϋμ μία απϊ ςιπ παοακάςχ 

ποξωπξθέρειπ: 

(αα) ςξ ρσμξλικϊ ςίμημα ςηπ απϊκςηρηπ ή διάθερηπ ςχμ εμ λϊγχ ρσμμεςξυόμ σπεοβαίμει ςημ αγξοαία ανία 

ςηπ Δςαιοείαπ, ϊπχπ ασςή σπξλξγίζεςαι με βάρη ςημ υοημαςιρςηοιακή ςιμή ςηπ μεςξυήπ ςηπ Δςαιοείαπ καςά 

ςξμ υοϊμξ ςηπ απϊκςηρηπ ή διάθερηπ ή 

(ββ) ςξ ρσμξλικϊ μέγεθξπ ςξσ εμεογηςικξϋ, ςξσ κϋκλξσ εογαριόμ ή ςχμ κεοδόμ ςχμ εςαιοειόμ ρςιπ ξπξίεπ 

ατξοξϋμ ξι ρημαμςικέπ ρσμμεςξυέπ, πξλλαπλαριαζϊμεμξ επί ςξμ λϊγξ ςηπ απξκςόμεμηπ ή διαςιθέμεμηπ 

ρσμμεςξυήπ ρςξ ρϋμξλξ ςχμ μεγεθόμ ςηπ αμςίρςξιυηπ εςαιοείαπ, σπεοβαίμει ςξ αμςίρςξιυξ μέγεθξπ ςηπ 

Δςαιοείαπ και 

ια) κάθε άλλξ θέμα πξσ ποξβλέπεςαι απϊ ςξ μϊμξ ή ςξ παοϊμ Ιαςαρςαςικϊ. 
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2. Ρϋγκληρη Γεμικήπ Ρσμελεϋρεχπ 

Ζ Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ, ρσγκαλείςαι απϊ ςξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ και ρσμέουεςαι ςακςικόπ μία 

τϊοα ςξ υοϊμξ ρςημ έδοα ςηπ και μέρα ρςημ ποόςη εναμημία απϊ ςξ ςέλξπ κάθε εςαιοικήπ υοήρεχπ.  

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ είμαι δσμαςϊ, ϊπξςε ασςϊ είμαι αμαγκαίξ, μα ρσγκαλέρει ςημ Γεμική Ρσμέλεσρη ρε 

έκςακςη ρσμεδοίαρη. Δναιοεςικά επιςοέπεςαι μα ρσμέουεςαι η Γεμική Ρσμέλεσρη και ρε άλλξ ςϊπξ κείμεμξ 

ρςημ ημεδαπή μεςά απϊ ειδική άδεια ςηπ αομϊδιαπ αουήπ, ρςημ ξπξία θα καθξοίζξμςαι και ϊοξι σπϊ ςξσπ 

ξπξίξσπ υξοηγείςαι η άδεια. Άδεια δεμ απαιςείςαι ϊςαμ παοίρςαμςαι ή αμςιποξρχπεϋξμςαι μέςξυξι 

εκποξρχπξϋμςεπ ςξ ρϋμξλξ ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ και καμείπ δεμ αμςιλέγει ρςημ ποαγμαςξπξίηρη ςηπ 

ρσμεδοίαρηπ, και ρςη λήφη απξτάρεχμ.  

Ξι ποξρκλήρειπ για ρϋγκληρη ακςικήπ ή Έκςακςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ εκςϊπ ςχμ ενξμξιξσμέμχμ με 

ασςέπ, δημξριεϋξμςαι είκξρι (20) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ πλήοειπ, ποιμ απϊ ςημ ξοιζϊμεμη για ςημ ρσμεδοίαρη. 

Διεσκοιμίζεςαι ϊςι ρσμσπξλξγίζξμςαι και ξι μη εογάριμεπ ημέοεπ. Ζ ημέοα δημξρίεσρηπ ςηπ ποϊρκληρηπ ςηπ 

Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ καθόπ και η ημέοα ςηπ ρσμεδοίαρηπ ςηπ δεμ σπξλξγίζξμςαι. 

 

3. Αμςιποξρόπεσρη μεςϊυχμ ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη 

Ξι μέςξυξι πξσ έυξσμ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη µπξοξϋμ μα αμςιποξρχπεσςξϋμ ρ’ ασςήμ 

απϊ ποϊρχπξ πξσ έυξσμ μξμίμχπ ενξσριξδξςήρει. 

 

4. Οοξεδοείξ Γεμικήπ Ρσμελεϋρεχπ 

Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ και ϊςαμ ασςϊπ κχλϋεςαι ξ αμαπληοχςήπ Αμςιποϊεδοξπ ή ϊςαμ 

κχλϋεςαι και ασςϊπ ή δεμ σπάουει, ξ ποερβϋςεοξπ ςχμ παοϊμςχμ ρσμβξϋλχμ, ποξεδοεϋει ποξρχοιμόπ 

ςηπ Ρσμελεϋρεχπ ςχμ μεςϊυχμ, ατξϋ εγκοιθεί ξ καςάλξγξπ ςχμ μεςϊυχμ πξσ έυξσμ δικαίχμα φήτξσ, η 

Ρσμέλεσρη ποξυχοεί ρςημ εκλξγή Οοξέδοξσ ςηπ και εμϊπ Γοαμμαςέα πξσ εκςελεί και υοέη φητξλέκςξσ. Ζ 

εκλξγή ασςόμ γίμεςαι με ξμξμαρςική κλήρη, εκςϊπ αμ ξμϊτχμα η Ρσμέλεσρη ποξςιμήρει ςημ υχοίπ 

ξμξμαρςική κλήρη εκλξγή ςξσ Οοξεδοείξσ. Ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ποέπει μα είμαι 

σπξυοεχςικά μέςξυξπ ή πληοενξϋριξπ μεςϊυξσ. Ξ Γοαμμαςέαπ μπξοεί μα είμαι και μη μέςξυξπ. 

 

5. Σπξυοεόρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ μ. 3884/2010 

Ζ Δςαιοεία θα αμαοςά ρςξμ ιρςϊςξπϊ ςηπ είκξρι (20) ςξσλάυιρςξμ ηµέοεπ ποιμ απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη, 

ςϊρξ ρςημ ελλημική ϊρξ και ρςημ αγγλική γλόρρα, πληοξτξοίεπ ρυεςικά µε:  

• ςημ ηµεοξµημία, ςημ όοα και ςξμ ςϊπξ ρϋγκληρηπ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ µεςϊυχμ,  

• ςξσπ βαρικξϋπ καμϊμεπ και ςιπ ποακςικέπ ρσµµεςξυήπ, ρσµπεοιλαµβαμξµέμξσ ςξσ δικαιόµαςξπ ειραγχγήπ 

θεµάςχμ ρςημ ηµεοήρια διάςανη και σπξβξλήπ εοχςήρεχμ, καθόπ και ςχμ ποξθερµιόμ εμςϊπ ςχμ ξπξίχμ 

ςα δικαιόµαςα ασςά µπξοξϋμ μα αρκηθξϋμ,  

• ςιπ διαδικαρίεπ φητξτξοίαπ, ςξσπ ϊοξσπ αμςιποξρόπεσρηπ µέρχ πληοενξσρίξσ και ςα υοηριµξπξιξϋµεμα 

έμςσπα για φητξτξοία µέρχ πληοενξσρίξσ,  

• ςημ ποξςειμϊµεμη ηµεοήρια διάςανη ςηπ ρσμέλεσρηπ, ρσµπεοιλαµβαμξµέμχμ ρυεδίχμ ςχμ απξτάρεχμ 

ποξπ ρσζήςηρη και φήτιρη, αλλά και ςσυϊμ ρσμξδεσςικόμ εγγοάτχμ,  
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• ςξμ ποξςειμϊµεμξ καςάλξγξ σπξφήτιχμ µελόμ ςξσ ∆.Ρ. και ςα βιξγοατικά ςξσπ (ετϊρξμ σπάουει θέµα 

εκλξγήπ µελόμ), και  

• ςξ ρσμξλικϊ αοιθµϊ ςχμ µεςξυόμ και ςχμ δικαιχµάςχμ φήτξσ καςά ςημ ηµεοξµημία ςηπ ρϋγκληρηπ.  

Οεοίληφη ςχμ ποακςικόμ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ μεςϊυχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ 

απξςελερμάςχμ ςηπ φητξτξοίαπ για κάθε απϊταρη ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ, θα ποέπει μα είμαι διαθέριμη 

ρςξμ ιρςϊςξπξ ςηπ Δςαιοείαπ εμςϊπ δέκα πέμςε (15) ημεοόμ απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ, 

μεςατοαρμέμη ρςημ αγγλική, ετϊρξμ ςξ ςελεσςαίξ επιβάλλεςαι απϊ ςη μεςξυική ρϋμθερη ςηπ Δςαιοείαπ και 

είμαι ξικξμξμικά ετικςϊ.  

Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ. ςηπ Δςαιοείαπ ή καςά πεοίπςχρη ξ αμενάοςηςξπ Αμςιποϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ., ξ Διεσθϋμχμ 

Ρϋμβξσλξπ ή ξ Γεμικϊπ Διεσθσμςήπ, καςά πεοίπςχρη, και ξι Οοϊεδοξι ςχμ επιςοξπόμ ςξσ Διξικηςικξϋ 

Ρσμβξσλίξσ, καθόπ και ξ ερχςεοικϊπ ελεγκςήπ και ξ ςακςικϊπ θα ποέπει μα παοίρςαμςαι ρςη Γεμική 

Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ, ποξκειμέμξσ μα παοέυξσμ πληοξτϊοηρη και εμημέοχρη επί θεμάςχμ ςηπ 

αομξδιϊςηςάπ ςξσπ, πξσ ςίθεμςαι ποξπ ρσζήςηρη, και επί εοχςήρεχμ ή διεσκοιμίρεχμ πξσ ζηςξϋμ ξι 

μέςξυξι. Ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ θα ποέπει μα διαθέςει επαοκή υοϊμξ για ςημ σπξβξλή 

εοχςήρεχμ απϊ ςξσπ μεςϊυξσπ. 

 

6. Δικαίχμα Ρσμμεςξυήπ και Φήτξσ 

α μεςξυικά δικαιόμαςα απξδεικμϋξμςαι με ρυεςική βεβαίχρη, ςημ ξπξία εκδίδει η Δςαιοεία ή άλλξ 

ποϊρχπξ πξσ θα ενξσριξδξςήρει ποξπ ςξϋςξ οηςά ςξ Διξικηςικϊ ςηπ Ρσμβξϋλιξ. Για ςημ άρκηρη μεςξυικξϋ 

δικαιόμαςξπ, ετϊρξμ ξι μεςξυέπ είμαι διαποαγμαςεϋριμεπ ρςημ ΑΘΛ Italia, καςαςίθεςαι ρςημ Δςαιοεία η χπ 

άμχ βεβαίχρη, ποξκειμέμξσ δε ξ μέςξυξπ μα μεςάρυει ρε Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ ςηπ καςαςίθεςαι 

ρςημ Δςαιοεία και βεβαίχρη δέρμεσρηπ ςχμ μεςξυόμ ςξσ. Ξι βεβαιόρειπ ςξσ ποξηγξϋμεμξσ εδατίξσ 

μπξοεί μα πεοιέυξμςαι ρςξ ίδιξ έγγοατξ. Ρε κάθε πεοίπςχρη έμαμςι ςηπ Δςαιοείαπ θεχοείςαι μέςξυξπ ξ 

εγγεγοαμμέμξπ ρςξ μηςοόξ-βιβλίξ μεςϊυχμ.   

           

7. Δικαιόμαςα Λειξφητίαπ ςχμ Λεςϊυχμ 

Α. Λε αίςηρη μεςϊυχμ, πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα εικξρςϊ (1/20) ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ, ςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ σπξυοεξϋςαι μα ρσγκαλεί Έκςακςη Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ, 

ξοίζξμςαπ ημέοα ρσμεδοίαρηπ ασςήπ, η ξπξία δεμ ποέπει μα απέυει πεοιρρϊςεοξ απϊ ραοάμςα πέμςε (45) 

ημέοεπ απϊ ςημ ηµεοξµημία επίδξρηπ ςηπ αίςηρηπ ρςξμ Οοϊεδοξ ςξσ ∆ιξικηςικξϋ Ρσµβξσλίξσ. Ζ αίςηρη 

πεοιέυει ςξ αμςικείμεμξ ςηπ ημεοήριαπ διάςανηπ. Δάμ δεμ ρσγκληθεί Γεμική Ρσμέλεσρη απϊ ςξ ∆ιξικηςικϊ 

Ρσµβξϋλιξ εμςϊπ είκξρι (20) ηµεοόμ απϊ ςημ επίδξρη ςηπ ρυεςικήπ αίςηρηπ, η ρϋγκληρη διεμεογείςαι απϊ 

ςξσπ αιςξϋμςεπ µεςϊυξσπ µε δαπάμεπ ςηπ Δςαιοείαπ, µε απϊταρη ςξσ Λξμξµελξϋπ Οοχςξδικείξσ ςηπ έδοαπ 

ςηπ Δςαιοείαπ, πξσ εκδίδεςαι καςά ςη διαδικαρία ςχμ αρταλιρςικόμ µέςοχμ. Ρςημ απϊταρη ασςή ξοίζξμςαι 

ξ ςϊπξπ και ξ υοϊμξπ ςηπ ρσμεδοίαρηπ, καθόπ και η ηµεοήρια διάςανη.  

Β. Λε αίςηρη μεςϊυχμ, πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα εικξρςϊ (1/20) ςξσ καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ, ςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ σπξυοεξϋςαι μα εγγοάφει ρςημ ημεοήρια διάςανη Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ, 

πξσ έυει ήδη ρσγκληθεί, ποϊρθεςα θέμαςα, εάμ η ρυεςική αίςηρη πεοιέλθει ρςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ δέκα 

πέμςε (15) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη. α ποϊρθεςα θέμαςα ποέπει μα 

δημξριεϋξμςαι ή μα γμχρςξπξιξϋμςαι, µε εσθϋμη ςξσ ∆ιξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ, καςά ςξ άοθοξ 26 ςξσ κ.μ. 
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2190/20, επςά (7) ςξσλάυιρςξμ ημέοεπ ποιμ απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη.  

Γ. Λε αίςηρη µεςϊυξσ ή µεςϊυχμ πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα εικξρςϊ (1/20) ςξσ καςαβεβληµέμξσ µεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ, ξ Οοϊεδοξπ ςηπ Ρσμέλεσρηπ σπξυοεξϋςαι μα αμαβάλει µια µϊμξ τξοά ςη λήφη απξτάρεχμ απϊ 

ςη Γεμική Ρσμέλεσρη, ακςική ή Έκςακςη, για ϊλα ή ξοιρµέμα θέµαςα, ξοίζξμςαπ ηµέοα ρσμέυιρηπ ςηπ 

ρσμεδοίαρηπ, ασςή πξσ ξοίζεςαι ρςημ αίςηρη ςχμ µεςϊυχμ, η ξπξία ϊµχπ δεμ µπξοεί μα απέυει 

πεοιρρϊςεοξ απϊ ςοιάμςα (30) ηµέοεπ απϊ ςη υοξμξλξγία ςηπ αμαβξλήπ. Ζ µεςά ςημ αμαβξλή Γεμική 

Ρσμέλεσρη απξςελεί ρσμέυιρη ςηπ ποξηγξϋµεμηπ και δεμ απαιςείςαι η επαμάληφη ςχμ διαςσπόρεχμ 

δηµξρίεσρηπ ςηπ ποϊρκληρηπ ςχμ µεςϊυχμ ρε ασςήμ δε, µπξοξϋμ μα µεςάρυξσμ και μέξι µέςξυξι, 

ςηοξσµέμχμ ςχμ διαςάνεχμ ςχμ άοθοχμ 27 παο. 2 και 28 ςξσ κ.μ. 2190/1920.  

Δ. Λεςά απϊ αίςηρη ξπξιξσδήπξςε µεςϊυξσ, πξσ σπξβάλλεςαι ρςημ Δςαιοεία πέμςε (5) ςξσλάυιρςξμ πλήοειπ 

ηµέοεπ ποιμ απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη, ςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςη Γεμική 

Ρσμέλεσρη ςιπ αιςξϋµεμεπ ρσγκεκοιµέμεπ πληοξτξοίεπ για ςιπ σπξθέρειπ ςηπ Δςαιοείαπ, ρςξ µέςοξ πξσ 

ασςέπ είμαι υοήριµεπ για ςημ ποαγµαςική εκςίµηρη ςχμ θεµάςχμ ςηπ ηµεοήριαπ διάςανηπ.  

Δ. Δπίρηπ, µε αίςηρη µεςϊυχμ, πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα εικξρςϊ (1/20) ςξσ καςαβεβληµέμξσ µεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ, ςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ σπξυοεξϋςαι μα αμακξιμόμει ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη, ετϊρξμ είμαι 

ακςική, ςα πξρά πξσ, καςά ςημ ςελεσςαία διεςία, καςαβλήθηκαμ ρε κάθε µέλξπ ςξσ ∆ιξικηςικξϋ 

Ρσµβξσλίξσ ή ςξσπ διεσθσμςέπ ςηπ Δςαιοείαπ, καθόπ και κάθε παοξυή ποξπ ςα ποϊρχπα ασςά απϊ 

ξπξιαδήπξςε αιςία ή ρϋµβαρη ςηπ Δςαιοείαπ µε ασςξϋπ.  

Ρε ϊλεπ ςιπ αμχςέοχ πεοιπςόρειπ ςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ µπξοεί μα αομηθεί ςημ παοξυή ςχμ 

πληοξτξοιόμ για απξυοόμςα ξσριόδη λϊγξ, ξ ξπξίξπ αμαγοάτεςαι ρςα ποακςικά. έςξιξπ λϊγξπ µπξοεί 

μα είμαι, καςά ςιπ πεοιρςάρειπ, η εκποξρόπηρη ςχμ αιςξϋμςχμ µεςϊυχμ ρςξ ∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ 

ρϋµτχμα µε ςιπ παο. 3 ή 6 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ κ.μ. 2190/1920.   

Ρ. Λεςά απϊ αίςηρη ςχμ µεςϊυχμ, πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα πέµπςξ (1/5) ςξσ καςαβεβληµέμξσ µεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ η ξπξία σπξβάλλεςαι ρςημ Δςαιοεία εμςϊπ ςηπ ποξθερµίαπ ςηπ ποξηγξϋµεμηπ παοαγοάτξσ, ςξ 

∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη πληοξτξοίεπ για ςημ πξοεία ςχμ 

εςαιοικόμ σπξθέρεχμ και ςημ πεοιξσριακή καςάρςαρη ςηπ Δςαιοείαπ.  

ξ ∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ µπξοεί μα αομηθεί ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ για απξυοόμςα ξσριόδη λϊγξ, 

ξ ξπξίξπ αμαγοάτεςαι ρςα ποακςικά.  

έςξιξπ λϊγξπ µπξοεί μα είμαι, καςά ςιπ πεοιρςάρειπ, η εκποξρόπηρη ςχμ αιςξϋμςχμ µεςϊυχμ ρςξ 

∆ιξικηςικϊ Ρσµβξϋλιξ ρϋµτχμα µε ςιπ παο. 3 ή 6 ςξσ άοθοξσ 18 ςξσ κ.μ. 2190/20, ετϊρξμ ςα αμςίρςξιυα 

µέλη ςξσ ∆ιξικηςικξϋ Ρσµβξσλίξσ έυξσμ λάβει ςη ρυεςική πληοξτϊοηρη καςά ςοϊπξ επαοκή.  

Ε. Ρε πεοίπςχρη αίςηρηπ μεςϊυχμ πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα εικξρςϊ (1/20) ςξσ καςαβεβληµέμξσ µεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ, η λήφη απϊταρηπ για ξπξιξδήπξςε θέµα ςηπ ηµεοήριαπ διάςανηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ γίμεςαι 

µε ξμξµαρςική κλήρη.  

Ζ. ∆ικαίχμα μα ζηςήρξσμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ απϊ ςξ Λξμξµελέπ Οοχςξδικείξ ςηπ πεοιτέοειαπ ρςημ ξπξία 

εδοεϋει η Δςαιοεία, πξσ δικάζει καςά ςη διαδικαρία ςηπ εκξϋριαπ δικαιξδξρίαπ, έυξσμ:  

α) µέςξυξι ςηπ Δςαιοείαπ πξσ αμςιποξρχπεϋξσμ ςξσλάυιρςξμ ςξ έμα εικξρςϊ (1/20) ςξσ καςαβεβληµέμξσ 

µεςξυικξϋ κεταλαίξσ,  

β) η Δπιςοξπή Ιεταλαιαγξοάπ και  

γ) ξ Σπξσογϊπ Αμάπςσνηπ, ή η καςά πεοίπςχρη αοµϊδια επξπςεϋξσρα αουή.  
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Ξ καςά ςημ παοξϋρα παοάγοατξ έλεγυξπ διαςάρρεςαι, εάμ πιθαμξλξγξϋμςαι ποάνειπ πξσ παοαβιάζξσμ 

διαςάνειπ ςχμ μϊµχμ ή ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ ή απξτάρειπ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ. Ρε κάθε 

πεοίπςχρη, η αίςηρη ελέγυξσ ποέπει μα σπξβάλλεςαι εμςϊπ ςοιόμ (3) εςόμ απϊ ςημ έγκοιρη ςχμ 

ξικξμξµικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ υοήρηπ, εμςϊπ ςηπ ξπξίαπ ςελέρςηκαμ ξι καςαγγελλϊµεμεπ ποάνειπ. Λέςξυξι 

ςηπ Δςαιοείαπ, πξσ εκποξρχπξϋμ ςξ έμα πέµπςξ (1/5) ςξσ καςαβεβληµέμξσ µεςξυικξϋ κεταλαίξσ, 

δικαιξϋμςαι μα ζηςήρξσμ απϊ ςξ δικαρςήοιξ ςηπ παο. 9 ςξμ έλεγυξ ςηπ Δςαιοείαπ, ετϊρξμ απϊ ςημ ϊλη 

πξοεία ασςήπ καθίρςαςαι πιρςεσςϊ ϊςι η διξίκηρη ςχμ εςαιοικόμ σπξθέρεχμ δεμ αρκείςαι ϊπχπ επιβάλλει η 

υοηρςή και ρσμεςή διαυείοιρη.  

 

8. Δικαιόμαςα μεςϊυχμ και ςοϊπξπ άρκηρηπ 

Ζ Δςαιοεία έυει εκδόρει κξιμέπ ξμξμαρςικέπ μεςξυέπ ειρηγμέμεπ ποξπ διαποαγμάςεσρη ρςξ Υοημαςιρςήοιξ 

ςξσ Λιλάμξσ.  

Ζ κςήρη μεςξυόμ ςηπ Δςαιοείαπ ρσμεπάγεςαι ασςξδικαίχπ ςημ απξδξυή ςξσ Ιαςαρςαςικξϋ ςηπ και ςχμ 

μξμίμχμ απξτάρεχμ ςχμ αομϊδιχμ ξογάμχμ ςηπ. 

Ιάθε μεςξυή παοέυει δικαιόμαςα αμάλξγα ποξπ ςξ εν ασςήπ αμςιποξρχπεσϊμεμξ πξρξρςϊ ςξσ μεςξυικξϋ 

κεταλαίξσ. Ζ εσθϋμη ςχμ μεςϊυχμ πεοιξοίζεςαι αμςίρςξιυα ρςημ ξμξμαρςική ανία ςχμ μεςξυόμ πξσ 

καςέυξσμ. Ρε πεοίπςχρη ρσγκσοιϊςηςαπ ρε μεςξυή, ςα δικαιόμαςα ςχμ ρσγκσοίχμ αρκξϋμςαι μϊμξ απϊ 

κξιμϊ εκποϊρχπξ ασςόμ. Ξι ρσγκϋοιξι εσθϋμξμςαι αλληλέγγσα και ειπ ξλϊκληοξ για ςημ εκπλήοχρη ςχμ 

σπξυοεόρεχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ κξιμή μεςξυή. 

Ιάθε μεςξυή ςηπ Δςαιοείαπ εμρχμαςόμει ϊλα ςα δικαιόμαςα και ςιπ σπξυοεόρειπ πξσ καθξοίζξμςαι απϊ ςξμ  

κ.μ. 2190/1920 και ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ, και ειδικϊςεοα: 

 ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ και φήτξσ ρςη Γεμική Ρσμέλεσρη, 

 ςξ δικαίχμα επί ςξσ μεοίρμαςξπ απϊ ςα κέοδη ςηπ Δςαιοείαπ,  

 ςξ δικαίχμα ρςξ ποξψϊμ ςηπ εκκαθάοιρηπ ή, αμςίρςξιυα, ςηπ απϊρβερηπ κεταλαίξσ πξσ αμςιρςξιυεί 

ρςη μεςξυή, ετϊρξμ ασςϊ απξταριρθεί απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη. Ζ Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ 

ςηπ Δςαιοείαπ διαςηοεί ϊλα ςα δικαιόμαςά ςηπ καςά ςη διάοκεια ςηπ εκκαθάοιρηπ, 

 ςξ δικαίχμα ποξςίμηρηπ ρε κάθε αϋνηρη ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ Δςαιοείαπ πξσ 

ποαγμαςξπξιείςαι με μεςοηςά και έκδξρη μέχμ μεςξυόμ, καθόπ και ςξ δικαίχμα ποξςίμηρηπ ρε κάθε 

έκδξρη μεςαςοέφιμχμ ξμξλϊγχμ, ετϊρξμ δεμ απξταρίρει διατξοεςικά η Γεμική Ρσμέλεσρη πξσ 

εγκοίμει ςημ αϋνηρη,  

 ςξ δικαίχμα λήφηπ αμςιγοάτξσ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ και ςχμ εκθέρεχμ ςχμ ξοκχςόμ 

ελεγκςόμ και ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ςηπ Δςαιοείαπ, 

 ςα δικαιόμαςα ςχμ μεςϊυχμ ςηπ μειξφητίαπ πξσ αματέοξμςαι αμχςέοχ. 

 

Ζ παοξϋρα Δήλχρη Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ πεοιλαμβάμει ϊλα ςα εκ ςξσ μϊμξσ επιβαλλϊμεμα 

πληοξτξοιακά ρςξιυεία, απξςελεί ςμήμα ςηπ Δςήριαπ Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

ρςημ ξπξία έυει εμρχμαςχθεί ασςξϋρια. 
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ΔΙΗΔΡΖ ΔΚΔΓΥΞΣ ΑΜΔΝΑΠΖΞΣ ΞΠΙΩΞΣ ΔΚΔΓΙΖ ΚΞΓΘΡΖ 

Οοξπ ςξσπ Λεςϊυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ  

«NEUROSOFT ΑΜΩΜΣΛΖ ΔΑΘΠΘΑ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ» 

 

Έκθερη επί ςχμ Δςαιοικόμ και Δμξπξιημέμχμ Ξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ 

Δλέγναμε ςιπ ρσμημμέμεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ 

«NEUROSOFT ΑΜΩΜΣΛΖ ΔΑΘΠΘΑ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ», ξι ξπξίεπ απξςελξϋμςαι απϊ ςημ εςαιοική και 

εμξπξιημέμη καςάρςαρη υοημαςξξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ 31ηπ Δεκεμβοίξσ 2016, ςιπ εςαιοικέπ και 

εμξπξιημέμεπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ, μεςαβξλόμ ιδίχμ κεταλαίχμ και ςαμειακόμ οξόμ ςηπ 

υοήρεχπ πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή, καθόπ και πεοίληφη ρημαμςικόμ λξγιρςικόμ αουόμ και μεθϊδχμ 

και λξιπέπ επενηγημαςικέπ πληοξτξοίεπ. 

 

Δσθϋμη ςηπ Διξίκηρηπ για ςιπ Δςαιοικέπ και Δμξπξιημέμεπ Υοημαςξξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 

Ζ διξίκηρη έυει ςημ εσθϋμη για ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη παοξσρίαρη ασςόμ ςχμ εςαιοικόμ και 

εμξπξιημέμχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ 

Αματξοάπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη, ϊπχπ και για εκείμεπ ςιπ ερχςεοικέπ 

δικλίδεπ, πξσ η διξίκηρη καθξοίζει χπ απαοαίςηςεπ, όρςε μα καθίρςαςαι δσμαςή η καςάοςιρη εςαιοικόμ και 

εμξπξιημέμχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ απαλλαγμέμχμ απϊ ξσριόδη αμακοίβεια, πξσ ξτείλεςαι 

είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ. 

 

Δσθϋμη ςξσ Δλεγκςή 

Ζ δική μαπ εσθϋμη είμαι μα εκτοάρξσμε γμόμη επί ασςόμ ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ με βάρη ςξμ έλεγυϊ μαπ. Διεμεογήραμε ςξμ έλεγυϊ μαπ ρϋμτχμα με ςα 

Διεθμή Οοϊςσπα Δλέγυξσ, πξϋ έυξσμ εμρχμαςχθεί ρςημ Δλλημική Μξμξθερία (ΤΔΙ/Β΄/2848/23.10.2012). 

α ποϊςσπα ασςά απαιςξϋμ μα ρσμμξοτχμϊμαρςε με καμϊμεπ δεξμςξλξγίαπ, καθόπ και μα ρυεδιάζξσμε και 

διεμεογξϋμε ςξμ έλεγυξ με ρκξπϊ ςημ απϊκςηρη εϋλξγηπ διαρτάλιρηπ για ςξ εάμ ξι εςαιοικέπ και 

εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι απαλλαγμέμεπ απϊ ξσριόδη αμακοίβεια. 

Ξ έλεγυξπ πεοιλαμβάμει ςη διεμέογεια διαδικαριόμ για ςημ απϊκςηρη ελεγκςικόμ ςεκμηοίχμ, ρυεςικά με ςα 

πξρά και ςιπ γμχρςξπξιήρειπ ρςιπ εςαιοικέπ και ςιπ εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ξι 

επιλεγϊμεμεπ διαδικαρίεπ βαρίζξμςαι ρςημ κοίρη ςξσ ελεγκςή πεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ εκςίμηρηπ ςχμ 

κιμδϋμχμ ξσριόδξσπ αμακοίβειαπ ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, 
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πξσ  ξτείλεςαι είςε ρε απάςη είςε ρε λάθξπ.  Ιαςά ςη διεμέογεια ασςόμ ςχμ εκςιμήρεχμ κιμδϋμξσ, ξ 

ελεγκςήπ ενεςάζει ςιπ ερχςεοικέπ δικλίδεπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςάοςιρη και εϋλξγη παοξσρίαρη ςχμ 

εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ, με ρκξπϊ ςξ ρυεδιαρμϊ 

ελεγκςικόμ διαδικαριόμ καςάλληλχμ για ςιπ πεοιρςάρειπ, αλλά ϊυι με ρκξπϊ ςημ έκτοαρη γμόμηπ επί ςηπ 

απξςελερμαςικϊςηςαπ ςχμ ερχςεοικόμ δικλίδχμ ςηπ εςαιοείαπ.  Ξ έλεγυξπ πεοιλαμβάμει επίρηπ ςημ 

ανιξλϊγηρη ςηπ καςαλληλϊςηςαπ ςχμ λξγιρςικόμ αουόμ και μεθϊδχμ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ και ςξσ 

εϋλξγξσ ςχμ εκςιμήρεχμ πξσ έγιμαμ απϊ ςη διξίκηρη, καθόπ και ανιξλϊγηρη ςηπ ρσμξλικήπ παοξσρίαρηπ 

ςχμ εςαιοικόμ και εμξπξιημέμχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ. 

Οιρςεϋξσμε ϊςι ςα ελεγκςικά ςεκμήοια πξσ έυξσμε ρσγκεμςοόρει είμαι επαοκή και καςάλληλα για ςη 

θεμελίχρη ςηπ ελεγκςικήπ μαπ γμόμηπ. 

 

Γμόμη  

Ιαςά ςη γμόμη μαπ, ξι ρσμημμέμεπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ 

παοξσριάζξσμ εϋλξγα, απϊ κάθε ξσριόδη άπξφη, ςημ ξικξμξμική θέρη ςηπ Δςαιοείαπ «NEUROSOFT 

ΑΜΩΜΣΛΖ ΔΑΘΠΘΑ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ» και ςχμ θσγαςοικόμ ασςήπ καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016, ςη 

υοημαςξξικξμξμική ςξσπ επίδξρη και ςιπ ςαμειακέπ ςξσπ οξέπ για ςη υοήρη πξσ έληνε ςημ ημεοξμημία ασςή 

ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ, ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ 

Δσοχπαψκή Έμχρη. 

 

Αματξοά επί Άλλχμ Μξμικόμ και Ιαμξμιρςικόμ Ηεμάςχμ 

Καμβάμξμςαπ σπϊφη ϊςι η διξίκηρη έυει ςημ εσθϋμη για ςημ καςάοςιρη ςηπ Έκθερηπ Διαυείοιρηπ ςξσ 

Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ και ςηπ Δήλχρηπ Δςαιοικήπ Διακσβέομηρηπ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρςημ έκθερη ασςή, 

κας’ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ παοαγοάτξσ 5 ςξσ άοθοξσ 2  (μέοξπ Β) ςξσ Μ. 4336/2015, ρημειόμξσμε 

ϊςι: 

α) Ρςημ Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ πεοιλαμβάμεςαι δήλχρη εςαιοικήπ 

διακσβέομηρηπ, η ξπξία παοέυει ςα πληοξτξοιακά ρςξιυεία πξσ ξοίζξμςαι ρςξ άοθοξ 43ββ ςξσ Ιχδ. Μ. 

2190/1920. 

β) Ιαςά ςη γμόμη μαπ η Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ έυει καςαοςιρθεί ρϋμτχμα με ςιπ 

ιρυϋξσρεπ μξμικέπ απαιςήρειπ ςχμ άοθοχμ 43α και 107Α και ςηπ παοαγοάτξσ 1 πεοιπςόρειπ γ’ και δ’ 

ςξσ άοθοξσ 43ββ ςξσ Ιχδ. Μ. 2190/1920 και ςξ πεοιευϊμεμξ ασςήπ αμςιρςξιυεί με ςιπ ρσμημμέμεπ 

εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ υοήρηπ πξσ έληνε ςημ 31/12/2016. 

γ) Λε βάρη ςη γμόρη πξσ απξκςήραμε καςά ςξ έλεγυϊ μαπ, για ςημ Δςαιοεία «NEUROSOFT ΑΜΩΜΣΛΖ 

ΔΑΘΠΘΑ ΟΑΠΑΓΩΓΖΡ ΚΞΓΘΡΛΘΙΞΣ» και ςξ πεοιβάλλξμ ςηπ, δεμ έυξσμε εμςξπίρει  ξσριόδειπ αμακοίβειεπ 

ρςημ Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ ςηπ Ρσμβξσλίξσ. 

 

 

Αθήμα, 11 Λαΐξσ 2017 

 

Ξ ΞΠΙΩΞΡ ΔΚΔΓΙΖΡ ΚΞΓΘΡΖΡ 
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NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ 2015 έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 

 
 

 
 

 

ΡΑΛΑΙΖΡ ΑΜΔΠΔΑΡ  

Α.Λ. ΡΞΔΚ 17101 

ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΔΚΔΓΙΘΙΖ Α.Δ. 

ΚΔΩΤΞΠΞΡ ΙΖΤΘΡΘΑΡ 22, ΛΑΠΞΣΡΘ 



 

Ρελίδα 35 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Ξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ΔΖΡΘΔΡ 
ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΔΡ ΙΑΑΡΑΡΔΘΡ 

 
 
 
 
 

 
 

για ςημ ξικξμξμική υοήρη 
 

απϊ 1η Θαμξσαοίξσ έχπ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα Υοημαςξικξμξμικήπ  
Αματξοάπ ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη 

 
 



 
 
 
 

Ρελίδα 36 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 
 

ΙΑΑΡΑΡΖ ΡΣΜΞΚΘΙΞΣ ΔΘΡΞΔΖΛΑΞΡ ΓΘΑ Ζ ΥΠΖΡΖ ΟΞΣ ΔΚΖΝΔ ΖΜ 31Ζ
 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2016 

 
 

Ρημείχρη
01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

Ιϋκλξπ εογαριόμ 4          8.744.788      12.433.822        8.691.682      12.406.463 

Ιϊρςξπ πχλήρεχμ 8        (4.610.775)      (8.254.079)      (4.598.089)      (8.188.887)

Λικςϊ κέοδξπ       4.134.013      4.179.743      4.093.593      4.217.576 

Ένξδα διάθερηπ 8           (470.866)         (550.474)         (413.339)         (562.152)

Ένξδα διξικήρεχπ 8           (804.278)         (990.784)         (748.649)         (984.964)

Κξιπά έρξδα εκμεςάλλεσρηπ              54.604             96.029            54.604            96.029 

Υοημαςξξικξμξμικά έρξδα 7                1.853              2.462              1.853              2.462 

Υοημαςξξικξμξμικά ένξδα 7             (54.808)         (106.667)           (53.368)         (106.336)

Ιέοδη ποξ τϊοχμ       2.860.518      2.630.309      2.934.694      2.662.614 

Τϊοξπ ειρξδήμαςξπ 9           (936.017)         (659.508)         (936.017)         (659.508)

Ιέοδη (Zημίεπ) μεςά απϊ τϊοξσπ (Α)       1.924.501      1.970.801      1.998.677      2.003.106 

Κξιπά ρσμξλικά έρξδα μεςά απϊ τϊοξσπ (Β)                      -                     -                     -                     - 

Ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά απϊ τϊοξσπ (Α)+(Β)                      -                     -                     -                     - 

ξ ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα υοήρηπ απξδίδξμςαι ρε:       1.924.501      1.970.801      1.998.677      2.003.106 

Θδιξκςήςεπ μηςοικήπ         1.924.501        1.970.801        1.998.677        2.003.106 

Λη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ                      -                     -                     -                     - 

      1.924.501      1.970.801      1.998.677      2.003.106 

                   -                     -                     -                     -   

Ρϋμξλξ μέρξσ ρςαθμικξϋ αοιθμξϋ μεςξυόμ ρε κσκλξτξοία 24  25.584.594      25.584.594 25.584.594      25.584.594 

Οοξραομξρμέμξπ ρςαθμιρμέμξπ μέρξπ αοιθμϊπ μεςξυόμ ρε 

κσκλξτξοία
24  25.584.594      25.584.594 25.584.594      25.584.594 

Ιέοδη αμά μεςξυή (βαρικέπ και απξμειχμέμεπ) 24             0,0752           0,0770           0,0781           0,0783 

Ξι ρσμξδεσςικέπ ρημειόρειπ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ

Ξ Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία

 
 

 
 



 
 
 
 

Ρελίδα 37 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 
 

ΙΑΑΡΑΡΖ ΞΘΙΞΜΞΛΘΙΖΡ ΗΔΡΖΡ ΖΡ 31ΖΡ
 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2016 

 

 

Ρημείχρη 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015

ΔΜΔΠΓΖΘΙΞ

Λη κσκλξτξοξϋμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία

Θδιξυοηριμξπξιξϋμεμα εμρόμαςα πάγια ρςξιυεία 11                 524.658              554.940 524.658 554.940

Αρόμαςα πάγια ρςξιυεία 12              3.068.906           1.551.375            3.005.325      1.430.268 

Σπεοανία                            -                        -                 51.852           51.852 

Ρσμμεςξυέπ ρε θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ 10                   37.000               37.000               850.500         850.500 

Άλλεπ μακοξποϊθερμεπ απαιςήρειπ                   94.956               88.285 94.956 88.285

Ρϋμξλξ μη κσκλξτξοξϋμςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ            3.725.520         2.231.600          4.527.291    2.975.845 

Ισκλξτξοξϋμςα πεοιξσριακά ρςξιυεία

Απξθέμαςα 13                 548.924              549.732               548.924         549.732 

Δμπξοικέπ απαιςήρειπ 14              3.927.532           2.886.950 3.897.132      2.856.550 

Οοξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ 15              1.457.203           1.111.531            1.428.037      1.095.189 

Δμδξξμιλικά σπϊλξιπα ειρποακςέα                        -               150.750         150.750 

Υοημαςικά διαθέριμα 16              3.108.874           3.960.210 3.108.465 3.947.409

Ρϋμξλξ Ισκλξτξοξϋμςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ            9.042.532         8.508.423          9.133.307    8.599.630 

ΡΣΜΞΚΞ ΔΜΔΠΓΖΘΙΞΣ          12.768.051       10.740.024        13.660.597  11.575.475 

ΘΔΘΑ ΙΔΤΑΚΑΘΑ ΙΑΘ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ

Θδια κετάλαια 

Λεςξυικϊ κετάλαιξ 17              8.954.608           8.954.608 8.954.608      8.954.608 

Διατξοά απϊ έκδξρη μεςξυόμ σπέο ςξ άοςιξ                 600.000              600.000 600.000         600.000 

Κξιπά απξθεμαςικά 18                 347.536              196.067 377.638 208.391

Εημιέπ ειπ μέξμ                (739.938)         (2.512.970)               187.955    (1.641.474)

Ίδιεπ μεςξυέπ

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ            9.162.206         7.237.705        10.120.202    8.121.525 

Λη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ                            -                        -                         -                   - 

Ρϋμξλξ Θδίχμ Ιεταλαίχμ            9.162.206         7.237.705        10.120.202    8.121.525 

Λακοξποϊθερμεπ Σπξυοεόρειπ 

Οοξβλέφειπ για απξζημίχρη ποξρχπικξϋ 23                 296.945              212.863               296.945 212.863

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ 9                 965.218               29.201               965.218           29.201 

Ρϋμξλξ Λακοξποϊθερμχμ Σπξυοεόρεχμ            1.262.163            242.064          1.262.163       242.064 

Βοαυσποϊθερμεπ Σπξυοεόρειπ

Οοξμηθεσςέπ 21                 750.284           1.661.692 708.701 1.640.109

Βοαυσποϊθερμα δάμεια 20                 855.304              987.969               855.304         987.969 

Τϊοξι ειρξδήμαςξπ πληοχςέξι                   54.336               48.811 54.336 48.811

Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ 22 683.759 561.784 659.892 534.998

Ρϋμξλξ Βοαυσποϊθερμχμ Σπξυοεόρεχμ            2.343.683         3.260.255          2.278.233    3.211.886 

Ρϋμξλξ Σπξυοεόρεχμ            3.605.845         3.502.319          3.540.396    3.453.950 

ΡΣΜΞΚΞ ΘΔΘΩΜ ΙΔΤΑΚΑΘΩΜ ΙΑΘ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΩΜ          12.768.051       10.740.024        13.660.597  11.575.475 

Ξι ρσμξδεσςικέπ ρημειόρειπ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ

Ξ Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία

 
 
 



 
 
 
 

Ρελίδα 38 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 
 

ΙΑΑΡΑΡΖ ΛΔΑΒΞΚΩΜ ΘΔΘΩΜ ΙΔΤΑΚΑΘΩΜ ΓΘΑ Ζ ΥΠΖΡΖ ΟΞΣ ΔΚΖΝΔ ΖΜ 31Ζ
 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2016 

 
 

Όμιλξπ
Λεςξυικϊ 

Ιετάλαιξ

Διατξοά απϊ έκδξρη 

μεςξυόμ σπέο ςξ άοςιξ

Κξιπά 

απξθεμαςικά
Εημιέπ ειπ μέξμ Ρϋμξλξ

Δικαιόμαςα 

μειξφητίαπ
Ρϋμξλξ

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ 1 Θαμξσαοίξσ 2015 8.954.608                       600.000        196.067       (4.483.772) 5.266.904                       - 5.266.904

Ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά απϊ τϊοξσπ                   -                                   -                    - 1.970.801         1.970.801                       - 1.970.801  

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ 31 Δεκεμβοίξσ 2015 8.954.608 600.000 196.067       (2.512.971) 7.237.705                       -     7.237.705 

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ 1 Θαμξσαοίξσ 2016 8.954.608                       600.000        196.067       (2.512.970) 7.237.705                       - 7.237.705

Ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά απϊ τϊοξσπ                   -                                   -                    - 1.924.501         1.924.501                       - 1.924.501  

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 8.954.608 600.000 196.067          (588.469) 9.162.206                       -     9.162.206 

Ζ Δςαιοεία
Λεςξυικϊ 

Ιετάλαιξ

Διατξοά απϊ έκδξρη 

μεςξυόμ σπέο ςξ άοςιξ

Κξιπά 

απξθεμαςικά
Εημιέπ ειπ μέξμ Ρϋμξλξ

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ 1 Θαμξσαοίξσ 2015 8.954.608 600.000 208.391       (3.644.580) 6.118.419

Ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά απϊ τϊοξσπ                   -                                   -                    -          2.003.106 2.003.106  

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ 31 Δεκεμβοίξσ 2015 8.954.608 600.000 208.391       (1.641.474) 8.121.525

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ έμαονηπ 1 Θαμξσαοίξσ 2016 8.954.608 600.000 208.391       (1.641.474) 8.121.525

Ρσγκεμςοχςικά ρσμξλικά έρξδα μεςά απϊ τϊοξσπ                   -                                   -                    -          1.998.677 1.998.677  

Ρϋμξλξ ιδίχμ κεταλαίχμ λήνηπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 8.954.608 600.000 208.391            357.203 10.120.202

Ξι ρσμξδεσςικέπ ρημειόρειπ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ



 
 
 
 

Ρελίδα 39 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 
 

ΙΑΑΡΑΡΖ ΑΛΔΘΑΙΩΜ ΠΞΩΜ (ΔΛΛΔΡΖ ΛΔΗΞΔΞΡ) ΓΘΑ Ζ ΥΠΖΡΖ ΟΞΣ ΔΚΖΝΔ ΖΜ  
31Ζ

 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2016 
 
 
 

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

01.01-

31.12.2016

01.01-

31.12.2015

αμειακέπ οξέπ απϊ λειςξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ   

Ιέοδη ποϊ τϊοχμ    2.860.518      2.630.309      2.934.694      2.662.614 

Οοξραομξγέπ για:

Απξρβέρειπ       559.409         392.305         501.236         334.778 

Κξιπέπ ποξβλέφειπ         91.896         100.099          91.896         100.099 

Υοημαςξξικξμξμικά (έρξδα)/ένξδα         52.955         104.205          51.515         103.874 

Κειςξσογικά κέοδη ποξ μεςαβξλόμ ςξσ κεταλαίξσ κίμηρηπ 3.564.778  3.226.919  3.579.341  3.201.366  

(Αϋνηρη)/Λείχρη:   

Απξθέμαςα              808         259.264               808         259.264 

Δμπξοικέπ απαιςήρειπ   (1.027.975)        (812.259)    (1.027.329)       (812.259)

Οοξκαςαβξλέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ      (345.671)         (87.234)       (332.847)         (77.708)

Οοξμηθεσςέπ      (911.408)           15.378       (931.408)           21.628 

Δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ       121.975           58.067         124.894           55.064 

ϊκξι πληοχθέμςεπ        (54.808)        (106.667)         (53.368)       (106.336)

Τϊοξι πληοχθέμςεπ         (7.725)           (5.525)           (7.725)           (5.525)

Οληοχμέπ για απξζημίχρη ποξρχπικξϋ         (7.815)                    -           (7.815)                   - 

Κξιπέπ μακοξποϊθερμεπ απαιςήρειπ         (6.671)         (10.225)           (6.671)         (10.225)

αμειακέπ ειροξέπ απϊ λειςξσογικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ 1.325.487  2.537.719  1.337.879  2.525.270  

αμειακέπ οξέπ απϊ επεμδσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ

Αγξοά εμρόμαςχμ και άσλχμ πάγιχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ   (2.046.012)        (969.281)    (2.046.012)       (969.281)

ϊκξι και ρσματή έρξδα ειρποαυθέμςα           1.853             2.462            1.853            2.462 

αμειακέπ εκοξέπ για επεμδσςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ (2.044.159) (966.819) (2.044.159) (966.819)

Υοημαςξδξςικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ

Ιαθαοή μεςαβξλή βοαυσποϊθερμξσ δαμειρμξϋ      (132.664)                    -       (132.664)                   - 

αμειακέπ ειροξέπ απϊ υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ    (132.664)                    -      (132.664)                   - 

Ιαθαοή  αϋνηρη/(μείχρη) υοημαςικόμ διαθερίμχμ (851.336) 1.570.900  (838.944) 1.558.451  

Υοημαςικά διαθέριμα ρςημ αουή ςηπ υοήρηπ 3.960.210  2.389.308  3.947.409  2.388.956  

Υοημαςικά διαθέριμα ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ 3.108.874 3.960.210 3.108.465 3.947.409

Ξι ρσμξδεσςικέπ ρημειόρειπ απξςελξϋμ αμαπϊρπαρςξ μέοξπ ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ

Ξ Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία



 
 
 
 

Ρελίδα 40 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
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ΡΖΛΔΘΩΡΔΘΡ ΔΟΘ ΩΜ ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΑΡΑΡΔΩΜ ΓΘΑ Ζ ΥΠΖΡΖ ΟΞΣ ΔΚΖΝΔ ΖΜ 

31Ζ
 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2016 

 

1. ΓΔΜΘΙΔΡ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΓΘΑ ΖΜ ΔΑΘΠΔΘΑ ΙΑΘ ΘΡ ΗΣΓΑΠΘΙΔΡ ΖΡ: 

Ζ «NEUROSOFT Αμόμσμη Δςαιοεία Οαοαγχγήπ Κξγιρμικξϋ» (η Δςαιοεία) είμαι μία Αμόμσμη Δςαιοεία 

η ξπξία ιδοϋθηκε και δοαρςηοιξπξιείςαι ρςημ Δλλάδα απϊ ςξμ Δεκέμβοιξ ςξσ 2008, με έδοα ςηπ ςξ 

Δήμξ Ζοακλείξσ, Κεχτϊοξπ Ζοακλείξσ 466 & Ιϋποξσ, .Ι. 141 22. Ξι μεςξυέπ ςηπ εςαιοείαπ 

διαποαγμαςεϋξμςαι ρςξ Υοημαςιρςήοιξ ςξσ Λιλάμξσ ρςημ καςηγξοία AIM/MAC. Ζ διάοκεια ςηπ 

Δςαιοείαπ, ρϋμτχμα με ςξ Ιαςαρςαςικϊ ςηπ, αμέουεςαι ρε 100 υοϊμια απϊ ςημ ημεοξμημία ίδοσρήπ 

ςηπ, με δσμαςϊςηςα επέκςαρηπ ςηπ διάοκειαπ μεςά απϊ απϊταρη ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ 

Λεςϊυχμ ςηπ. 

 

Ζ Neurosoft είμαι εςαιοεία παοαγχγήπ λξγιρμικξϋ, πξσ ειδικεϋεςαι ρςξ ρυεδιαρμϊ, παοαγχγή, 

ποξραομξγή και ρσμςήοηρη ξλξκληοχμέμχμ πληοξτξοιακόμ ρσρςημάςχμ για ςξσπ πέμςε κϋοιξσπ 

επιυειοημαςικξϋπ ςξμείπ ρςξσπ ξπξίξσπ δοαρςηοιξπξιείςαι: (i) Factoring and Financials, (ii) Sports 

Betting & Gaming Analytics, (iii) ICT και (iv) MICT & CSS, ϊπχπ και ρςημ παοξυή ενελιγμέμχμ 

σπηοεριόμ πληοξτξοικήπ ρςημ Δλλημική και ςη Διεθμή αγξοά. 

 

Ξ αοιθμϊπ ποξρχπικξϋ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 αμέουεςαι ρςα 114 

άςξμα. Ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2015, ξ αμςίρςξιυξπ αοιθμϊπ ςξσ ποξρχπικξϋ ήςαμ 96 άςξμα για ςξμ 

Όμιλξ και ςημ Δςαιοεία.  

 

Οληοξτξοίεπ για ςιπ Ησγαςοικέπ 

Neurosoft Cyprus Ltd 

Ρςιπ 2 Τεβοξσαοίξσ 2009, η Δςαιοεία ίδοσρε ςημ εςαιοεία «Rockberg Holdings Ltd», με έδοα ςημ 

Ιϋποξ. Ζ «Rockberg Holdings Ltd» καςέυει ςα πμεσμαςικά δικαιόμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ υοήρη 

και ςημ εμπξοική εκμεςάλλεσρη ςξσ δικςσακξϋ ςϊπξσ http://www.betonews.com, ξ ξπξίξπ παοέυει 

ρςαςιρςική αμάλσρη και ιρςξοικά δεδξμέμα για αγόμεπ πξδξρταίοξσ και μπάρκες. 

Ρςιπ 3 Λαΐξσ ςξσ 2011 εκδϊθηκε ρυεςική απϊταρη απϊ ςξ Δπαουιακϊ Δικαρςήοιξ Κεμερξϋ πξσ ατξοά 

ςημ έγκοιρη ςηπ αίςηρηπ ρσγυόμεσρηπ ςχμ εςαιοειόμ «Rockberg Holdings Ltd» και «Gaeknar 

Ventures Ltd».  

Δμςϊπ ςηπ υοήρηπ 2014 η εςαιοεία «Rockberg Holdings Ltd» μεςξμξμάρςηκε ρε «Neurosoft Cyprus 

Ltd». 

 

Neurosoft Romania Srl 

Ρςιπ 23 Θξσμίξσ 2008, η «Rockberg Holdings Ltd» και ξ κ. Οαρυαλίδηπ ίδοσραμ απϊ κξιμξϋ ςημ 

«Neurosoft Romania Srl», μία εςαιοεία λξγιρμικξϋ με έδοα ςξ Βξσκξσοέρςι, η ξπξία αμαμέμεςαι μα 

ενσπηοεςεί ςιπ αμάγκεπ ςηπ αγξοάπ ςηπ Αμαςξλικήπ Δσοόπηπ για ςα ποξψϊμςα ςηπ «Neurosoft Α.Δ.». 

Ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016, η «Rockberg Holdings Ltd» καςείυε ςξ 95% ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ 

«Neurosoft Romania Srl» και ξ κ. Οαρυαλίδηπ ςξ σπϊλξιπξ 5%.  

http://www.betonews.com/
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Ξογαμϊγοαμμα: 

 

 

2. ΒΑΡΖ ΟΑΠΞΣΡΘΑΡΖΡ ΩΜ ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΑΡΑΡΔΩΜ:  

(α) Βάρη Ρϋμςανηπ ςχμ Δμξπξιημέμχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ: 

Ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ καςαοςιρςεί ρϋμτχμα με ςα Διεθμή Οοϊςσπα 

Υοημαςξξικξμξμικήπ Αματξοάπ (ΔΟΥΑ) ϊπχπ ασςά έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη 

(Δ.Δ.). 

 

Ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ έυξσμ ρσμςαυθεί ρϋμτχμα με ςημ αουή ςξσ ιρςξοικξϋ κϊρςξσπ, 

εκςϊπ απϊ ςα υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία διαθέριμα ποξπ πόληρη και ςα υοημαςξξικξμξμικά 

ρςξιυεία ρε εϋλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ παοαγόγχμ), ςα ξπξία 

απξςιμόμςαι ρςημ εϋλξγη ανία. 

 

Ζ ποξεςξιμαρία ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ, ρϋμτχμα με ςα ΔΟΥΑ, απαιςεί ςη υοήρη 

κοίριμχμ λξγιρςικόμ εκςιμήρεχμ. Δπίρηπ απαιςείςαι η κοίρη ςηπ Διξίκηρηπ ρςημ εταομξγή ςχμ 

λξγιρςικόμ αουόμ πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί. Ξι ςξμείπ πξσ απαιςξϋμ σφηλϊςεοξσ βαθμξϋ κοίρη, ή είμαι 
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εναιοεςικά πξλϋπλξκξι ή ξι ςξμείπ ϊπξσ ξι σπξθέρειπ και ξι εκςιμήρειπ είμαι ρημαμςικέπ για ςιπ 

λξγιρςικέπ καςαρςάρειπ, αματέοξμςαι καςχςέοχ ρςημ ρημείχρη 2(γ). 

 

(β)  Βάρη Δμξπξίηρηπ ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ    

Ξι ρσμημμέμεπ εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ πεοιέυξσμ ςιπ υοημαςξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ ςηπ μηςοικήπ Δςαιοείαπ «Neurosoft A.E.» και ϊλχμ ςχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ ρςιπ 

ξπξίεπ η Δςαιοεία έυει ςη δσμαςϊςηςα άρκηρηπ ελέγυξσ. Ξι θσγαςοικέπ (εςαιοείεπ ρςιπ ξπξίεπ ξ 

Όμιλξπ άμερα ή έμμερα ρσμμεςέυει με πεοιρρϊςεοξ απϊ ςξ 50% ςχμ φήτχμ ή με άλλξμ ςοϊπξ 

ελέγυει ςη διξίκηρή ςξσπ) έυξσμ εμξπξιηθεί. Ξι θσγαςοικέπ εμξπξιξϋμςαι απϊ ςημ ημεοξμημία καςά 

ςημ ξπξία ξ ξσριαρςικϊπ έλεγυξπ μεςατέοεςαι ρςξμ Όμιλξ, και παϋξσμ μα εμξπξιξϋμςαι απϊ ςημ 

ημεοξμημία καςά ςημ ξπξία ξ έλεγυξπ παϋει μα στίρςαςαι. 

 

Όλεπ ξι εμδξεςαιοικέπ ρσμαλλαγέπ και ςα σπϊλξιπα έυξσμ απαλειτθεί ρςιπ ρσμημμέμεπ εμξπξιημέμεπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Όπξσ απαιςήθηκε, ξι λξγιρςικέπ αουέπ ςχμ θσγαςοικόμ έυξσμ 

ςοξπξπξιηθεί έςρι όρςε μα διαρταλιρςεί η ρσμέπεια με ςιπ λξγιρςικέπ αουέπ πξσ σιξθεςήθηκαμ απϊ 

ςξμ Όμιλξ. Λια μεςαβξλή ρε πξρξρςϊ ρσμμεςξυήπ ρε θσγαςοική υχοίπ απόλεια ελέγυξσ, απξςελεί 

ρσμαλλαγή μεςανϋ ςχμ μεςϊυχμ. 

 

Ζ ημεοξμημία καςάοςιρηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ 

ρσμπίπςει με ασςή ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

Ξι ζημιέπ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ απξδίδξμςαι ρςιπ μη ελέγυξσρεπ ρσμμεςξυέπ ακϊμη κι αμ ασςϊ 

δημιξσογεί υοεχρςικϊ σπϊλξιπξ. 

 

Ρε πεοίπςχρη πξσ ξ Όμιλξπ υάρει ςξμ έλεγυξ μιαπ θσγαςοικήπ, ςϊςε: 

 διαγοάτει ςα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ σπεοανίαπ) και ςιπ 

σπξυοεόρειπ ςηπ θσγαςοικήπ 

 διαγοάτει ςη λξγιρςική ανία ςχμ μη ελεγυϊμεμχμ ρσμμεςξυόμ 

 διαγοάτει ςιπ ρχοεσμέμεπ διατξοέπ μεςαςοξπήπ, πξσ καςαυχοξϋμςαι ρςημ καθαοή θέρη 

 αμαγμχοίζει ςημ εϋλξγη ανία ςξσ αμςαλλάγμαςξπ πξσ ειρποάυθηκε 

 αμαγμχοίζει ςημ εϋλξγη ανία ςηπ εμαπξμείμαραπ επέμδσρηπ 

 αμαγμχοίζει ξπξιξδήπξςε πλεϊμαρμα ή έλλειμμα ρςα απξςελέρμαςα 

 αμακαςαςάρρει ςξ μεοίδιξ ςηπ μηςοικήπ επί ςχμ ρςξιυείχμ πξσ είυαμ ποξηγξσμέμχπ 

αμαγμχοιρςεί ρςα λξιπά ρσμξλικά ειρξδήμαςα ρςα απξςελέρμαςα. 

 

Ξι ρσμμεςξυέπ ρε θσγαςοικέπ επιυειοήρειπ ρςιπ εςαιοικέπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ 

απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ μείξμ ςσυϊμ ρχοεσμέμεπ ζημίεπ απξμείχρηπ. 
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(γ)  Αλλαγέπ ρςιπ λξγιρςικέπ αουέπ και γμχρςξπξιήρειπ  

Ξι λξγιρςικέπ αουέπ πξσ σιξθεςήθηκαμ ρσμάδξσμ με εκείμεπ πξσ είυαμ σιξθεςηθεί καςά ςημ 

ποξηγξϋμεμη ξικξμξμική υοήρη εκςϊπ απϊ ςα παοακάςχ ποϊςσπα ςα ξπξία ξ Όμιλξπ και η Δςαιοεία 

έυει σιξθεςήρει καςά ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2016. Ωρςϊρξ, δεμ έυξσμ ρημαμςική επίδοαρη ρςιπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ ή δεμ είυαμ εταομξγή για ςξμ Όμιλξ 

και ςημ Δςαιοεία. 

• ΔΚΟ 27: Δςαιοικέπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ (ςοξπξπξίηρη) 

• ΔΚΟ 1: Οοχςξβξσλία ρυεςικά με ςιπ γμχρςξπξιήρειπ (οξπξπξίηρη) 

• ΔΚΟ 16 Δμρόμαςα πάγια και ΔΚΟ 38 Άσλα πεοιξσριακά ρςξιυεία (οξπξπξιήρειπ): 

Απξρατήμιρη ςχμ απξδεκςόμ μεθϊδχμ απϊρβερηπ 

• ΔΟΥΑ 11 Ρυήμαςα σπϊ κξιμϊ έλεγυξ (οξπξπξίηρη): Κξγιρςικξπξίηρη απϊκςηρηπ 

ρσμμεςξυικόμ ςίςλχμ ρε ρυήμαςα σπϊ κξιμϊ έλεγυξ 

• ΔΚΟ 19 Οαοξυέπ ρε εογαζξμέμξσπ (οξπξπξίηρη): Διρτξοέπ ςχμ εογαζξμέμχμ 

 

ξ ΡΔΚΟ ενέδχρε μέξ κϋκλξ εςήριχμ αμαβαθμίρεχμ ςχμ ΔΟΥΑ 2010 - 2012, ςξ ξπξίξ είμαι μια 

ρσλλξγή ςοξπξπξιήρεχμ ςχμ ΔΟΥΑ. 

 ΔΟΥΑ 2 Οαοξυέπ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ ανία ςχμ μεςξυόμ 

 ΔΟΥΑ 3 Ρσμεμόρειπ επιυειοήρεχμ 

 ΔΟΥΑ 8 Κειςξσογικξί ςξμείπ 

 ΔΟΥΑ 13 Δπιμέςοηρη Δϋλξγηπ ανίαπ 

 ΔΚΟ 16 Δμρόμαςα Οάγια 

 ΔΚΟ 24 Γμχρςξπξιήρειπ ρσμδεδεμέμχμ μεοόμ 

 ΔΚΟ 38 Άσλα πεοιξσριακά ρςξιυεία 

 

ξ ΡΔΚΟ ενέδχρε μέξ κϋκλξ εςήριχμ αμαβαθμίρεχμ ςχμ ΔΟΥΑ 2012 - 2014, ςξ ξπξίξ είμαι μια 

ρσλλξγή ςοξπξπξιήρεχμ ςχμ ΔΟΥΑ. 

 ΔΟΥΑ 5 Λη κσκλξτξοξϋμςα Οεοιξσριακά Ρςξιυεία πξσ Ιαςέυξμςαι ποξπ Οόληρη και 

Διακξπείρεπ Δοαρςηοιϊςηςεπ 

 ΔΟΥΑ 7 Υοημαςξξικξμξμικά Λέρα 

 ΔΚΟ 19 Οαοξυέπ ρε Δογαζξμέμξσπ 

 ΔΚΟ 34 Δμδιάμερεπ Υοημαςξξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ 

 

Οοϊςσπα πξσ έυξσμ εκδξθεί αλλά δεμ έυξσμ εταομξγή ρςημ παοξϋρα λξγιρςική πεοίξδξ και ξ 

Όμιλξπ και η Δςαιοεία δεμ έυει σιξθεςήρει μχοίςεοα: 

 ΔΟΥΑ 9: Υοημαςξξικξμξμικά μέρα – ανιμϊμηρη και επιμέςοηρη 

ξ ποϊςσπξ εταομϊζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1 

Θαμξσαοίξσ 2018 και επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ζ ςελική έκδξρη ςξσ ΔΟΥΑ 9 

ρσγκεμςοόμει ςιπ τάρειπ ςξσ έογξσ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ μέρχμ και αμςικαθιρςά ςξ ΔΚΟ 

39 Υοημαςξξικξμξμικά Λέρα: Αμαγμόοιρη και επιμέςοηρη, και ϊλεπ ςιπ ποξηγξϋμεμεπ εκδϊρειπ 

ςξσ ΔΟΥΑ 9. ξ ποϊςσπξ ειράγει μέεπ απαιςήρειπ για ςημ ςανιμϊμηρη και επιμέςοηρη, 
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απξμείχρη και λξγιρςική αμςιρςάθμιρηπ. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε 

διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ 

απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΟΥΑ 15: Έρξδα απϊ Ρσμβάρειπ με πελάςεπ 

ξ ποϊςσπξ εταομϊζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1 

Θαμξσαοίξσ 2018. ξ ΔΟΥΑ 15 καθιεοόμει έμα μξμςέλξ πέμςε βημάςχμ πξσ θα εταομϊζεςαι για 

έρξδα πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ μια ρϋμβαρη με έμαμ πελάςη (με πεοιξοιρμέμεπ εναιοέρειπ), 

αμενάοςηςα απϊ ςξ είδξπ ςηπ ρσμαλλαγήπ ερϊδχμ ή ςξμ κλάδξ. Ξι απαιςήρειπ ςξσ ποξςϋπξσ 

θα εταομϊζξμςαι επίρηπ για ςημ αμαγμόοιρη και επιμέςοηρη ςχμ κεοδόμ και ζημιόμ απϊ ςημ 

πόληρη ξοιρμέμχμ μη υοημαςξξικξμξμικόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ δεμ απξςελξϋμ 

παοαγχγή απϊ ρσμήθειπ δοαρςηοιϊςηςεπ ςηπ ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ (π.υ., πχλήρειπ 

ακιμήςχμ, εγκαςαρςάρεχμ και ενξπλιρμξϋ ή άσλχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ). Ηα απαιςξϋμςαι 

εκςεςαμέμεπ γμχρςξπξιήρειπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ αμάλσρηπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ ερϊδχμ, 

πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςιπ σπξυοεόρειπ απϊδξρηπ, αλλαγέπ ρςα σπϊλξιπα ςχμ πεοιξσριακόμ 

ρςξιυείχμ ρϋμβαρηπ και ςχμ σπξυοεόρεχμ ρϋμβαρηπ μεςανϋ ςχμ πεοιϊδχμ και βαρικέπ 

κοίρειπ και εκςιμήρειπ. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία 

εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΟΥΑ 15: Έρξδα απϊ Ρσμβάρειπ με Οελάςεπ (Απξρατημίρειπ) 

Ξι απξρατημίρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 

1 Θαμξσαοίξσ 2018 και επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ρςϊυξπ είμαι μα διεσκοιμιρςξϋμ ξι 

ποξθέρειπ ςξσ ΡΔΚΟ καςά ςημ αμάπςσνη ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ ποξςϋπξσ ΔΟΥΑ 15 Έρξδα απϊ 

Ρσμβάρειπ με Οελάςεπ, ρυεςικά με: (α) ςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ςχμ σπξυοεόρεχμ απϊδξρηπ, 

ϊπξσ ςοξπξπξιείςαι η διαςϋπχρη ςηπ αουήπ ςξσ «μεμξμχμέμα αμαγμχοίριμξ», (β) ςχμ 

εκςιμήρεχμ πξσ γίμξμςαι ρςημ απϊταρη για εμςξλέα ή εκποϊρχπξ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ 

ανιξλϊγηρηπ καςά πϊρξ μία εςαιοεία είμαι εμςξλέαπ ή εκποϊρχπξπ, ςχμ εταομξγόμ ςηπ αουήπ 

ςξσ «ελέγυξσ» και (γ) ςχμ αδειόμ καθόπ και ποϊρθεςεπ διεσκοιμίρειπ για ςη λξγιρςική ςηπ 

πμεσμαςικήπ ιδιξκςηρίαπ και ςχμ δικαιχμάςχμ. Ξι απξρατημίρειπ παοέυξσμ ποϊρθεςεπ 

ποακςικέπ διεσκξλϋμρειπ για ςιπ εςαιοείεπ πξσ εταομϊζξσμ ςξ ΔΟΥΑ 15 πλήοχπ αμαδοξμικά η 

επιλέγξσμ μα εταομϊρξσμ ςημ ςοξπξπξιημέμη αμαδοξμική ποξρέγγιρη. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ 

και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςημ 

ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΟΥΑ 16: Λιρθόρειπ 

ξ ποϊςσπξ εταομϊζεςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1 

Θαμξσαοίξσ 2019. ξ ΔΟΥΑ 16 καθξοίζει ςιπ αουέπ για ςημ αμαγμόοιρη, επιμέςοηρη, 

παοξσρίαρη και γμχρςξπξίηρη ςχμ μιρθόρεχμ για αμτϊςεοα ςα μέοη ςηπ ρϋμβαρηπ, ήςξι για 

ςξμ πελάςη («μιρθχςή») και ςξμ ποξμηθεσςή («εκμιρθχςή»). ξ μέξ ποϊςσπξ απαιςεί ξι 

μιρθχςέπ μα αμαγμχοίζξσμ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ μιρθόρειπ ρςιπ ξικξμξμικέπ ςξσπ καςαρςάρειπ. Ξι 
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μιρθχςέπ θα έυξσμ έμα εμιαίξ λξγιρςικϊ πλαίριξ για ϊλεπ ςιπ μιρθόρειπ, με ξοιρμέμεπ 

εναιοέρειπ. Ζ λξγιρςική ςχμ εκμιρθχςόμ παοαμέμει ξσριαρςικά αμεςάβληςη. Ζ Διξίκηρη ςξσ 

Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ 

ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

  

 ΔΟΥΑ 10 Δμξπξιημέμεπ Ξικξμξμικέπ Ιαςαρςάρειπ και ΔΚΟ 28 Δπεμδϋρειπ ρε Ρσγγεμείπ 

επιυειοήρειπ και Ιξιμξποανίεπ - οξπξπξίηρη: Οόληρη ή ειρτξοά πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 

μεςανϋ εμϊπ επεμδσςή και ςηπ ρσγγεμξϋπ ςξσ εςαιοείαπ ή ςηπ κξιμξποανίαπ ςξσ 

Ξι ςοξπξπξιήρειπ αμςιμεςχπίζξσμ μια αμαγμχοιρμέμη αρσμέπεια μεςανϋ ςχμ απαιςήρεχμ ςξσ 

ΔΟΥΑ 10 και εκείμεπ ςξσ ΔΚΟ 28, για ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ πόληρηπ ή ςηπ ειρτξοάπ ςχμ 

πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ μεςανϋ ςξσ επεμδσςή και ςηπ ρσγγεμξϋπ ςξσ εςαιοείαπ ή ςηπ 

κξιμξποανίαπ ςξσ. Ζ κϋοια ρσμέπεια ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ είμαι ϊςι έμα πλήοεπ κέοδξπ ή η 

ζημία αμαγμχοίζεςαι ϊςαμ η ρσμαλλαγή πεοιλαμβάμει μια επιυείοηρη (είςε ρςεγάζεςαι ρε μια 

θσγαςοική είςε ϊυι). Έμα μεοικϊ κέοδξπ ή η ζημία αμαγμχοίζεςαι ϊςαμ η ρσμαλλαγή 

πεοιλαμβάμει ρςξιυεία εμεογηςικξϋ πξσ δεμ ρσμιρςξϋμ επιυείοηρη, ακϊμη και αμ ςα ρςξιυεία 

ασςά ρςεγάζξμςαι ρε θσγαςοική. ξ Δεκέμβοιξ ςξσ 2015 ςξ ΡΔΚΟ αμέβαλε επ’ αϊοιρςξ ςημ 

ημεοξμημία εταομξγήπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ασςήπ, αμαμέμξμςαπ ςξ απξςέλερμα ςξσ έογξσ ςξσ 

για ςη μέθξδξ ςηπ καθαοήπ θέρηπ. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε 

διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ 

απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΚΟ 12 Τϊοξι Διρξδήμαςξπ (οξπξπξιήρειπ): Αμαγμόοιρη ςηπ αμαβαλλϊμεμηπ 

τξοξλξγικήπ απαίςηρηπ για μη ποαγμαςξπξιηθείρεπ ζημιέπ 

Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 

1 Θαμξσαοίξσ 2017, και επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ξ ρςϊυξπ ςχμ εμ λϊγχ 

ςοξπξπξιήρεχμ είμαι μα απξρατημιρςεί ξ λξγιρςικϊπ υειοιρμϊπ ςχμ αμαβαλλϊμεμχμ 

τξοξλξγικόμ απαιςήρεχμ για ςιπ μη ποαγμαςξπξιηθείρεπ ζημιέπ απϊ υοεχρςικξϋπ ςίςλξσπ πξσ 

απξςιμόμςαι ρςημ εϋλξγη ανία. Για παοάδειγμα, ξι ςοξπξπξιήρειπ διεσκοιμίζξσμ ςξ λξγιρςικϊ 

υειοιρμϊ ςχμ αμαβαλλϊμεμχμ τξοξλξγικόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ϊςαμ η ξικξμξμική 

ξμςϊςηςα δεμ επιςοέπεςαι μα εκπέρει ςιπ μη ποαγμαςξπξιηθείρεπ ζημίεπ για τξοξλξγικξϋπ 

ρκξπξϋπ ή ϊςαμ έυει ςημ ποϊθερη και ςημ δσμαςϊςηςα μα διακοαςήρει ςξσπ υοεχρςικξϋπ 

ςίςλξσπ μέυοι ςημ αμςιρςοξτή ςχμ μη ποαγμαςξπξιηθειρόμ ζημιόμ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ 

έυξσμ ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ 

βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική 

καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΚΟ 7: Ιαςαρςάρειπ αμειακόμ Πξόμ (οξπξπξιήρειπ): Οοχςξβξσλία Γμχρςξπξιήρεχμ 

Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 

1 Θαμξσαοίξσ 2017, και επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ξ ρςϊυξπ ςχμ εμ λϊγχ 

ςοξπξπξιήρεχμ είμαι μα επιςοέφει ρςξσπ υοήρςεπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ μα 
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ανιξλξγήρξσμ ςιπ μεςαβξλέπ ρςιπ σπξυοεόρειπ πξσ απξοοέξσμ απϊ υοημαςξδξςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ θα απαιςξϋμ απϊ ςιπ ξμςϊςηςεπ μα παοέυξσμ 

γμχρςξπξιήρειπ πξσ επιςοέπξσμ ρςξσπ επεμδσςέπ μα ανιξλξγξϋμ ςιπ μεςαβξλέπ ρςιπ 

σπξυοεόρειπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ υοημαςξξικξμξμικέπ δοαρςηοιϊςηςεπ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ μεςαβξλόμ πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςαμειακέπ οξέπ και μεςαβξλέπ μη 

ςαμειακήπ τϋρηπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. Ζ 

Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ 

ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΟΥΑ 2: ανιμϊμηρη και επιμέςοηρη παοξυόμ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ ανία ςχμ μεςξυόμ 

(οξπξπξιήρειπ) 

Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 

1 Θαμξσαοίξσ 2018 και επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ξι ςοξπξπξιήρειπ παοέυξσμ 

απαιςήρειπ ρυεςικά με ςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ (α) ςχμ επιπςόρεχμ ςχμ ποξωπξθέρεχμ 

καςξυϋοχρηπ και ςχμ ποξωπξθέρεχμ πξσ δε ρσμιρςξϋμ καςξυϋοχρη, ρςημ επιμέςοηρη 

παοξυόμ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ ανία μεςξυόμ και διακαμξμίζξμςαι ρε μεςοηςά, (β) παοξυόμ 

πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ ανία μεςξυόμ με δσμαςϊςηςα ρσμφητιρμξϋ ςχμ σπξυοεόρεχμ 

παοακοαςξϋμεμχμ τϊοχμ και (γ) ςξ λξγιρςικϊ υειοιρμϊ ςχμ ςοξπξπξιήρεχμ ϊοχμ και 

ποξωπξθέρεχμ παοξυόμ πξσ εναοςόμςαι απϊ ςημ ανία μεςξυόμ, η ξπξία διατξοξπξιεί ςημ 

ςανιμϊμηρη μιαπ ρσμαλλαγήπ απϊ  διακαμξμιρμϊ ρε μεςοηςά ρε ρσμαλλαγή πξσ διακαμξμίζεςαι 

με ρσμμεςξυικξϋπ ςίςλξσπ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή 

Έμχρη. Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ 

επίδοαρηπ ςηπ ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 

 ΔΚΟ 40: Λεςατξοέπ ρε Δπεμδϋρειπ ρε Ακίμηςα (οξπξπξιήρειπ) 

Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 

1 Θαμξσαοίξσ 2018 εμό επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ξι ςοξπξπξιήρειπ διεσκοιμίζξσμ πϊςε 

μία ξμςϊςηςα μεςατέοει έμα ακίμηςξ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ακιμήςξσ σπϊ καςαρκεσή ή 

ανιξπξίηρη, ρε ή απϊ ςιπ επεμδϋρειπ ρε ακίμηςα. Ξι ςοξπξπξιήρειπ αματέοξσμ ϊςι μεςαβξλή 

ςηπ υοήρηπ εμϊπ ακιμήςξσ ποαγμαςξπξιείςαι ϊςαμ ςξ ακίμηςξ πληοξί ή παϋει μα πληοξί, ςξμ 

ξοιρμϊ ςχμ επεμδϋρεχμ ρε ακίμηςα και σπάουει ρατήπ έμδεινη ςηπ μεςαβξλήπ ασςήπ. Απλά η 

αλλαγή ρςιπ ποξθέρειπ ςηπ διξίκηρηπ για ςη υοήρη ςξσ ακιμήςξσ, δεμ απξδεικμϋει μεςαβξλή 

ρςη υοήρη ςξσ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ δεμ έυξσμ ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. ξ 

ποϊςσπξ δεμ εταομϊζεςαι ρςξμ Όμιλξ και ςημ Δςαιοεία. 

 

 ΔΘΔΠΛΖΜΔΘΑ ΔΔΔΟΥΑ 22: Ρσμαλλαγέπ ρε νέμξ μϊμιρμα και ποξκαςαβξλέπ 

Ζ διεομημεία εταομϊζεςαι για εςήριεπ  λξγιρςικέπ πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1 

Θαμξσαοίξσ 2018 εμό επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ζ διεομημεία διεσκοιμίζει ςξ λξγιρςικϊ 

υειοιρμϊ ρσμαλλαγόμ πξσ πεοιλαμβάμξσμ ςημ είρποανη ή πληοχμή ποξκαςαβξλήπ ρε νέμξ 

μϊμιρμα. Ζ διεομημεία ενεςάζει ςιπ ρσμαλλαγέπ ρε νέμξ μϊμιρμα ϊπξσ η ξικξμξμική ξμςϊςηςα 
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αμαγμχοίζει μη υοημαςικϊ πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ ή μη υοημαςική σπξυοέχρη πξσ ποξκϋπςξσμ 

απϊ ςημ είρποανη ή πληοχμή ποξκαςαβξλήπ, ποιμ απϊ ςημ αουική αμαγμόοιρη ςξσ ρυεςικξϋ 

πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ, ενϊδξσ ή ερϊδξσ. Ζ διεομημεία αματέοει ϊςι η ημεοξμημία 

ρσμαλλαγήπ, για ςξμ καθξοιρμϊ ςηπ ρσμαλλαγμαςικήπ ιρξςιμίαπ, είμαι η ημεοξμημία ςηπ 

αουικήπ αμαγμόοιρηπ εμϊπ μη υοημαςικξϋ ρςξιυείξσ ποξκαςαβξλήπ ή εμϊπ αμαβαλλϊμεμξσ 

ερϊδξσ. Δάμ σπάουξσμ πξλλαπλέπ πληοχμέπ ή ειρποάνειπ ποξκαςαβξλόμ, η ξικξμξμική 

ξμςϊςηςα ποέπει μα καθξοίρει ςημ ημεοξμημία ρσμαλλαγήπ για κάθε μία πληοχμή και 

είρποανη ποξκαςαβξλήπ. Ζ διεομημεία δεμ έυει ακϊμη σιξθεςηθεί απϊ ςημ Δσοχπαψκή Έμχρη. 

Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ 

ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 

ξ ΡΔΚΟ ενέδχρε μέξ κϋκλξ εςήριχμ αμαβαθμίρεχμ ςχμ ΔΟΥΑ 2014 - 2016, ςξ ξπξίξ είμαι μια 

ρσλλξγή ςοξπξπξιήρεχμ ςχμ ΔΟΥΑ. Ξι ςοξπξπξιήρειπ εταομϊζξμςαι για εςήριεπ λξγιρςικέπ 

πεοιϊδξσπ πξσ νεκιμξϋμ ςημ ή μεςά ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2017 για ςξ ΔΟΥΑ 12 Γμχρςξπξίηρη 

ρσμμεςξυόμ ρε άλλεπ ξμςϊςηςεπ και ςημ ή μεςά ςημ 1η Θαμξσαοίξσ 2018 για ςξ ΔΟΥΑ 1 Οοόςη 

εταομξγή ςχμ διεθμόμ ποξςϋπχμ υοημαςξξικξμξμικήπ αματξοάπ και ςξ ΔΚΟ 28 Δπεμδϋρειπ ρε 

ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ και κξιμξποανίεπ για ςξ ξπξίξ επιςοέπεςαι μχοίςεοη εταομξγή. Ζ 

Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ βοίρκεςαι ρε διαδικαρία εκςίμηρηπ ςηπ επίδοαρηπ ςηπ 

ςοξπξπξίηρηπ ρςημ ξικξμξμική καςάρςαρη ή ςημ απϊδξρη ςξσπ. 

 ΔΟΥΑ 1 Οοόςη εταομξγή ςχμ διεθμόμ ποξςϋπχμ υοημαςξξικξμξμικήπ αματξοάπ: Ζ 

αμαβάθμιρη ασςή διαγοάτει ςιπ βοαυσποϊθερμεπ εναιοέρειπ για γμχρςξπξιήρειπ 

υοημαςξπιρςχςικόμ μέρχμ, παοξυόμ ρε εογαζξμέμξσπ και εςαιοειόμ επεμδϋρεχμ, καςά 

ςημ ποόςη εταομξγή ςχμ διεθμόμ ποξςϋπχμ υοημαςξξικξμξμικήπ αματξοάπ. 

 

 ΔΚΟ 28 Δπεμδϋρειπ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ και κξιμξποανίεπ: Ξι ςοξπξπξιήρειπ 

διεσκοιμίζξσμ ϊςι η επιλξγή ςηπ επιμέςοηρηπ ρςημ εϋλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ, 

μίαπ επέμδσρηπ ρε ρσγγεμή επιυείοηρη ή κξιμξποανία πξσ καςέυεςαι απϊ ξμςϊςηςα η 

ξπξία είμαι ξογαμιρμϊπ διαυείοιρηπ επεμδσςικόμ κεταλαίχμ ή παοϊμξια ξικξμξμική 

ξμςϊςηςα, δϋμαςαι μα διεμεογείςαι υχοιρςά για κάθε επέμδσρη ρε ρσγγεμή επιυείοηρη ή 

κξιμξποανία, καςά ςημ αουική αμαγμόοιρη. 

 

 ΔΟΥΑ 12 Γμχρςξπξίηρη ρσμμεςξυόμ ρε άλλεπ ξμςϊςηςεπ: Ξι ςοξπξπξιήρειπ 

διεσκοιμίζξσμ ϊςι ξι απαιςήρειπ γμχρςξπξιήρεχμ ςξσ ΔΟΥΑ 12, εκςϊπ απϊ ςιπ 

γμχρςξπξιήρειπ για ρσμξπςικέπ ξικξμξμικέπ πληοξτξοίεπ ρυεςικά με θσγαςοικέπ, 

κξιμξποανίεπ και ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ, εταομϊζξμςαι για ςη ρσμμεςξυή μιαπ 

ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ ρε μία θσγαςοική, κξιμξποανία ή ρσγγεμή επιυείοηρη πξσ 

καςαςάρρεςαι χπ καςευϊμεμη ποξπ πόληρη, χπ καςευϊμεμη για διαμξμή ή χπ διακξπείρα 

δοαρςηοιϊςηςα ρϋμτχμα με ςξ ΔΟΥΑ 5. 
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(δ) Έγκοιρη ςχμ Υοημαςξξικξμξμικόμ Ιαςαρςάρεχμ: 

ξ Διξικηςικϊ Ρσμβξϋλιξ ςηπ Neurosoft εμέκοιμε ςιπ εςαιοικέπ και εμξπξιημέμεπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ για ςημ υοήρη πξσ έληνε ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016, ςημ 11η 

Λαΐξσ 2017. Ξι αματεοϊμεμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ σπϊκειμςαι ρε ξοιρςική έγκοιρη 

απϊ ςημ Δςήρια ακςική Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ Λεςϊυχμ. 

 

(ε) Ρημαμςικέπ Κξγιρςικέπ Δκςιμήρειπ και Ιοίρειπ: 

Ξ Όμιλξπ ποξβαίμει ρε εκςιμήρειπ, παοαδξυέπ και κοίρειπ ποξκειμέμξσ μα εταομϊρει ςιπ 

καςαλληλϊςεοεπ λξγιρςικέπ αουέπ ρε ρυέρη με ςη μελλξμςική ενέλινη γεγξμϊςχμ και ρσμαλλαγόμ. 

Ξι εμ λϊγχ εκςιμήρειπ, παοαδξυέπ και κοίρειπ επαμενεςάζξμςαι πεοιξδικά ποξκειμέμξσ μα 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςα ςοέυξμςα δεδξμέμα και μα αμςαμακλξϋμ ςξσπ εκάρςξςε ςοέυξμςεπ κιμδϋμξσπ 

και βαρίζξμςαι ρςημ ποξγεμέρςεοη εμπειοία ςηπ Διξίκηρηπ ρε ρυέρη με ςξ επίπεδξ / ϊγκξ ςχμ 

ρσματόμ ρσμαλλαγόμ ή γεγξμϊςχμ. Ξι βαρικέπ εκςιμήρειπ και ανιξλξγικέπ κοίρειπ ξι ξπξίεπ 

αματέοξμςαι ρε δεδξμέμα, η ενέλινη ςχμ ξπξίχμ θα μπξοξϋρε μα επηοεάρει ςα κξμδϋλια ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςξσπ επϊμεμξσπ 12 μήμεπ, έυξσμ χπ κάςχθι: 

 

(α) Ποξβλέφειπ για επιρταλείπ απαιςήρειπ: Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ 

ποξβαίμει ρε πεοιξδική επαμεκςίμηρη ςηπ επάοκειαπ ςηπ ποϊβλεφηπ ρυεςικά με ςιπ 

επιρταλείπ απαιςήρειπ ρε ρσμάοςηρη με ςημ πιρςχςική ςηπ πξλιςική και λαμβάμξμςαπ 

σπϊφη ρςξιυεία ςηπ Μξμικήπ Σπηοερίαπ ςξσ Ξμίλξσ, ςα ξπξία ποξκϋπςξσμ βάρει 

επενεογαρίαπ ιρςξοικόμ δεδξμέμχμ και ποϊρταςχμ ενελίνεχμ ςχμ σπξθέρεχμ πξσ 

διαυειοίζεςαι. 

(β) Ποόβλεφη για τόοξ ειρξδήμαςξπ: Ζ ποϊβλεφη για τϊοξ ειρξδήμαςξπ με βάρη ςξ ΔΚΟ 12 

σπξλξγίζεςαι με εκςίμηρη ςχμ τϊοχμ πξσ θα καςαβληθξϋμ ρςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ και 

πεοιλαμβάμει ςξμ ςοέυξμςα τϊοξ ειρξδήμαςξπ για κάθε υοήρη, ποϊβλεφη για ςξσπ 

ποϊρθεςξσπ τϊοξσπ πξσ πιθαμϊμ μα ποξκϋφξσμ απϊ μελλξμςικξϋπ τξοξλξγικξϋπ ελέγυξσπ 

και αμαγμόοιρη μελλξμςικόμ τξοξλξγικόμ χτελειόμ. Ζ ςελική εκκαθάοιρη ςχμ τϊοχμ 

ειρξδήμαςξπ εμδέυεςαι μα απξκλίμει απϊ ςα ρυεςικά πξρά ςα ξπξία έυξσμ καςαυχοηθεί ρςιπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. 

(γ) Σσμςελερςέπ απόρβερηπ: α πάγια πεοιξσριακά ρςξιυεία ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ 

απξρβέμξμςαι ρϋμτχμα με ςημ σπξλειπϊμεμη χτέλιμη ζχή ςξσπ. Ασςέπ ξι σπξλειπϊμεμεπ 

χτέλιμεπ ζχέπ επαμεκςιμόμςαι πεοιξδικά για μα καθξοίρξσμ καςά πϊρξ ρσμευίζξσμ μα 

είμαι καςάλληλεπ. Ξι ποαγμαςικέπ χτέλιμεπ ζχέπ ςχμ πάγιχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ 

εμδέυεςαι μα διατξοξπξιηθξϋμ απϊ παοάγξμςεπ ϊπχπ η ςευμξλξγική καιμξςξμία και ςα 

ποξγοάμμαςα ρσμςήοηρηπ. 

(δ) Απξμείχρη εμρώμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ: α εμρόμαςα πάγια ρςξιυεία ελέγυξμςαι για 

ρκξπξϋπ απξμείχρηπ ϊςαμ γεγξμϊςα ή αλλαγέπ ρςιπ ρσμθήκεπ σπξδηλόμξσμ ϊςι η 

λξγιρςική ανία μπξοεί μα μημ είμαι αμακςήριμη. Για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ ανίαπ υοήρεχπ η 

Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ εκςιμά ςιπ μελλξμςικέπ ςαμειακέπ οξέπ απϊ ςξ 

πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ ή ςημ μξμάδα ςαμειακήπ οξήπ και μα επιλένει ςξμ καςάλληλξ 
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ρσμςελερςή ποξενϊτληρηπ για μα σπξλξγίρει ςημ παοξϋρα ανία ςχμ μελλξμςικόμ 

ςαμειακόμ οξόμ (ρημείχρη 3ι). 

(ε) Αμαβαλλόμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ: Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ 

αμαγμχοίζξμςαι για ϊλεπ ςιπ αυοηριμξπξίηςεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ ρςξμ βαθμϊ πξσ είμαι 

πιθαμϊ ϊςι θα σπάονξσμ επαοκή τξοξλξγικά κέοδη πξσ θα ρσμφητιρςξϋμ με ασςέπ ςιπ 

τξοξλξγικέπ ζημίεπ. Για ςξμ καθξοιρμϊ ςξσ ϋφξσπ ςηπ αμαβαλλϊμεμηπ τξοξλξγικήπ 

απαίςηρηπ πξσ μπξοεί μα αμαγμχοιρςεί απαιςξϋμςαι ρημαμςικέπ κοίρειπ και εκςιμήρειπ ςηπ 

Διξίκηρηπ ςξσ Ξμίλξσ, ξι ξπξίεπ βαρίζξμςαι ρςα μελλξμςικά τξοξλξγικά κέοδη ρε 

ρσμδσαρμϊ με ςιπ μελλξμςικέπ τξοξλξγικέπ ρςοαςηγικέπ πξσ θα ακξλξσθηθξϋμ. 

 

 

3. ΒΑΡΘΙΔΡ ΚΞΓΘΡΘΙΔΡ ΑΠΥΔΡ: 

Ξι βαρικέπ λξγιρςικέπ αουέπ πξσ έυξσμ σιξθεςηθεί απϊ ςξμ Όμιλξ και ςημ Δςαιοεία για ςημ 

ποξεςξιμαρία ςχμ ρσμημμέμχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ έυξσμ χπ ενήπ: 

(α) Βάρη εμξπξίηρηπ: Ιάθε ρσμέμχρη επιυειοήρεχμ λξγιρςικξπξιείςαι με ςημ εταομξγή ςηπ μεθϊδξσ 

απϊκςηρηπ. ξ κϊρςξπ ςηπ απϊκςηρηπ σπξλξγίζεςαι χπ ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςαλλάγμαςξπ πξσ 

μεςαβιβάρςηκε σπξλξγιζϊμεμξ καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ απϊκςηρηπ ρςημ εϋλξγη ανία και ςξσ 

πξρξϋ ςχμ ςσυϊμ μη ελεγυξσρόμ ρσμμεςξυόμ (ποξηγξσμέμχπ δικαιχμάςχμ μειξφητίαπ) ρςξμ 

απξκςόμεμξ. Για κάθε ρσμέμχρη επιυειοήρεχμ, ξ απξκςόμ σπξλξγίζει ςιπ μη ελέγυξσρεπ 

ρσμμεςξυέπ επί ςξσ απξκςόμεμξσ είςε ρςημ εϋλξγη ανία ή ρε αμαλξγία επί ςχμ καθαοόμ 

αμαγμχοίριμχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ςξσ απξκςόμεμξσ. α ένξδα καςά ςημ απϊκςηρη 

καςαυχοξϋμςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ. 

 

Ιαςά ςημ ημεοξμημία ςηπ απϊκςηρηπ, ξ Όμιλξπ θα εκςιμήρει ςα απξκςόμεμα πεοιξσριακά ρςξιυεία 

και ςιπ αμαλητθείρεπ σπξυοεόρειπ ποξκειμέμξσ για ςη καςάλληλη ςανιμϊμηρή ςξσπ και 

ποξρδιξοιρμϊ ςξσπ ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςιπ ξικξμξμικέπ πεοιρςάρειπ και ςιπ 

ρυεςικέπ ρσμθήκεπ καςά ςημ ημεοξμημία απϊκςηρηπ.  

 

Ρε ρσμέμχρη επιυειοήρεχμ πξσ επιςσγυάμεςαι ρςαδιακά, ξ Όμιλξπ θα επιμεςοήρει εκ μέξσ ςα 

ρσμμεςξυικά δικαιόμαςα πξσ καςείυε ποξηγξσμέμχπ ρςξμ απξκςόμεμξ ρςημ εϋλξγη ανία καςά 

ςημ ημεοξμημία απϊκςηρηπ με ςη διατξοά μα μεςατέοεςαι ρςα απξςελέρμαςα. 

 

συϊμ εμδευϊμεμξ αμςάλλαγμα πξσ μεςαβιβάζεςαι απϊ ςξμ απξκςόμςα θα αμαγμχοίζεςαι ρςημ 

εϋλξγη ανία καςά ςημ ημεοξμημία απϊκςηρηπ. Ξπξιερδήπξςε μεςαγεμέρςεοεπ μεςαβξλέπ ρςημ 

εϋλξγη ανία ςξσ εμδευϊμεμξσ αμςαλλάγμαςξπ, πξσ κοίμεςαι ϊςι απξςελξϋμ ρςξιυείξ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ή παθηςικξϋ, θα αμαγμχοίζξμςαι ρϋμτχμα με ςξ ΔΚΟ 39 είςε ρςα απξςελέρμαςα είςε 

χπ μεςαβξλή ρςα λξιπά ρσμξλικά ειρξδήμαςα. Δάμ ςξ εμδευϊμεμξ αμςάλλαγμα καςαςάρρεςαι χπ 

ρςξιυείξ ςηπ καθαοήπ θέρηπ, δεμ θα επιμεςοάςαι εκ μέξσ έχπ ϊςξσ ξ μεςαγεμέρςεοξπ 

διακαμξμιρμϊπ λξγιρςικξπξιηθεί ρςημ καθαοή θέρη. 
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Ζ σπεοανία αουικά απξςιμάςαι ρςξ κϊρςξπ χπ ςξ σπεοβάλλξμ ςξσ αμςαλλάγμαςξπ πξσ 

μεςαβιβάζεςαι ρσμ ςξ πξρϊ πξσ αμαγμχοίζεςαι χπ μη ελέγυξσρα ρσμμεςξυή επί ςχμ καθαοόμ 

αμαγμχοιρμέμχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ απξκςόμςαι και ςχμ αμαλητθέμςχμ 

σπξυοεόρεχμ. Δάμ ςξ αμςάλλαγμα είμαι υαμηλϊςεοξ απϊ ςημ εϋλξγη ανία ςχμ καθαοόμ 

πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ απξκςόμςαι, η διατξοά μεςατέοεςαι ρςα απξςελέρμαςα. 

 

Ζ σπεοανία πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ απϊκςηρη μέχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ απεικξμίζεςαι υχοιρςά 

ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ. Ιάθε υοϊμξ διεμεογείςαι έλεγυξπ ςηπ σπεοανίαπ για ςσυϊμ 

απξμείχρη η ξπξία μειόμει ςξ αουικϊ πξρϊ ϊπχπ ασςϊ απεικξμίζεςαι ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ 

θέρηπ. Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ κεοδόμ ή ζημιόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ πόληρη 

ρσμμεςξυόμ, λαμβάμεςαι σπϊφη η ςσυϊμ σπεοανία, ςηπ ποξπ πόληρη εςαιοείαπ. 

 

Για ςημ εσυεοέρςεοη διεκπεοαίχρη ςχμ ελέγυχμ απξμείχρηπ (impairment test), ςξ πξρϊ ςηπ 

σπεοανίαπ καςαμέμεςαι ρε μξμάδεπ δημιξσογίαπ ςαμιακόμ οξόμ. Ιάθε μία απϊ ςιπ μξμάδεπ 

δημιξσογίαπ ςαμιακόμ οξόμ απεικξμίζει ςιπ επεμδϋρειπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η εϋλξγη ανία ςχμ καθαοόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ καςά ςημ ημεοξμημία 

απϊκςηρηπ μίαπ εςαιοείαπ είμαι μεγαλϋςεοη απϊ ςξ ςίμημα πξσ δϊθηκε για ςημ απϊκςηρή ςηπ, 

ςϊςε ποξκϋπςει αομηςική σπεοανία (έρξδξ) η ξπξία καςαυχοείςαι απεσθείαπ χπ έρξδξ ρςημ 

καςάρςαρη ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ. 

 

(β) Ρσμμεςξυέπ ρε Ρσγγεμείπ: Ξι ρσμμεςξυέπ ςξσ Ξμίλξσ ρε επιυειοήρειπ ρςιπ ξπξίεπ αρκεί ρημαμςική 

επιοοξή και δεμ είμαι θσγαςοικέπ ή κξιμξποανίεπ, λξγιρςικξπξιξϋμςαι ρϋμτχμα με ςη μέθξδξ ςηπ 

καθαοήπ θέρηπ. Λε βάρη ασςή ςημ μέθξδξ, η ρσμμεςξυή ρςημ ρσμδεδεμέμη καςαυχοείςαι ρςξ 

κϊρςξπ κςήρεχπ πλέξμ ςηπ μεςαβξλήπ ρςξ πξρξρςϊ ςξσ Ξμίλξσ ρςημ καθαοή ςξσπ θέρη μεςά ςημ 

αουική ημεοξμημία κςήρεχπ, μείξμ ςσυϊμ ποξβλέφειπ για απξμείχρη ανίαπ. Ζ εμξπξιημέμη 

καςάρςαρη απξςελερμάςχμ απεικξμίζει ςημ αμαλξγία ςξσ Ξμίλξσ ρςα απξςελέρμαςα ςηπ 

ρσμδεδεμέμηπ επιυείοηρηπ. Ξι ρσμμεςξυέπ ρε ρσγγεμείπ επιυειοήρειπ ρςιπ εςαιοικέπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ μείξμ ςσυϊμ ρχοεσμέμεπ ζημίεπ 

απξμείχρηπ. 

 

(γ) Λεςαςοξπή Νέμχμ Μξμιρμάςχμ: ξ μϊμιρμα λειςξσογίαπ και παοξσρίαρηπ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι ςξ 

Δσοό. Ξι ρσμαλλαγέπ ρε άλλα μξμίρμαςα μεςαςοέπξμςαι ρε Δσοό υοηριμξπξιόμςαπ ςιπ 

ρσμαλλαγμαςικέπ ιρξςιμίεπ πξσ ήςαμ ρε ιρυϋ καςά ςημ ημεοξμημία ςχμ ρσμαλλαγόμ. Ιαςά ςημ 

ημεοξμημία ρϋμςανηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςα μξμιρμαςικά ρςξιυεία ςξσ 

εμεογηςικξϋ και παθηςικξϋ πξσ είμαι εκτοαρμέμα ρε άλλα μξμίρμαςα ποξραομϊζξμςαι όρςε μα 

αμςαμακλξϋμ ςιπ ςοέυξσρεπ ρσμαλλαγμαςικέπ ιρξςιμίεπ. 

 

α κέοδη και ξι ζημίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςη απξςίμηρη ςέλξσπ υοήρεχπ μξμιρμαςικόμ 

ρςξιυείχμ ρε νέμα μξμίρμαςα απεικξμίζξμςαι ρςιπ επιρσμαπςϊμεμεπ καςαρςάρειπ απξςελερμάςχμ. 
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α κέοδη ή ζημίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ρσμαλλαγέπ απεικξμίζξμςαι επίρηπ ρςιπ καςαρςάρειπ 

απξςελερμάςχμ υοήρεχπ.  

 

(δ) Δμρόμαςα Οάγια Ρςξιυεία: Tα εμρόμαςα πάγια ρςξιυεία απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ, μείξμ 

ςιπ ρσρρχοεσμέμεπ απξρβέρειπ και ςιπ ςσυϊμ ποξβλέφειπ απξμείχρήπ ςξσπ. Ξι επιρκεσέπ και ξι 

ρσμςηοήρειπ καςαυχοξϋμςαι ρςα ένξδα ςηπ υοήρηπ ρςημ ξπξία ποαγμαςξπξιξϋμςαι. Ρημαμςικέπ 

βελςιόρειπ κεταλαιξπξιξϋμςαι ρςξ κϊρςξπ ςχμ αμςίρςξιυχμ παγίχμ ετϊρξμ ασςέπ ποξρασνάμξσμ 

ςημ χτέλιμη ζχή, ασνάμξσμ ςημ ικαμϊςηςα παοαγχγήπ ή βελςιόμξσμ ςημ απξδξςικϊςηςα ςχμ 

αμςίρςξιυχμ παγίχμ. α ρςξιυεία ςχμ παγίχμ διαγοάτξμςαι καςά ςημ πόληρή ή ςημ απϊρσορή 

ςξσπ ή ϊςαμ δεμ αμαμέμξμςαι πεοαιςέοχ ξικξμξμικά ξτέλη απϊ ςη ρσμευιζϊμεμη υοήρη ςξσπ. 

 

α κέοδη ή ξι ζημίεπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ διαγοατή εμϊπ παγίξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςα 

απξςελέρμαςα υοήρηπ καςά ςημ ξπξία διαγοάτεςαι ςξ εμ λϊγχ πάγιξ. 

 

(ε) Απξρβέρειπ Εμρώμαςχμ Παγίχμ Σςξιυείχμ: Ξι απξρβέρειπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςη ρςαθεοή 

μέθξδξ με ρσμςελερςέπ ξι ξπξίξι ποξρεγγίζξσμ ςιπ ρυεςικέπ χτέλιμεπ διάοκειεπ ζχήπ ςχμ 

ρυεςικόμ παγίχμ. Ξι χτέλιμεπ ζχέπ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαι είμαι ξι ενήπ: 

 

Δίδξπ Οαγίξσ  Ωτέλιμη ζχή 

Δγκαςαρςάρειπ κςιοίχμ  10-12 έςη 

Λεςατξοικά μέρα  6-7 έςη 

Έπιπλα και λξιπϊπ ενξπλιρμϊπ  3-5 έςη 

 
 

(ρς) Υπεοανία: Ζ σπεοανία ατξοά ςξ επιπλέξμ ςίμημα πξσ καςαβάλλεςαι απϊ ςξμ Όμιλξ για ςημ 

απϊκςηρη μέχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ, και ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋγκοιρη ςξσ ςιμήμαςξπ πξσ 

καςαβάλλεςαι για ςημ απϊκςηρη μιαπ μέαπ εςαιοείαπ με ςημ αμαλξγξϋρα ρςξμ Όμιλξ εϋλξγη ανία 

ςχμ καθαοόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ ςηπ θσγαςοικήπ καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ απϊκςηρηπ. Ζ 

σπεοανία πξσ ποξκϋπςει απϊ ςημ απϊκςηρη μέχμ θσγαςοικόμ εςαιοειόμ απεικξμίζεςαι υχοιρςά 

ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ θέρηπ. Ιάθε υοϊμξ διεμεογείςαι έλεγυξπ ςηπ σπεοανίαπ για ςσυϊμ 

απξμείχρη η ξπξία μειόμει ςξ αουικϊ πξρϊ ϊπχπ ασςϊ απεικξμίζεςαι ρςημ καςάρςαρη ξικξμξμικήπ 

θέρηπ. Ιαςά ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ κεοδόμ ή ζημιόμ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ πόληρη 

ρσμμεςξυόμ, λαμβάμεςαι σπϊφη η ςσυϊμ σπεοανία, ςηπ ποξπ πόληρη εςαιοείαπ. 

 

Για ςημ εσυεοέρςεοη διεκπεοαίχρη ςχμ ελέγυχμ απξμείχρηπ (impairment test), ςξ πξρϊ ςηπ 

σπεοανίαπ καςαμέμεςαι ρε μξμάδεπ δημιξσογίαπ ςαμιακόμ οξόμ. Ιάθε μία απϊ ςιπ μξμάδεπ 

δημιξσογίαπ ςαμιακόμ οξόμ απεικξμίζει ςιπ επεμδϋρειπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

Ρςημ πεοίπςχρη πξσ η εϋλξγη ανία ςχμ καθαοόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ καςά ςημ ημεοξμημία 

απϊκςηρηπ μίαπ εςαιοείαπ είμαι μεγαλϋςεοη απϊ ςξ ςίμημα πξσ δϊθηκε για ςημ απϊκςηρή ςηπ, 
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ςϊςε ποξκϋπςει αομηςική σπεοανία (έρξδξ) η ξπξία καςαυχοείςαι απεσθείαπ χπ έρξδξ ρςημ 

καςάρςαρη ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ. 

 

(ζ) Αρώμαςα Πάγια Σςξιυεία: α αρόμαςα πάγια απξςελξϋμςαι απϊ ςα κϊρςη λξγιρμικξϋ πξσ 

αγξοάζεςαι ή παοάγεςαι ερχςεοικά και απϊ ςημ πελαςειακή βάρη. α ποξεουϊμεμα απϊ 

ενχςεοική αγξοά αρόμαςα πάγια απεικξμίζξμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ, εμό ςα ποξεουϊμεμα απϊ 

εμξπξίηρη επιυειοήρεχμ ρςημ εϋλξγη ανία πξσ είυαμ καςά ςημ απϊκςηρη. ξ λξγιρμικϊ πξσ 

παοάγεςαι ερχςεοικά πεοιλαμβάμει ένξδα ϊπχπ μιρθξδξρία, σλικά και σπηοερίεπ πξσ 

υοηριμξπξιξϋμςαι, καθόπ και κάθε άλλξ άμερξ ένξδξ πξσ απαιςείςαι για ςημ αμάπςσνη ςξσ και 

ςημ ποξόθηρή ςξσ ποξπ υοήρη. 

 

Αρόμαςα πεοιξσριακά ρςξιυεία με ξοιρμέμξσ υοϊμξσ ποξρδϊκιμξ ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ, 

απξρβέμξμςαι με ςημ ιρϊπξρη καςαμξμή ςξσπ ρε ςμήμαςα για ϊλα ςημ διάοκεια ςξσ ποξρδϊκιμξσ 

ξικξμξμικήπ ςξσπ εκμεςάλλεσρήπ ςξσπ. ξ μεςατεοϊμεμξ πξρϊ κάθε άωλξσ πεοιξσριακξϋ 

ρςξιυείξσ αμαθεχοείςαι εςηρίχπ και αμαποξραομϊζεςαι για απξμείχρη, ϊςαμ ςξ μεςατεοϊμεμξ 

πξρϊ σπεοβαίμει ςξ αμακςήριμξ πξρϊ. α ποξρδϊκιμα ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ και ξι 

σπξλειπϊμεμεπ ανίεπ ςχμ αρόμαςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ απξςιμόμςαι ρε εςήρια βάρη. Ξι 

πεοίξδξι απϊρβερηπ για ςα άωλα πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ έυξσμ ξοιρμέμξσ υοϊμξσ ποξρδϊκιμξ 

ξικξμξμικήπ εκμεςάλλεσρηπ πξικίλλξσμ αμάλξγα με ςιπ ρσμθήκεπ πξσ επικοαςξϋμ, ϊμχπ 

σπϊκειμςαι ρςα ενήπ μέγιρςα ϊοια: 

 

 

 

 

 

(η) Κόρςξπ Έοεσμαπ και Αμάπςσνηπ: ξ κϊρςξπ έοεσμαπ ενξδξπξιείςαι καςά ςημ ποαγμαςξπξίηρή 

ςξσ. α ένξδα αμάπςσνηπ ποαγμαςξπξιξϋμςαι κσοίχπ για ςημ αμάπςσνη λξγιρμικξϋ. α κϊρςη 

αμάπςσνηπ εμϊπ επιμέοξσπ έογξσ αμαγμχοίζξμςαι χπ αρόμαςα πάγια ρςξιυεία μϊμξ αμ 

πληοξϋμςαι ξι ποξωπξθέρειπ ςξσ ΔΚΟ 38 «Αρόμαςα Οάγια». Λεςά ςημ αουική αμαγμόοιρη, ςα 

ένξδα αμάπςσνηπ μεςατέοξμςαι ρςξ κϊρςξπ ςξσ παγίξσ, και ϊςαμ ςξ ρςξιυείξ είμαι έςξιμξ ποξπ 

υοήρη νεκιμά η απϊρβερή ςξσ με βάρη ςημ διάοκεια ςηπ χτέλιμηπ ζχήπ ςξσ. 

 

(θ) Απξμείχρη Ανίαπ Πεοιξσριακώμ Σςξιυείχμ: Λε ςημ εναίοερη ςηπ σπεοανίαπ και ςχμ αρχμάςχμ 

παγίχμ ρςξιυείχμ με απεοιϊοιρςη διάοκεια ζχήπ, ςα ξπξία ελέγυξμςαι για απξμείχρη 

ςξσλάυιρςξμ ρε εςήρια βάρη, ξι λξγιρςικέπ ανίεπ ςχμ λξιπόμ μακοξποϊθερμχμ ρςξιυείχμ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ελέγυξμςαι για ρκξπξϋπ απξμείχρηπ ϊςαμ γεγξμϊςα ή αλλαγέπ ρςιπ ρσμθήκεπ 

σπξδηλόμξσμ ϊςι η λξγιρςική ανία μπξοεί μα μημ είμαι αμακςήριμη. Όςαμ η λξγιρςική ανία 

κάπξιξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ σπεοβαίμει ςξ αμακςήριμξ πξρϊ ςξσ, η αμςίρςξιυη ζημία 

απξμείχρήπ ςξσ καςαυχοείςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ υοήρεχπ. Ζ αμακςήριμη ανία 

ποξρδιξοίζεςαι χπ η μεγαλϋςεοη ανία μεςανϋ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ μείξμ ένξδα πόληρηπ και ςηπ 

Δίδξπ Αρόμαςξσ Οαγίξσ  Έςη 

Κξγιρμικά  5 

Οελαςειακή βάρη  8 
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ανίαπ υοήρεχπ. Δϋλξγη ανία μείξμ ένξδα πόληρηπ είμαι ςξ πξρϊ πξσ μπξοεί μα λητθεί απϊ ςη 

πόληρη εμϊπ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ ρςα πλαίρια μιαπ αμτξςεοξβαοξϋπ ρσμαλλαγήπ ρςημ ξπξία 

ςα μέοη έυξσμ πλήοη γμόρη και ποξρυχοξϋμ ξικειξθελόπ, μεςά ςημ αταίοερη κάθε ποϊρθεςξσ 

άμερξσ κϊρςξσπ διάθερηπ ςξσ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ, εμό, ανία υοήρηπ είμαι η καθαοή 

παοξϋρα ανία ςχμ εκςιμόμεμχμ μελλξμςικόμ ςαμειακόμ οξόμ πξσ αμαμέμεςαι μα 

ποαγμαςξπξιηθξϋμ απϊ ςη ρσμευή υοήρη εμϊπ πεοιξσριακξϋ ρςξιυείξσ και απϊ ςημ ποϊρξδξ πξσ 

αμαμέμεςαι μα ποξκϋφει απϊ ςημ διάθερή ςξσ ρςξ ςέλξπ ςηπ εκςιμόμεμηπ χτέλιμηπ ζχήπ ςξσ. 

 

Για ςξσπ ρκξπξϋπ ποξρδιξοιρμξϋ ςηπ απξμείχρηπ, ςα ρςξιυεία ςξσ εμεογηςικξϋ ξμαδξπξιξϋμςαι 

ρςξ υαμηλϊςεοξ επίπεδξ για ςξ ξπξίξ ξι ςαμειακέπ οξέπ δϋμαςαι μα αμαγμχοιρςξϋμ νευχοιρςά. 

Αμςιλξγιρμϊπ ζημίαπ απξμείχρηπ ςηπ ανίαπ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ πξσ λξγίρςηκε ρε 

ποξηγξϋμεμα έςη, γίμεςαι μϊμξ ϊςαμ σπάουξσμ ικαμέπ εμδείνειπ ϊςι ξι εκςιμήρειπ πξσ 

υοηριμξπξιήθηκαμ για ςξμ σπξλξγιρμϊ ςηπ αμακςήριμηπ ανίαπ έυξσμ αλλάνει. Ρςιπ πεοιπςόρειπ 

ασςέπ ξ αμχςέοχ αμςιλξγιρμϊπ αμαγμχοίζεςαι χπ έρξδξ. Δμδευϊμεμη ζημία απϊ απξμείχρη 

σπεοανίαπ δεμ αμςιλξγίζεςαι. 

 

(ι) Επεμδύρειπ και Λξιπά (ποχςξγεμή) Χοημαςξξικξμξμικά Πεοιξσριακά Σςξιυεία: α (ποχςξγεμή) 

υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία πξσ εμπίπςξσμ και οσθμίζξμςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ 

ΔΚΟ 39, ςανιμξμξϋμςαι αμάλξγα με ςημ τϋρη και ςα υαοακςηοιρςικά ςξσπ ρε μία απϊ ςιπ κάςχθι 

ςοείπ καςηγξοίεπ: 

- Υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία ρε εϋλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ, 

- Απαιςήρειπ και δάμεια, 

- Διαθέριμεπ ποξπ πόληρη επεμδϋρειπ.  

 

α εμ λϊγχ υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία, αουικά αμαγμχοίζξμςαι ρςξ κϊρςξπ 

κςήρεχπ πξσ αμςιποξρχπεϋει ςημ εϋλξγη ανία, πλέξμ ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ςχμ άμερχμ 

δαπαμόμ απϊκςηρηπ/ρσμαλλαγήπ. Ξι αγξοέπ και ξι πχλήρειπ ςχμ επεμδϋρεχμ αμαγμχοίζξμςαι 

καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ ρσμαλλαγήπ πξσ είμαι και η ημεοξμημία πξσ ξ Όμιλξπ δερμεϋεςαι μα 

αγξοάρει ή μα πχλήρει ςξ ρςξιυείξ. 

 

Ζ καςηγξοιξπξίηρη ςχμ αμχςέοχ υοημαςξξικξμξμικόμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ γίμεςαι μεςά ςημ 

αουική αμαγμόοιρη και ϊπξσ επιςοέπεςαι, επαμενεςάζεςαι και πιθαμϊμ αμαθεχοείςαι πεοιξδικά.  

 

(i) Υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία ρε εϋλξγη ανία μέρχ απξςελερμάςχμ: 

Οοϊκειςαι για ςξ εμπξοικϊ υαοςξτσλάκιξ ςξσ Ξμίλξσ πξσ πεοιλαμβάμει επεμδϋρειπ πξσ 

απξκςήθηκαμ με ρκξπϊ ςημ οεσρςξπξίηρή ςξσπ ρςξ άμερξ μέλλξμ. Ιέοδη ή ζημίεπ απϊ ςημ 

απξςίμηρη ςχμ ρσγκεκοιμέμχμ ρςξιυείχμ καςαυχοξϋμςαι ρςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ. 
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(ii) Απαιςήρειπ και δάμεια: 

Ξι απαιςήρειπ και ςα δάμεια πξσ δημιξσογξϋμςαι, απξςιμόμςαι ρςξ αμαπϊρβερςξ κϊρςξπ με βάρη 

ςημ μέθξδξ ςξσ ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ. Ιέοδη και ζημίεπ καςαυχοξϋμςαι ρςα απξςελέρμαςα ςηπ 

υοήρεχπ ϊςαμ ςα ρυεςικά κξμδϋλια διαγοάτξμςαι ή απξμειόμξμςαι, καθόπ επίρηπ και μέρχ ςηπ 

διαδικαρίαπ απϊρβερηπ.  

 

(iii) Διαθέριμεπ ποξπ πόληρη επεμδϋρειπ: 

α υοημαςξξικξμξμικά πεοιξσριακά ρςξιυεία (ποχςξγεμή) πξσ δεμ μπξοξϋμ μα ςανιμξμηθξϋμ ρε 

καμία απϊ ςιπ αμχςέοχ καςηγξοίεπ υαοακςηοίζξμςαι και ςανιμξμξϋμςαι ραμ διαθέριμεπ ποξπ 

πόληρη επεμδϋρειπ. Λεςά ςημ αουική αμαγμόοιρη, ξι διαθέριμεπ ποξπ πόληρη επεμδϋρειπ 

απξςιμόμςαι ρςημ εϋλξγη ανία και ςα ποξκϋπςξμςα κέοδη και ζημίεπ καςαυχοξϋμςαι απ’ εσθείαπ 

ρε διακεκοιμέμξ κξμδϋλι ςηπ καθαοήπ θέρηπ μέυοι ςημ πόληρη ή ςημ διαγοατή ή ςημ απξμείχρη 

ςηπ επέμδσρηπ, υοήρη καςά ςημ ξπξία ςα ρχοεσμέμα κέοδη ή ζημίεπ, πεοιλαμβάμξμςαι ρςα 

απξςελέρμαςα υοήρεχπ. 

 

Ζ ςοέυξσρα ανία ςχμ εμ λϊγχ επεμδϋρεχμ πξσ εμπξοεϋξμςαι ρε ξογαμχμέμη υοημαςιρςηοιακή 

αγξοά ποξκϋπςει απϊ ςημ ρυεςική υοημαςιρςηοιακή ανία ςηπ επέμδσρηπ καςά ςημ ημεοξμημία 

κλειρίμαςξπ. Αματξοικά με ςιπ επεμδϋρειπ πξσ δεμ εμπξοεϋξμςαι ρε εμεογή αγξοά, η εϋλξγη ανία 

σπξλξγίζεςαι με βάρη ρυεςικέπ ςευμικέπ απξςίμηρηπ. Ασςέπ ξι ςευμικέπ βαρίζξμςαι ρε ποϊρταςεπ 

αμτξςεοξβαοείπ ρσμαλλαγέπ παοϊμξιχμ επεμδϋρεχμ, με αματξοά ρςημ υοημαςιρςηοιακή ανία 

μίαπ άλληπ επέμδσρηπ με παοεμτεοή υαοακςηοιρςικά με ασςά ςηπ απξςιμόμεμηπ, ή με αμάλσρη 

ποξενξτλημέμχμ υοημαςξοξόμ και μξμςέλα απξςίμηρηπ επεμδϋρεχμ.  

 

α υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία για ςα ξπξία δε μπξοεί μα επιμεςοηθεί ανιϊπιρςα η εϋλξγη ανία 

ςξσπ, απξςιμόμςαι ρςξ κϊρςξπ κςήρηπ ςξσπ μείξμ ςσυϊμ απξμείχρη ρϋμτχμα με ϊρα 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςξ ΔΚΟ 39. 

 

(κ) Απξθέμαςα: α απξθέμαςα απξςιμξϋμςαι ρςημ υαμηλϊςεοη ςιμή μεςανϋ κϊρςξσπ και καθαοήπ 

οεσρςξπξιήριμηπ ανίαπ. ξ κϊρςξπ ποξρδιξοίζεςαι με ςη μέθξδξ ςηπ μέρηπ εςήριαπ ρςαθμικήπ 

ςιμήπ για. Ζ καθαοή οεσρςξπξιήριμη ανία είμαι η εκςιμόμεμη ςιμή πόληρηπ ρςημ καμξμική 

λειςξσογία  ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ μείξμ ςα εκςιμόμεμα αμαγκαία κϊρςη για ςημ πόληρή 

ςξσπ. Οοϊβλεφη για βοαδέχπ κιμξϋμεμα ή απανιχμέμα απξθέμαςα ρυημαςίζεςαι ετϊρξμ κοίμεςαι 

απαοαίςηςξ. 

 

(λ) Εμπξοικέπ και Λξιπέπ Απαιςήρειπ: Ξι λξγαοιαρμξί απαιςήρεχμ καςά πελαςόμ, αμαγμχοίζξμςαι 

ρςημ ςιμξλξγιακή ςξσπ ανία και ρσμήθχπ ειρποάςςξμςαι ρε υοξμικϊ διάρςημα μεςανϋ 30 έχπ 90 

ημεοόμ. Δημιξσογείςαι ποϊβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ ϊςαμ η είρποανή ςξσπ θεχοείςαι 

πλέξμ αβέβαια. Ζ ποϊβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ επιβαοϋμει ςα απξςελέρμαςα ςηπ υοήρηπ 

και αμαποξραομϊζεςαι κάθε τξοά πξσ απαιςείςαι. Ξι απαιςήρειπ ξι ξπξίεπ έυξσμ καςαρςεί 

αμεπίδεκςεπ είρποανηπ διαγοάτξμςαι με μείχρη ςηπ ήδη ρυημαςιρθείραπ ποϊβλεφηπ. 
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 (μ) Χοημαςικά Διαθέριμα: Ξ Όμιλξπ θεχοεί ςιπ ποξθερμιακέπ καςαθέρειπ και άλλεπ σφηλήπ 

οεσρςϊςηςαπ επεμδϋρειπ με αουική λήνη μικοϊςεοη ςχμ ςοιόμ μημόμ χπ υοημαςικά διαθέριμα. Για 

ςη ρϋμςανη ςηπ καςάρςαρηπ ςαμειακόμ οξόμ, ςα υοημαςικά διαθέριμα απξςελξϋμςαι απϊ μεςοηςά 

και καςαθέρειπ ρε ςοάπεζεπ, καθόπ και υοημαςικά διαθέριμα ϊπχπ ποξρδιξοίζξμςαι αμχςέοχ. 

 

(μ) Κόρςξπ δαμειρμξύ: ξ κϊρςξπ δαμειρμξϋ αμαγμχοίζεςαι χπ ένξδξ ςημ πεοίξδξ πξσ 

ποαγμαςξπξιείςαι ρϋμτχμα με ςη βαρική μέθξδξ ςξσ ΔΚΟ 23 «Ιϊρςξπ Δαμειρμξϋ». 

 

(ν) Δαμειακέπ Υπξυοεώρειπ: α δάμεια αουικά αμαγμχοίζξμςαι ρςξ κϊρςξπ, πξσ είμαι η εϋλξγη ανία 

ςξσ δαμείξσ πξσ λαμβάμεςαι, καθαοά απϊ ςα ένξδα έκδξρηπ πξσ ρυεςίζξμςαι με ςξ δαμειρμϊ. 

Λεςά ςημ αουική αμαγμόοιρη, απξςιμόμςαι ρςξ αμαπϊρβερςξ κϊρςξπ με ςη μέθξδξ ςξσ 

ποαγμαςικξϋ επιςξκίξσ. Ιέοδη ή ζημίεπ αμαγμχοίζξμςαι ρςα απξςελέρμαςα υοήρεχπ είςε μέρχ 

ςηπ διαδικαρίαπ απϊρβερηπ είςε καςά ςη διαγοατή ςχμ ρυεςικόμ σπξυοεόρεχμ.  

 

(ξ) Μιρθώρειπ: Ξι υοημαςξδξςικέπ μιρθόρειπ, πξσ μεςατέοξσμ ρςξμ Όμιλξ ξσριχδόπ ϊλξσπ ςξσπ 

κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη πξσ απξοοέξσμ απϊ ςημ κσοιϊςηςα ςξσ μιρθχμέμξσ ρςξιυείξσ, 

κεταλαιξπξιξϋμςαι καςά ςημ έμαονη ςηπ μίρθχρηπ ρςημ εϋλξγη ανία ςξσ μιρθίξσ ή, εάμ είμαι 

μικοϊςεοη, ρςημ παοξϋρα ανία ςχμ ελάυιρςχμ μιρθχμάςχμ. Ξι πληοχμέπ για υοημαςξδξςικέπ 

μιρθόρειπ επιμεοίζξμςαι μεςανϋ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ενϊδχμ και ςηπ μείχρηπ ςηπ 

υοημαςξδξςικήπ σπξυοέχρηπ όρςε μα επιςεσυθεί έμα ρςαθεοϊ επιςϊκιξ ρςξ εμαπξμείμαμ σπϊλξιπξ 

ςηπ σπξυοέχρηπ. 

 

 α υοημαςξξικξμξμικά ένξδα υοεόμξμςαι απ΄ εσθείαπ ρςα απξςελέρμαςα. α κεταλαιξπξιηθέμςα 

μιρθχμέμα πάγια απξρβέμξμςαι με βάρη ςημ εκςιμόμεμη χτέλιμη ζχή ςξσ παγίξσ. 

 

 Ξι μιρθόρειπ ϊπξσ ξ εκμιρθχςήπ διαςηοεί ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη ςηπ 

κσοιϊςηςαπ ςξσ ρςξιυείξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ λειςξσογικέπ μιρθόρειπ. α λειςξσογικά 

μιρθόμαςα αμαγμχοίζξμςαι χπ ένξδξ ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ ςηπ υοήρηπ. 

 

 (π) Ποξβλέφειπ και Εμδευόμεμεπ Υπξυοεώρειπ: Ξι ποξβλέφειπ αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ ξ Όμιλξπ έυει 

ςοέυξσρα μξμική ή θερμική σπξυοέχρη πξσ απξοοέει απϊ γεγξμϊςα ςξσ παοελθϊμςξπ, είμαι 

πιθαμϊ μα απαιςηθεί εκοξή πϊοχμ πξσ εμρχμαςόμξσμ ξικξμξμικά ξτέλη για ςημ ενϊτληρη ςηπ 

σπξυοέχρηπ ασςήπ, και ετϊρξμ μπξοεί μα γίμει ανιϊπιρςη εκςίμηρη ςξσ πξρξϋ ςηπ σπξυοέχρηπ.  

 

 Ξι ποξβλέφειπ αμαθεχοξϋμςαι καςά ςημ ημεοξμημία κάθε ιρξλξγιρμξϋ και ποξραομϊζξμςαι όρςε 

μα αμςιποξρχπεϋξσμ ςημ ςοέυξσρα ανία ςξσ ενϊδξσ πξσ αμαμέμεςαι μα απαιςηθεί για ςημ 

ενϊτληρη ςηπ σπξυοέχρηπ. Αμ η επίδοαρη ςηπ υοξμικήπ ανίαπ ςξσ υοήμαςξπ είμαι ρημαμςική, ξι 

ποξβλέφειπ σπξλξγίζξμςαι ποξενξτλόμςαπ ςιπ αμαμεμϊμεμεπ μελλξμςικέπ ςαμειακέπ οξέπ με έμα 

ρσμςελερςή ποξ τϊοχμ ξ ξπξίξπ αμςικαςξπςοίζει ςιπ ςοέυξσρεπ εκςιμήρειπ ςηπ αγξοάπ για ςημ 
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υοξμική ανία ςξσ υοήμαςξπ, και ϊπξσ κοίμεςαι απαοαίςηςξ, ςξσπ κιμδϋμξσπ πξσ ρυεςίζξμςαι 

ρσγκεκοιμέμα με ςημ σπξυοέχρη. 

 

 Ξι εμδευϊμεμεπ σπξυοεόρειπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, αλλά 

γμχρςξπξιξϋμςαι εκςϊπ αμ η πιθαμϊςηςα εκοξήπ πϊοχμ πξσ εμρχμαςόμξσμ ξικξμξμικά ξτέλη 

είμαι ελάυιρςη. Ξι εμδευϊμεμεπ απαιςήρειπ δεμ αμαγμχοίζξμςαι ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ, αλλά γμχρςξπξιξϋμςαι ϊςαμ μία ειροξή ξικξμξμικόμ χτελειόμ είμαι πιθαμή. 

 

(ο) Φόοξι Ειρξδήμαςξπ (Τοέυχμ και Αμαβαλλόμεμξπ): Ξ ςοέυχμ και αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ 

ειρξδήμαςξπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςιπ αμενάοςηςεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ κάθε μίαπ απϊ ςιπ 

επιυειοήρειπ πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ εμξπξιημέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ, ρϋμτχμα 

με ςημ ιρυϋξσρα τξοξλξγική μξμξθερία ςηπ Δλλάδαπ ή άλλχμ τξοξλξγικόμ αουόμ ςχμ υχοόμ 

ρςιπ ξπξίεπ λειςξσογξϋμ ξι επιυειοήρειπ. 

  

Ξι τϊοξι ειρξδήμαςξπ πεοιλαμβάμξσμ ςξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ ςηπ ςοέυξσρα υοήρηπ με βάρη ςα 

κέοδη κάθε επιυείοηρηπ, ϊπχπ ποξραομϊζξμςαι ρςιπ δηλόρειπ τξοξλξγίαπ ειρξδήμαςξπ, 

ποϊρθεςξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ςξσπ τξοξλξγικξϋπ ελέγυξσπ ςχμ 

τξοξλξγικόμ αουόμ και ςξσπ αμαβαλλϊμεμξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ βάρει ςχμ θερμξθεςημέμχμ 

τξοξλξγικόμ ρσμςελερςόμ. 

  

Ξ αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ σπξλξγίζεςαι υοηριμξπξιόμςαπ ςη μέθξδξ ςηπ σπξυοέχρηπ 

ρε ϊλεπ ςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ καςά ςημ ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ μεςανϋ ςηπ τξοξλξγικήπ 

βάρηπ ςχμ πεοιξσριακόμ ρςξιυείχμ και ςχμ σπξυοεόρεχμ, και ςιπ λξγιρςικέπ ςξσπ ανίεπ για 

ρκξπξϋπ υοημαςξξικξμξμικήπ πληοξτϊοηρηπ.  

 Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ αμαγμχοίζξμςαι για ϊλεπ ςιπ τξοξλξγηςέεπ 

ποξρχοιμέπ διατξοέπ:  

  

Δκςϊπ εάμ η σπξυοέχρη για αμαβαλλϊμεμξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ ποξκϋπςει απϊ ςημ απϊρβερη 

ςηπ σπεοανίαπ ή ςημ αουική αμαγμόοιρη εμϊπ ρςξιυείξσ ςξσ εμεογηςικξϋ ή παθηςικξϋ ρε μία 

ρσμαλλαγή η ξπξία δεμ είμαι ρσμέμχρη εςαιοειόμ και καςά ςημ ρςιγμή ςηπ ρσμαλλαγήπ δεμ 

επηοεάζει ξϋςε ςξ λξγιρςικϊ κέοδξπ ξϋςε ςξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ή ζημία, και αματξοικά με ςιπ 

ποξρχοιμέπ τξοξλξγικέπ διατξοέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με επεμδϋρειπ ρε θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ 

εςαιοείεπ και ρσμμεςξυέπ ρε κξιμξποανίεπ εκςϊπ ϊπξσ ξ υοϊμξπ αμςιρςοξτήπ ςχμ ποξρχοιμόμ 

διατξοόμ μπξοεί μα ελεγυθεί και είμαι πιθαμϊ ϊςι ξι ποξρχοιμέπ διατξοέπ δεμ θα αμςιρςοατξϋμ 

ρςξ ποξβλεπϊμεμξ μέλλξμ. 

  

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ αμαγμχοίζξμςαι για ϊλεπ ςιπ εκπιπςϊμεμεπ ποξρχοιμέπ 

διατξοέπ και μεςατεοϊμεμεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ, ρςξ βαθμϊ πξσ είμαι πιθαμϊ ϊςι θα σπάουει 

διαθέριμξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ςξ ξπξίξ θα υοηριμξπξιηθεί έμαμςι ςχμ εκπιπςϊμεμχμ 

ποξρχοιμόμ διατξοόμ και ςχμ μεςατεοϊμεμχμ αυοηριμξπξίηςχμ τξοξλξγικόμ ζημιόμ. 
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Δκςϊπ ςηπ πεοίπςχρηπ ϊπξσ η απαίςηρη για αμαβαλλϊμεμξ τϊοξ ειρξδήμαςξπ πξσ ρυεςίζεςαι με 

ςιπ εκπιπςϊμεμεπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ ποξκϋπςει απϊ ςημ αουική αμαγμόοιρη ρςξιυείξσ ςξσ 

εμεογηςικξϋ ή ςξσ παθηςικξϋ ρε μια ρσμαλλαγή πξσ δεμ απξςελεί ρσμέμχρη εςαιοειόμ και ςη 

ρςιγμή ςηπ ρσμαλλαγήπ δεμ επηοεάζει ξϋςε ςξ λξγιρςικϊ κέοδξπ ξϋςε ςξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ή 

ζημία. 

  

Αματξοικά με ςιπ εκπιπςϊμεμεπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ πξσ ρυεςίζξμςαι με επεμδϋρειπ ρε 

θσγαςοικέπ, ρσγγεμείπ και ρσμμεςξυέπ ρε κξιμξποανίεπ, αμαγμχοίζεςαι απαίςηρη απϊ 

αμαβαλλϊμεμξ τϊοξ ειρξδήμαςξπ ρςξ βαθμϊ πξσ είμαι πιθαμϊ ϊςι ξι ποξρχοιμέπ διατξοέπ 

αμςιρςοατξϋμ ρςξ ποξβλεπϊμεμξ μέλλξμ και θα σπάουει διαθέριμξ τξοξλξγηςέξ κέοδξπ ςξ ξπξίξ 

θα υοηριμξπξιηθεί έμαμςι ςχμ ποξρχοιμόμ διατξοόμ. 

  

Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ επαμεκςιμόμςαι ρε κάθε ημεοξμημία ςξσ ιρξλξγιρμξϋ 

και μειόμξμςαι ρςξ βαθμϊ πξσ δεμ θεχοείςαι πιθαμϊ ϊςι θα σπάονξσμ αοκεςά τξοξλξγηςέα κέοδη 

έμαμςι ςχμ ξπξίχμ μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςχμ απαιςήρεχμ απϊ αμαβαλλϊμεμξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ 

μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί. 

  

Ξι αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ απαιςήρειπ και σπξυοεόρειπ σπξλξγίζξμςαι με βάρη ςξσπ 

τξοξλξγικξϋπ ρσμςελερςέπ πξσ αμαμέμεςαι μα είμαι ρε ιρυϋ ςημ υοήρη πξσ η απαίςηρη θα 

ποαγμαςξπξιηθεί ή η σπξυοέχρη θα ςακςξπξιηθεί, και βαρίζξμςαι ρςξσπ τξοξλξγικξϋπ 

ρσμςελερςέπ (και τξοξλξγικξϋπ μϊμξσπ) πξσ είμαι ρε ιρυϋ ή έυξσμ θερμξθεςηθεί ή ξσριαρςικά 

θερμξθεςηθεί καςά ςημ ημεοξμημία ςηπ καςάρςαρηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ.  

 Ξ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ πξσ ρυεςίζεςαι με ρςξιυεία ςα ξπξία έυξσμ αμαγμχοιρθεί απ’ εσθείαπ ρςα 

ίδια κετάλαια καςαυχοείςαι απ’ εσθείαπ ρςα ίδια κετάλαια και ϊυι ρςημ καςάρςαρη ρσμξλικξϋ 

ειρξδήμαςξπ. 

 

(ρ) Αμαγμώοιρη Ερόδχμ: α έρξδα αμαγμχοίζξμςαι με βάρη ςημ αουή ςξσ δεδξσλεσμέμξσ και μϊμξ 

ετϊρξμ μπξοξϋμ μα απξςιμηθξϋμ ανιϊπιρςα και είμαι πιθαμϊ ςα ξικξμξμικά ξτέλη μα ειροεϋρξσμ 

ρςξμ Όμιλξ.  

 

(ς) Κέοδη/(Ζημιέπ) αμά Μεςξυή: α βαρικά κέοδη/(ζημίεπ) αμά μεςξυή σπξλξγίζξμςαι με ςη διαίοερη 

ςχμ καθαοόμ κεοδόμ/ (ζημιόμ) πξσ απξδίδξμςαι ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ μηςοικήπ με ςξ ρςαθμιρμέμξ 

μέρξ αοιθμϊ κξιμόμ μεςξυόμ ρε κσκλξτξοία καςά ςη διάοκεια ςηπ ρυεςικήπ υοήρηπ, εναιοόμςαπ 

ςξμ μέρξ ϊοξ ςχμ μεςξυόμ πξσ απξκςήθηκαμ χπ ίδιεπ μεςξυέπ. 

 

 α απξμειξϋμεμα κέοδη/(ζημίεπ) αμά μεςξυή σπξλξγίζξμςαι με ςη διαίοερη ςχμ καθαοόμ 

κεοδόμ/ (ζημιόμ) πξσ απξδίδξμςαι ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ μηςοικήπ με ςξ ρςαθμιρμέμξ μέρξ αοιθμϊ 

κξιμόμ μεςξυόμ ρε κσκλξτξοία καςά ςη διάοκεια ςηπ υοήρηπ, ϊπχπ ποξραομϊζεςαι για ςημ 
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επίδοαρη ςχμ δσμηςικόμ ςίςλχμ μεςαςοέφιμχμ ρε μεςξυέπ (ϊπχπ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ 

αγξοάπ μεςξυόμ). 

 

(σ) Ποξβλέφειπ για Απξζημίχρη Ποξρχπικξύ λόγχ Σσμςανιξδόςηρηπ: Ξι σπξυοεόρειπ για 

απξζημίχρη ρσμςανιξδϊςηρηπ σπξλξγίζξμςαι ρςη παοξϋρα ανία ςχμ μελλξμςικόμ παοξυόμ πξσ 

έυξσμ ρσρρχοεσςεί καςά ςη λήνη ςξσ έςξσπ, με βάρη ςημ αμαγμόοιρη δικαιόμαςξπ παοξυόμ ςχμ 

εογαζξμέμχμ καςά ςημ διάοκεια ςηπ παοξυήπ εογαρίαπ. Ξι αμχςέοχ σπξυοεόρειπ σπξλξγίζξμςαι 

με βάρη ςιπ ξικξμξμικέπ και αμαλξγιρςικέπ παοαδξυέπ και καθξοίζξμςαι υοηριμξπξιόμςαπ ςημ 

αμαλξγιρςική μέθξδξ απξςίμηρηπ ςχμ εκςιμόμεμχμ μξμάδχμ σπξυοέχρηπ (Projected Unit Credit 

Method). α καθαοά κϊρςη ρσμςανιξδϊςηρηπ ςηπ πεοιϊδξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ κϊρςξπ 

μιρθξδξρίαπ ρςημ επιρσμαπςϊμεμη καςάρςαρη απξςελερμάςχμ και απξςελξϋμςαι απϊ ςηv 

παοξϋρα ανία ςχμ παοξυόμ πξσ έγιμαμ δεδξσλεσμέμεπ καςά ςη διάοκεια ςξσ έςξσπ, ςξσπ ςϊκξσπ 

επί ςηπ σπξυοέχρηπ παοξυόμ, ςσυϊμ κϊρςξπ ποξγεμέρςεοηπ σπηοερίαπ, ςα αμαλξγιρςικά κέοδη ή 

ζημίεπ πξσ αμαγμχοίρθηκαμ ρςη υοήρη και ϊπξια άλλα ποϊρθεςα ρσμςανιξδξςικά κϊρςη. α 

κϊρςη ποξγεμέρςεοηπ σπηοερίαπ αμαγμχοίζξμςαι ρε ρςαθεοή βάρη καςά ςη μέρη διάοκεια ςηπ 

πεοιϊδξσ έχπ ϊςξσ ςα ξτέλη ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςξυσοχθξϋμ. α αμαλξγιρςικά κέοδη και 

ζημίεπ, αμαγμχοίζξμςαι βάρει ςηπ μεθϊδξσ ςξσ πεοιθχοίξσ (corridor approach) καςά ςη μέρη 

σπξλειπϊμεμη πεοίξδξ παοξυήπ σπηοεριόμ ςχμ εμεογόμ σπαλλήλχμ και πεοιλαμβάμξμςαι ραμ 

μέοξπ ςξσ καθαοξϋ κϊρςξσπ ρσμςανιξδϊςηρηπ κάθε έςξσπ εάμ, καςά ςημ έμαονη ςηπ πεοιϊδξσ 

σπεοβαίμξσμ ςξ 10% ςηπ εκςιμόμεμηπ μελλξμςικήπ σπξυοέχρηπ για παοξυέπ. Ξι σπξυοεόρειπ για 

παοξυέπ ρσμςανιξδϊςηρηπ δεμ υοημαςξδξςξϋμςαι. 

 

(τ) Πληοξτόοηρη καςά Τξμέα: Ξ Όμιλξπ παοξσριάζει ςιπ απαιςξϋμεμεπ πληοξτξοίεπ καςά ςξμέα 

δοαρςηοιϊςηςαπ θεχοόμςαπ χπ κοιςήοιξ ςξμεακξϋ διαυχοιρμξϋ ςιπ επιυειοημαςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ, διϊςι ξι κίμδσμξι και η κεοδξτξοία ςξσ Ξμίλξσ επηοεάζξμςαι κσοίχπ απϊ ςξ 

είδξπ ςξσ ποξψϊμςξπ και ςιπ σπηοερίεπ πξσ παοέυξμςαι. Ιάθε ςξμέαπ αμςιποξρχπεϋει έμαμ 

διατξοεςικϊ ςξμέα δοαρςηοιϊςηςαπ: (i) Factoring & Financials, (ii) Sports Betting & Gaming 

Analytics, (iii) Field, (iv) ηλεπικξιμχμίεπ και (v) Αρτάλεια. 

  

Factoring & Financials: Λε ρςϊυξ μα διειρδϋρει ρςημ αμαπςσρρϊμεμη αγξοά ςξσ Factoring (ςηπ 

ποακςξοείαπ επιυειοημαςικόμ απαιςήρεχμ), η Neurosoft έυει αμαπςϋνει ςξ Proxima+, έμα ιρυσοϊ 

και εσέλικςξ λξγιρμικϊ για business factoring, πξσ έυει ρκξπϊ μα βξηθήρει ςιπ εςαιοείεπ factoring 

μα πεςϋυξσμ ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσπ έγκαιοα και απξδξςικά. Ζ Δςαιοεία μπήκε ρςημ αγξοά ςξσ 

factoring ςξ 2004 με μία εταομξγή, dynaFactor. ξ Proxima+ βαρίζεςαι εμ μέοει ρςξ dynaFactor 

εμό έυει εμρχμαςόρει πξλλέπ απϊ ςιπ πιξ ποϊρταςα διαθέριμεπ ςευμξλξγικέπ και επιυειοημαςικέπ 

βελςιόρειπ.  

Δπιπλέξμ, η Δςαιοεία αμέπςσνε ςξ «Tesla», έμα web interface για ςξσπ πελάςεπ και ξτειλέςεπ μιαπ 

εςαιοείαπ factoring, καθόπ και FoLs, έμα ξλξκληοχμέμξ εογαλείξ διαυείοιρηπ κιμδϋμξσ και 

καςαπξλέμηρηπ απάςηπ, ποξραομξρμέμξ για ςιπ εςαιοείεπ factoring. 
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Sports Betting & Gaming Analytics: Λε ρςϊυξ μα παοέυει σπηοερίεπ ρςξμ ςξμέα ςξσ Sports 

Betting Analytics, η Neurosoft έυει αμαπςϋνει μία λϋρη business intelligence, πξσ ποξρτέοει 

διαυείοιρη οίρκξσ ρε ποάκςξοεπ ρςξιυημαςιρμξϋ. Βαριζϊμεμξ ρςημ ειδικά ρυεδιαρμέμη 

ςευμξλξγική αουιςεκςξμική και ρε πξλϋπλξκξσπ αλγϊοιθμξσπ, ςξ BOLT εναρταλίζει ςη 

δσμαςϊςηςα μέςοηρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ/κιμδϋμχμ ρε ποαγμαςικϊ υοϊμξ. Ξ ποχςαουικϊπ ρςϊυξπ 

ςηπ ςευμξλξγίαπ ασςήπ είμαι μα καςαρςήρει δσμαςϊ ξ ποάκςξοαπ ρςξιυημάςχμ, ςη ρσμευή και 

ακοιβή παοακξλξϋθηρη ρε μια ποξρπάθεια μα ελαυιρςξπξιηθξϋμ ξι πληοχμέπ και, εν ξοιρμξϋ, μα 

μεγιρςξπξιηθξϋμ ςα έρξδα. 

ασςϊυοξμα, η εςαιοεία αμέπςσνε ςξ “Qualytor”, έμα εογαλείξ ςξ ξπξίξ παοακξλξσθεί ςιπ ςάρειπ 

ςηπ αγξοάπ και εναρταλίζει ϊςι ξ υοήρςηπ παοαμέμει εμςϊπ «απξδεκςόμ» ξοίχμ ρςιπ ςιμέπ ςξσ και 

επξμέμχπ απξτεϋγει ςξμ κίμδσμξ αμςιρςάθμιρηπ μέρχ ρσμαλλαγόμ ρε νέμα μξμίρμαςα. ξμ 

ςελεσςαίξ καιοϊ η εςαιοεία αμαπςϋρρει έμα ξλξκληοχμέμξ εογαλείξ ρςξιυημαςιρμξϋ και 

ςιμξλϊγηρηπ, ςξ sportsbook, ςξ ξπξίξ βαρίζεςαι ρε ποξηγμέμξσπ αλγϊοιθμξσπ πξσ επιςοέπξσμ 

ρςξσπ εκάρςξςε υειοιρςέπ μα έυξσμ πλεξμέκςημα ρςημ ςιμξλϊγηρη ςχμ εκάρςξςε αγόμχμ. 

 

ICT: ξ ςμήμα Field Services έυει χπ βαρικξϋπ ρςϊυξσπ ςημ παοξυή σπηοεριόμ σλξπξίηρηπ και 

σπξρςήοινηπ σπξδξμόμ πξσ διέπξμςαι απϊ ασρςηοά ρσμβϊλαια. ξ ςμήμα έυει αμαπςσυθεί 

ρημαμςικά ςα ςελεσςαία υοϊμια ςϊρξ απϊ ςημ πλεσοά ςηπ γεχγοατικήπ κάλσφηπ ϊρξ και ςημ 

ξπςική γχμία ςξσ εϋοξσπ ςευμξλξγιόμ. Ζ Neurosoft ρήμεοα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα παοέυει 

σπηοερίεπ ρε ξλϊκληοη ςημ επικοάςεια ρε ςευμξλξγίεπ ρςξ υόοξ ςξσ ICT (Οοϊρβαρη, 

Λικοξκσμαςικά, Ξπςική Λεςάδξρη, Οληοξτξοική) καθόπ και ενειδικεσμέμεπ σπηοερίεπ ρςξ υόοξ 

ςξσ κλιμαςιρμξϋ και ςχμ εγκαςαρςάρεχμ ιρυϋξπ, υοηριμξπξιόμςαπ ενειδικεσμέμξ ποξρχπικϊ 

αλλά επιλεγμέμξσπ ρσμεογάςεπ καλϋπςξμςαπ ςιπ ϊπξιεπ αμάγκεπ ςχμ Οελαςόμ ςηπ. 

 

MICT & CSS: ξ ςμήμα ςηλεπικξιμχμιόμ είμαι ξ κϋοιξπ ξδηγϊπ για μέεπ λϋρειπ και σπηοερίεπ 

ικαμέπ μα καλϋφξσμ ςιπ στιρςάμεμεπ και μελλξμςικέπ αμάγκεπ ςχμ πελαςόμ ςηπ επιυείοηρηπ. Ζ 

ρσμευήπ εκπαίδεσρη και έοεσμα είμαι σπέοςαςεπ ανίεπ για ςξ ςμήμα, ςξ ξπξίξ εκςϊπ απϊ ςξμ 

ρυεδιαρμϊ και ςημ σλξπξίηρη ςχμ μέχμ λϋρεχμ, αμαλαμβάμει ςημ σπξρςήοινη ςχμ carrier-grade 

πελαςόμ μαπ με εσαίρθηςα SLAs.  

 

(υ) Διαμξμή Μεοίρμαςξπ: Ζ διαμξμή μεοίρμαςξπ ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ Δςαιοείαπ παοξσριάζεςαι ρςιπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ χπ σπξυοέχρη καςά ςη υοήρη πξσ εγκοίμεςαι η διαμξμή ςξσ 

μεοίρμαςξπ απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ Λεςϊυχμ. 

 

(φ) Μεςξυικό Κετάλαιξ: ξ μεςξυικϊ κετάλαιξ απεικξμίζει ςημ ανία ςχμ μεςξυόμ ςηπ μηςοικήπ 

Δςαιοείαπ πξσ έυξσμ εκδξθεί και είμαι ρε κσκλξτξοία. ξ ςίμημα πξσ καςαβλήθηκε πλέξμ ςηπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ αμά μεςξυή καςαυχοείςαι ρςξμ λξγαοιαρμϊ «Σπέο ςξ άοςιξ» ρςα Ίδια 

Ιετάλαια. Άμερεπ δαπάμεπ (καθαοέπ απϊ αμαβαλλϊμεμξ τϊοξ) πξσ διεμεογξϋμςαι ρε ρυέρη με 

ςημ έκδξρη μέχμ μεςξυόμ ή δικαιχμάςχμ καςαυχοξϋμςαι ρςημ καθαοή θέρη αταιοεςικά απϊ ςα 

έρξδα ςηπ έκδξρηπ. 
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(χ) Από-αμαγμώοιρη Χοημαςξξικξμξμικώμ Απαιςήρεχμ και Υπξυοεώρεχμ: 

(i) Υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ: α υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία εμεογηςικξϋ (ή 

καςά πεοίπςχρη ςξ μέοξπ εμϊπ υοημαςξξικξμξμικξϋ ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ ή ςξ μέοξπ μίαπ 

ξμάδαπ υοημαςξξικξμξμικόμ ρςξιυείχμ εμεογηςικξϋ) απϊ-αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ: 

 α δικαιόμαςα για ςημ ειροξή ςαμειακόμ πϊοχμ έυξσμ εκπμεϋρει. 

 Ζ Δςαιοεία διαςηοεί ςξ δικαίχμα ρςημ ειροξή ςαμειακόμ πϊοχμ απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ρςξιυείξ εμεογηςικξϋ αλλά έυει αμαλάβει ςασςϊυοξμα μία σπξυοέχρη ποξπ ςοίςξσπ μα ςα 

ενξτλήρει πλήοχπ υχοίπ ρημαμςική καθσρςέοηρη, σπϊ ςημ μξοτή μίαπ ρϋμβαρηπ 

μεςαβίβαρηπ. 

 Ζ Δςαιοεία έυει μεςαβιβάρει ςξ δικαίχμα ειροξήπ ςαμειακόμ πϊοχμ απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ρςξιυείξ εμεογηςικξϋ εμό παοάλληλα είςε (α) έυει μεςαβιβάρει ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ 

κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη ή (β) δεμ έυει μεςαβιβάρει ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ κιμδϋμξσπ και 

ςα ξτέλη, αλλά έυει μεςαβιβάρει ςξμ έλεγυξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρςξιυείξσ. Όπξσ η 

Δςαιοεία έυει μεςαβιβάρει ςα δικαιόμαςα ειροξήπ ςαμειακόμ πϊοχμ απϊ ςξ ρσγκεκοιμέμξ 

ρςξιυείξ εμεογηςικξϋ αλλά παοάλληλα δεμ έυει μεςαβιβάρει ξσριαρςικά ϊλξσπ ςξσπ 

κιμδϋμξσπ και ςα ξτέλη ή ςξμ έλεγυξ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ρςξιυείξσ, ςϊςε ςξ ρςξιυείξ ςξσ 

εμεογηςικξϋ αμαγμχοίζεςαι ρςξ βαθμϊ ςηπ ρσμευιζϊμεμηπ ρσμμεςξυήπ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ 

πεοιξσριακϊ ρςξιυείξ ασςϊ. Ζ ρσμευιζϊμεμη ρσμμεςξυή η ξπξία έυει ςη μξοτή εγγϋηρηπ 

επί ςξσ μεςαβιβαζϊμεμξσ ρςξιυείξσ απξςιμάςαι ρςημ υαμηλϊςεοη ανία μεςανϋ ςξσ αουικξϋ 

σπξλξίπξσ ςξσ ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ και ςξσ μέγιρςξσ πξρξϋ πξσ μπξοεί η Δςαιοεία μα 

κληθεί μα καςαβάλλει. 

 Όςαμ η ρσμευιζϊμεμη ρσμμεςξυή είμαι σπϊ ςημ μξοτή δικαιχμάςχμ αγξοάπ και/ή πόληρηπ 

επί ςξσ ρςξιυείξσ εμεογηςικξϋ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ και δικαιχμάςχμ πξσ 

διακαμξμίζξμςαι ςαμειακά), ξ βαθμϊπ ρσμευιζϊμεμηπ εμπλξκήπ ςηπ Δςαιοείαπ είμαι η ανία 

ςξσ μεςαβιβαζϊμεμξσ ρςξιυείξσ πξσ δϋμαςαι η Δςαιοεία μα επαμαγξοάρει, με εναίοερη ςημ 

πεοίπςχρη εμϊπ δικαιόμαςξπ πόληρηπ ςξσ ρςξιυείξσ ςξ ξπξίξ απξςιμάςαι ρε εϋλξγεπ 

ανίεπ, ϊπξσ η ρσμευιζϊμεμη ρσμμεςξυή ςηπ Δςαιοείαπ πεοιξοίζεςαι ρςημ υαμηλϊςεοη 

μεςανϋ ςηπ εϋλξγηπ ανίαπ ςξσ μεςαβιβαζϊμεμξσ ρςξιυείξσ και ςημ ςιμή άρκηρηπ ςξσ 

δικαιόμαςξπ.  

 

(ii) Υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία παθηςικξϋ: α υοημαςξξικξμξμικά ρςξιυεία παθηςικξϋ απϊ-

αμαγμχοίζξμςαι ϊςαμ η σπξυοέχρη, ακσοόμεςαι ή εκπμέει ή δεμ στίρςαςαι πλέξμ. Ρςημ 

πεοίπςχρη ϊπξσ μία στιρςάμεμη σπξυοέχρη αμςικαθίρςαςαι απϊ μία άλλη απϊ ςξμ ίδιξ 

δαμειρςή αλλά με ξσριαρςικά διατξοεςικξϋπ ϊοξσπ, ή ρςημ πεοίπςχρη ϊπξσ σπάουξσμ 

ξσριαρςικέπ αλλαγέπ ρςξσπ ϊοξσπ μίαπ στιρςάμεμηπ σπξυοέχρηπ, ςϊςε απϊ-αμαγμχοίζεςαι η 

αουική σπξυοέχρη και αμαγμχοίζεςαι μία μέα σπξυοέχρη και η διατξοά πξσ ποξκϋπςει ρςα 

σπϊλξιπα αμαγμχοίζεςαι ρςα απξςελέρμαςα υοήρηπ.  
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4. ΑΜΑΚΣΡΖ ΑΜΑ ΔΟΘΥΔΘΠΖΡΘΑΙΞ ΞΛΔΑ: 

Ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Ξμίλξσ υχοίζξμςαι ρε ςέρρεοιπ (4) ςξμείπ, ϊπχπ πεοιγοάτεςαι αμχςέοχ ρςη 

ρημείχρη 3(τ): 

1)  Factoring & Financials 

2)  Sports betting & Gaming analytics 

3)  ICT 

4) MICT & CSS 

 

Ξι ρσμαλλαγέπ μεςανϋ επιυειοημαςικόμ ςξμέχμ διεμεογξϋμςαι ρε ϊοξσπ αγξοάπ με ςοϊπξ ϊμξιξ με 

ρσμαλλαγέπ με ςοίςξσπ. 

 

Ζ πληοξτϊοηρη αμά ςξμέα για ςη υοήρη πξσ έληνε ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015, αμαλϋεςαι χπ 

ενήπ: 

Υοήρη 2016 
Factoring and 

Financials 
Sport Betting & 

Gaming Analytics 
ICT MICT & CSS Ρϋμξλξ 

Οχλήρειπ 554.899 1.108.731 5.024.589 2.056.569 8.744.788 

Ιϊρςξπ πχλήρεχμ 288.547 576.540 2.696.837 1.048.850 4.610.775 

EBITDA 310.743 493.385 1.681.600 987.153 3.472.882 

Απαιςήρειπ απϊ 
πελάςεπ 

155.372 453.138 2.311.303 1.007.719 3.927.532 

Κξιπέπ απαιςήρειπ 57.432 166.310 904.410 329.051 1.457.203 

Σπξυοεόρειπ 271.901 576.540 1.708.554 1.048.850 3.605.845 

 

Υοήρη 2015 
Factoring and 

Financials 
Sport Betting & 

Gaming Analytics 
ICT MICT & CSS Ρϋμξλξ 

Οχλήρειπ 564.690 3.174.236 7.672.994 1.021.902 12.433.822 

Ιϊρςξπ πχλήρεχμ 319.465 2.283.772 4.878.222 772.620 8.254.079 

EBITDA 268.711 1.366.440 1.152.135 339.534 3.126.820 

Απαιςήρειπ απϊ 
πελάςεπ 

110.911 726.698 1.638.151 411.190 2.886.950 

Κξιπέπ απαιςήρειπ 23.037 322.192 643.500 122.902 1.111.531 

Σπξυοεόρειπ 213.112 1.421.212 1.280.833 587.162 3.502.319 

 

 

5. ΙΞΡΞΡ ΛΘΡΗΞΔΞΡΘΑΡ: 

ξ κϊρςξπ μιρθξδξρίαπ ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋεςαι χπ ενήπ : 

 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Λιρθξί και ημεοξμίρθια 1.219.918  1.662.515  1.219.918  1.662.515 

Αρταλιρςικέπ ειρτξοέπ  245.805  328.991  245.805  328.991 

Οοϊβλεφη απξζημίχρηπ ποξρχπικξϋ 
λϊγχ ρσμςανιξδϊςηρηπ  

91.897  86.099  91.897  86.099 

Κξιπά ένξδα ποξρχπικξϋ 24.920  13.981  24.920  13.981 

Ρϋμξλξ (Ρημείχρη 8) 1.582.540  2.091.586  1.582.540  2.091.586 
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6. ΑΟΞΡΒΔΡΔΘΡ: 

Ξι απξρβέρειπ ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι ακξλξϋθχπ: 

 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Απξρβέρειπ κςιοίχμ 41.089  21.860  41.089  21.860 

Απξρβέρειπ μηυαμημάςχμ και λξιπξϋ 
μηυαμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ 

3.924  1.433  3.924  1.433 

Απξρβέρειπ μεςατξοικόμ μέρχμ 3.643  7.952  3.643  7.952 

Απξρβέρειπ επίπλχμ - λξιπξϋ ενξπλιρμξϋ 64.959  43.247  64.959  43.247 

Ρϋμξλξ Απξρβέρεχμ Δμρόμαςχμ Οαγίχμ 
Ρςξιυείχμ (Ρημείχρη 11) 

113.615  74.492  113.615  74.492 

        

Απξρβέρειπ Κξγιρμικόμ και λξιπόμ αΰλχμ 
ρςξιυείχμ 

445.794  317.813  387.621  260.286 

Απξρβέρειπ αΰλχμ ρςξιυείχμ (Ρημείχρη 12) 445.794  317.813  387.621  260.286 

Ρϋμξλξ Απξρβέρεχμ (Ρημείχρη 8) 559.409  392.305  501.236  334.778 

 

 

7. ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΔΡΞΔΑ / (ΔΝΞΔΑ):  

α υοημαςξξικξμξμικά έρξδα/ (ένξδα) ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι 

χπ ενήπ: 

 Ξ Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

ϊκξι βοαυσποϊθερμχμ δαμείχμ 
(Ρημείχρη 20) 

(42.192)  (71.753)  (42.192)  (71.753) 

Άλλα υοημαςξξικξμξμικά ένξδα (12.616)  (34.914)  (11.176)  (34.583) 

Ρϋμξλξ υοημαςξξικξμξμικόμ ενϊδχμ (54.808)  (106.667)  (53.368)  (106.336) 

        

Οιρςχςικξί ςϊκξι καςαθέρεχμ (Ρημείχρη 
16) 

1.853  2.462  1.853  2.462 

Ρϋμξλξ υοημαςξξικξμξμικόμ ερϊδχμ 1.853  2.462  1.853  2.462 

Ρϋμξλξ υοημαςξξικξμξμικόμ ερϊδχμ  / 
(ενϊδχμ) 

(52.955)  (104.205)  51.515  (103.874) 
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8. ΑΜΑΚΣΡΖ ΔΝΞΔΩΜ: 

α ένξδα (κϊρςξπ πχλήρεχμ, ένξδα διξίκηρηπ, ένξδα διάθερηπ, ένξδα έοεσμαπ και αμάπςσνηπ) 

αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Αμξιβέπ και ένξδα ποξρχπικξϋ  
(Ρημείχρη 5) 

1.582.540  2.091.586  1.582.540  2.091.586 

Αμξιβέπ και παοξυέπ ςοίςχμ 2.180.502  2.662.207  2.119.966  2.645.400 

Τϊοξι και ςέλη 10.037  11.941  10.037  11.941 

Διάτξοα ένξδα 457.806  1.287.900  450.673  1.302.900 

Απξρβέρειπ (Ρημείχρη 6) 559.409  392.305  501.236  334.778 

Κξιπά λειςξσογικά ένξδα 64.915  111.870  64.915  111.870 

Ιϊρςξπ πχληθέμςχμ εμπξοεσμάςχμ και 
αμαλχρίμχμ 

1.030.710  3.237.528  1.030.710  3.237.528 

Ρϋμξλξ Δνϊδχμ 5.885.919  9.795.337  5.760.077  9.736.003 

 

α παοαπάμχ ένξδα καςαμέμξμςαι χπ ενήπ: 

 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Ιϊρςξπ πχλήρεχμ 4.610.775  8.254.079  4.598.089  8.188.887 

Ένξδα διάθερηπ 470.866  550.474  413.339  562.152 

Ένξδα διξίκηρηπ 804.278  990.784  748.649  984.964 

Ρϋμξλξ 5.885.919  9.795.337  5.760.077  9.736.003 

 

 

9. ΤΞΠΞΘ ΔΘΡΞΔΖΛΑΞΡ: 

Ρϋμτχμα με ςξ μέξ τξοξλξγικϊ μϊμξ Μ.4334/ΤΔΙ Α’ 80/16.07.2015 ξ τξοξλξγικϊπ ρσμςελερςήπ 

ςχμ μξμικόμ ποξρόπχμ πξσ εδοεϋξσμ ρςημ Δλλάδα, ασνήθηκε απϊ 26% ρε 29%, για ςιπ υοήρειπ πξσ 

αουίζξσμ ςημ 1 Θαμξσαοίξσ 2015. 

 

Ζ ποϊβλεφη για ςξσπ τϊοξσπ ειρξδήμαςξπ, πξσ απεικξμίζεςαι ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Τϊοξπ ειρξδήμαςξπ - ςοέυχμ  -  -  -  - 

Τϊοξπ ειρξδήμαςξπ – ποξηγξσμέμχμ υοήρεχμ -  -  -  - 

Αμαβαλλϊμεμξπ τϊοξπ ειρξδήμαςξπ 936.017  659.508  936.017  659.508 

Ρσμξλική (πίρςχρη)/υοέχρη για τϊοξσπ 
ειρξδήμαςξπ πξσ απεικξμίζεςαι ρςημ καςάρςαρη 
ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ 

936.017  659.508  936.017  659.508 
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Ζ ρσμτχμία ςξσ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ πξσ εμταμίζεςαι ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ και ςξσ 

πξρξϋ ςχμ τϊοχμ ειρξδήμαςξπ πξσ καθξοίζεςαι απϊ ςημ εταομξγή ςξσ ελλημικξϋ τξοξλξγικξϋ 

ρσμςελερςή ρςιπ ζημιέπ ποξ τϊοχμ ρσμξφίζεςαι ρςα ενήπ:  

 

 Ξ Όμιλξπ Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Ιέοδη / (Εημίεπ) ποξ τϊοχμ ειρξδήμαςξπ 2.860.518  2.630.309  2.934.694  2.662.614 

Τϊοξι ειρξδήμαςξπ σπξλξγιρμέμξι με ςξμ 
ιρυϋξμςα τξοξλξγικϊ ρσμςελερςή  

829.550  762.790  851.061  772.158 

Τξοξλξγική επίδοαρη μη τξοξλξγηθέμςχμ 
ερϊδχμ και ενϊδχμ πξσ δεμ εκπίπςξσμ για 
τξοξλξγικξϋπ ρκξπξϋπ 

106.467  272.128  84.956  262.760 

Αμαγμόοιρη αμαβαλλϊμεμηπ τξοξλξγικήπ 
απαίςηρηπ απϊ τξοξλξγικέπ ζημιέπ 
ποξηγξϋμεμχμ εςόμ 

-  (145.000)  -  (145.000) 

Ανιξπξίηρη μη αμαγμχοιρμέμχμ 
τξοξλξγικόμ ζημιόμ ποξηγξϋμεμχμ 
υοήρεχμ 

-  (248.744)  -  (248.744) 

Τξοξλξγική επίδοαρη απϊ ςημ αλλαγή ςχμ 
τξοξλξγικόμ ρσμςελερςόμ 

-  18.334  -  18.334 

Τϊοξι ειρξδήμαςξπ πξσ εμταμίζξμςαι 
ρςημ καςάρςαρη απξςελερμάςχμ 

936.017  659.508  936.017  659.508 

 
 

Ζ Δλλημική τξοξλξγική μξμξθερία και ξι ρυεςικέπ διαςάνειπ σπϊκειμςαι ρε εομημείεπ απϊ ςιπ 

τξοξλξγικέπ αουέπ. Ξι δηλόρειπ τϊοξσ ειρξδήμαςξπ καςαςίθεμςαι ρε εςήρια βάρη αλλά ςα κέοδη ή 

ξι ζημίεπ πξσ δηλόμξμςαι για τξοξλξγικξϋπ ρκξπξϋπ παοαμέμξσμ ποξρχοιμά έχπ ϊςξσ ξι 

τξοξλξγικέπ αουέπ ενεςάρξσμ ςιπ τξοξλξγικέπ δηλόρειπ και ςα βιβλία ςξσ τξοξλξγξϋμεμξσ, ρςιγμή 

καςά ςημ ξπξία θα εκκαθαοιρςξϋμ και ξι ρυεςικέπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ. Ξι τξοξλξγικέπ ζημίεπ 

ρςξ βαθμϊ πξσ αμαγμχοίζξμςαι απϊ ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ, μπξοξϋμ μα υοηριμξπξιηθξϋμ για ςξμ 

ρσμφητιρμϊ ςχμ κεοδόμ ςχμ πέμςε επϊμεμχμ υοήρεχμ πξσ ακξλξσθξϋμ ςημ υοήρη πξσ ατξοξϋμ. 

 

Έκθερη Τξοξλξγικήπ Ρσμμϊοτχρηπ: 

Για ςημ υοήρη 2011 και εμςεϋθεμ, ξι Δλλημικέπ Αμόμσμεπ Δςαιοίεπ και ξι Δςαιοείεπ Οεοιξοιρμέμηπ 

Δσθϋμηπ πξσ ξι εςήριεπ ξικξμξμικέπ ςξσπ καςαρςάρειπ ελέγυξμςαι σπξυοεχςικά απϊ Μϊμιμξ Δλεγκςή 

ή ελεγκςικϊ γοατείξ ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ. 2190/1920 και Μ. 3190/1955 αμςίρςξιυα, 

σπξυοεξϋμςαι μα λαμβάμξσμ «Δςήριξ Οιρςξπξιηςικϊ» πξσ ποξβλέπεςαι ρςημ παο. 5 ςξσ άοθοξσ 82 

ςξσ Μ.2238/1994, ςξ ξπξίξ εκδίδεςαι μεςά απϊ τξοξλξγικϊ έλεγυξ πξσ διεμεογείςαι απϊ ςξμ ίδιξ 

Μϊμιμξ Δλεγκςή ή ελεγκςικϊ γοατείξ πξσ ελέγυει ςιπ εςήριεπ ξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. Ιαςϊπιμ 

ξλξκλήοχρηπ ςξσ τξοξλξγικξϋ ελέγυξσ, ξ Μϊμιμξπ Δλεγκςήπ ή ελεγκςικϊ γοατείξ εκδίδει ρςημ 

εςαιοεία «Έκθερη Τξοξλξγικήπ Ρσμμϊοτχρηπ» και ρςη ρσμέυεια ξ Μϊμιμξπ Δλεγκςήπ ή ελεγκςικϊ 

γοατείξ ςημ σπξβάλει ηλεκςοξμικά ρςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ εμςϊπ δέκα ημεοόμ απϊ ςημ 

καςαληκςική ημεοξμημία έγκοιρηπ ςχμ ξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ ςηπ εςαιοείαπ απϊ ςη Γεμική 

Ρσμέλεσρη ςχμ Λεςϊυχμ. ξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ θα επιλένει δείγμα εςαιοειόμ ςξσλάυιρςξμ ςηπ 

ςάνηπ ςξσ 9% για έλεγυξ απϊ ςιπ αομϊδιεπ ελεγκςικέπ σπηοερίεπ ςξσ Σπξσογείξσ. Ξ έλεγυξπ ασςϊπ θα 
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ποέπει μα ξλξκληοχθεί ρε διάρςημα ϊυι αογϊςεοξ ςχμ δεκαξκςό μημόμ απϊ ςημ ημεοξμημία 

σπξβξλήπ ςηπ «Έκθερηπ Τξοξλξγικήπ Ρσμμϊοτχρηπ» ρςξ Σπξσογείξ Ξικξμξμικόμ. 

 

Ζ Neurosoft δεμ έυει ελεγυθεί απϊ ςιπ τξοξλξγικέπ αουέπ για ςη υοήρη 2010. Όρξμ ατξοά ςιπ 

θσγαςοικέπ ςηπ Neurosoft, δεμ έυξσμ ελεγυθεί για ςιπ υοήρειπ ϊπχπ απεικξμίζξμςαι καςχςέοχ: 

 

Ησγαςοικέπ εςαιοείεπ Αμέλεγκςεπ υοήρειπ 

Neurosoft Cyprus Ltd - 

Neurosoft Romania Srl 23/6/2008 - 31/12/2016 

 

Για ςημ Δςαιοεία, ξ τξοξλξγικϊπ έλεγυξπ για υοήρη 2015 διεμεογήθηκε απϊ ςξσπ Μϊμιμξσπ Δλεγκςέπ 

ςηπ, ϊπχπ ξοίζεςαι απϊ ςξ άοθοξ 65α ςξσ Μ. 4174/2013. Απϊ ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ τξοξλξγικξϋ 

ελέγυξσ, δεμ ποξέκσφαμ ρημαμςικέπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ πέοαμ απϊ ασςέπ πξσ 

καςαυχοήθηκαμ και πξσ απεικξμίζξμςαι ρςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ. 

 

Για ςημ υοήρη 2016, ξ έλεγυξπ για ςημ έκδξρη ςηπ έκθερηπ τξοξλξγικήπ ρσμμϊοτχρηπ διεμεογείςαι 

απϊ ςξσπ μϊμιμξσπ ελεγκςέπ ςηπ Δςαιοείαπ,  ϊπχπ ξοίζεςαι απϊ ςξ άοθοξ 65α ςξσ Μ. 4174/2013, και 

ςξ πϊοιρμα ςξσ ελέγυξσ ασςξϋ θα κξιμξπξιηθεί εμςϊπ 10 ημεοόμ απϊ ςημ δημξρίεσρη ςχμ 

υοημαςξξικξμξμικόμ ςηπ καςαρςάρεχμ. Απϊ ςξμ έλεγυξ ασςϊ δεμ ποξβλέπεςαι μα ποξκϋφξσμ 

ρημαμςικέπ τξοξλξγικέπ σπξυοεόρειπ. 

 

Ρε μελλξμςικϊ τξοξλξγικϊ έλεγυξ ςχμ ρυεςικόμ αμέλεγκςχμ υοήρεχμ είμαι πιθαμϊ μα επιβληθξϋμ 

ποϊρθεςξι τϊοξι και ποϊρςιμα ρςημ Neurosoft και ςιπ θσγαςοικέπ ςηπ. Ξ Όμιλξπ θεχοεί ϊςι έυει 

ρυημαςίρει επαοκείπ ποξβλέφειπ (€ 54.336) έμαμςι ςχμ ποϊρθεςχμ τϊοχμ πξσ πιθαμϊμ μα 

ποξκϋφξσμ, βάρει ςηπ ρυεςικήπ εμπειοίαπ απϊ παλαιϊςεοξσπ τξοξλξγικξϋπ ελέγυξσπ και εομημείεπ 

ςχμ τξοξλξγικόμ μϊμχμ.  

 

Ξι αμαβαλλϊμεμξι τϊοξι ποξρδιξοίζξμςαι ρςιπ ποξρχοιμέπ διατξοέπ πξσ σπάουξσμ ρςα ρςξιυεία ςξσ 

εμεογηςικξϋ και ςιπ σπξυοεόρειπ με βάρη ςιπ ανίεπ ςχμ λξγιρςικόμ βιβλίχμ και ςη τξοξλξγική βάρη 

και σπξλξγίζξμςαι με εταομξγή ςχμ θερπιρμέμχμ τξοξλξγικόμ ρσμςελερςόμ. 

 

Ζ κίμηρη ςηπ αμαβαλλϊμεμηπ τξοξλξγικήπ απαίςηρηπ/σπξυοέχρηπ έυει χπ ενήπ: 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Σπϊλξιπξ έμαονηπ  29.201  (630.308)  29.201  (630.308) 

Δπιβάοσμρη καςάρςαρηπ ρσμξλικξϋ 
ειρξδήμαςξπ  - υοέχρη/(πίρςχρη) 

936.017  659.508  936.017  659.508 

Σπϊλξιπξ λήνηπ 965.218  29.201  965.218  29.201 
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H κίμηρη ςχμ αμαβαλλϊμεμχμ τξοξλξγικόμ απαιςήρεχμ/σπξυοεόρεχμ ςξσ Ξμίλξσ για ςημ υοήρη 

πξσ έληνε ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 έυει χπ ακξλξϋθχπ: 

 

  
1 Θαμξσαοίξσ 

2016 
 

Υοέχρη/ 
(Οίρςχρη) ρςα 
απξςελέρμαςα 

υοήρηπ 

 
31 

Δεκεμβοίξσ 
2016 

       

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
απαιςήρειπ: 

      

Οοϊβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ  15.365  -  15.365 

Απξζημιόρειπ ποξρχπικξϋ  61.730  24.384  86.114 

Λεςατεοϊμεμεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ  145.000  (145.000)  - 

Αρόμαςα πάγια  (347.762)  (468.474)  (816.236) 

Ρϋμξλξ  (125.667)  (589.090)  (714.757) 

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
σπξυοεόρειπ: 

      

Κξιπά  96.465  (172.869)  (76.403) 

Λη ςιμξλξγημέμα έρξδα  -  (174.058)  (174.058) 

Ρϋμξλξ  96.465  (346.927)  (250.461) 

Ιαθαοή αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική 
απαίςηρη/(σπξυοέχρη) 

 (29.201) 
 

(936.017)  (965.218) 

 

 

  
1 Θαμξσαοίξσ 

2015 
 

Υοέχρη/ 
(Οίρςχρη) ρςα 
απξςελέρμαςα 

υοήρηπ 

 
31 

Δεκεμβοίξσ 
2015 

       

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
απαιςήρειπ: 

      

Οοϊβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ  139.065  (123.700)  15.365 

Απξζημιόρειπ ποξρχπικξϋ  32.959  28.771  61.730 

Οοϊβλεφη για απανιχμέμα απξθέμαςα  400  (400)  - 

Ρσμαλλαγμαςικέπ διατξοέπ  (59)  59  - 

Λεςατεοϊμεμεπ τξοξλξγικέπ ζημίεπ  496.998  (351.998)  145.000 

Αρόμαςα πάγια  (59.483)  (288.279)  (347.762) 

Ρϋμξλξ  609.880  (735.547)  (125.667) 

Αμαβαλλϊμεμεπ τξοξλξγικέπ 
σπξυοεόρειπ: 

      

Ένξδα εναγξοάπ  66.170  30.295  96.465 

Λη ςιμξλξγημέμα έρξδα  (42.451)  42.451  - 

Υοημαςξδξςική μίρθχρη  (3.291)  3.291  - 

Ρϋμξλξ  20.428  76.037  96.465 

Ιαθαοή αμαβαλλϊμεμη τξοξλξγική 
απαίςηρη/(σπξυοέχρη) 

 630.308  (659.508)  (29.201) 
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10. ΗΣΓΑΠΘΙΔΡ ΔΑΘΠΔΘΔΡ - ΣΟΔΠΑΝΘΑ: 

α) Ξι θσγαςοικέπ εςαιοείεπ ςηπ Neurosoft πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςιπ ρσμημμέμεπ 

υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ είμαι ξι ενήπ: 

 

 Όμιλξπ 

Δπχμσμία Δςαιοείαπ 31/12/2016   31/12/2015 

 Ανία %  Ανία % 

Neurosoft Cyprus Ltd - 100%  - 100% 

Neurosoft Romania Srl - 95%  - 95% 

Other 37.000   37.000  

 37.000   37.000  

      

 Δςαιοεία 

Δπχμσμία Δςαιοείαπ 31/12/2016   31/12/2015 

 
Book 
Value 

%  
Book 
Value 

% 

Neurosoft Cyprus Ltd 813.500 100%  813.500 100% 

Neurosoft Romania Srl - 95%  - 95% 

Other 37.000   37.000  

 850.500   850.500  
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11. ΔΜΡΩΛΑΑ ΟΑΓΘΑ ΡΞΘΥΔΘΑ: 

α εμρόμαςα πάγια ρςξιυεία ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ 

αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

Ξ Όμιλξπ  
Ιςίοια - 
Δγκ/ρειπ 
Ιςιοίχμ 

 
Ληυαμήμαςα 

 
 

Λεςατξοικά 
Λέρα 

 
Έπιπλα & 

Κξιπϊπ 
Δνξπλιρμϊπ 

 
Ρϋμξλξ 

Δμρόμαςχμ 
Οαγίχμ 

Ανία Ιςήρηπ           
 
Σπϊλξιπξ 1 Θαμξσαοίξσ 
2015 

 122.451  - 
 

66.790  623.656  812.897 

Αγξοέπ  243.452  33.362  -  121.751  398.565 

Οχλήρειπ /Διαγοατέπ  -  -  (36.282)  (1.012)  (37.294) 

Σπϊλξιπξ 31 Δεκεμβοίξσ 
2015 

 365.903  33.362 
 

30.508  744.395  1.174.168 

Αγξοέπ  24.150  3.246  -  55.533  82.929 

Οχλήρειπ /Διαγοατέπ  -  -  -  -  - 

Σπϊλξιπξ 31 Δεκεμβοίξσ 
2016 

 390.053  36.608 
 

30.508  799.928  1.257.097 

           

Απξρβέρειπ           

Σπϊλξιπξ 1 Θαμξσαοίξσ 
2015 

 (33.129)  - 
 

(21.715)  (513.060)  (567.904) 

Απξρβέρειπ   (21.860)  (1.433)  (7.952)  (43.247)  (74.492) 

Οχλήρειπ /Διαγοατέπ  -  -  22.582  586  23.168 

Σπϊλξιπξ 31 Δεκεμβοίξσ 
2015 

 (54.989)  (1.433) 
 

(7.085)  (555.721)  (619.228) 

Απξρβέρειπ   (41.089)  (3.924)  (3.643)  (64.959)  (113.615) 

Οχλήρειπ /Διαγοατέπ  -  (492)  -  896  404 

Σπϊλξιπξ 31 Δεκεμβοίξσ 
2016 

 (96.078)  (5.849) 
 

(10.728)  (619.784)  (732.439) 

 
 

    
 

     

Αμαπϊρβερςη ανία           

Αμαπϊρβερςη Ανία 31 
Δεκεμβοίξσ 2015 

 310.914  31.929  23.423  188.674  554.940 

Αμαπϊρβερςη Ανία 31 
Δεκεμβοίξσ 2016 

 293.975  30.759  19.780  180.144  524.658 

 

 

Δεμ σπάουξσμ εμποάγμαςα βάοη επί ςχμ εμρόμαςχμ παγίχμ ρςξιυείχμ. Για ςα πάγια πξσ έυξσμ 

αγξοαρςεί με υοημαςξδξςική μίρθχρη η κσοιϊςηςα έυει παοακοαςηθεί απϊ ςξσπ εκμιρθχςέπ.  
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12. ΑΡΩΛΑΑ ΟΑΓΘΑ ΡΞΘΥΔΘΑ: 

α αρόμαςα πάγια ρςξιυεία ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςξσ Ξμίλξσ 

αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

Ξ Όμιλξπ  Κξγιρμικϊ  
Αμάπςσνη 

Κξγιρμικϊσ 
 

Άδειεπ & 
Κξιπά 

Αρόμαςα 
 

Οελαςειακή 
Βάρη 

 Διάτξοα 
Κξγιρμικά 

Σπϊ 
Δκςέλερη 

 
Ρϋμξλξ 

Αρόμαςχμ 
Οαγίχμ 

Ανία Ιςήρηπ             
 
Σπϊλξιπξ 1 
Θαμξσαοίξσ 2015 

 73.688  1.248.425  150.000  392.817  901.020  2.765.950 

Αγξοέπ  46.117  608.011  -  -  -  654.128 

Οχλήρειπ 
/Διαγοατέπ 

 -  -  -  -  -  - 

Σπϊλξιπξ 31 
Δεκεμβοίξσ 2015 

 119.805  1.856.436  150.000  392.817  901.020  3.420.078 

Αγξοέπ  21.415  1.941.264  -  -  -  1.962.679 

Οχλήρειπ 
/Διαγοατέπ 

 -  -  -  -  -  - 

Σπϊλξιπξ 31 
Δεκεμβοίξσ 2016 

 141.220  3.797.700  150.000  392.817  901.020  5.382.757 

             

Απξρβέρειπ             

Σπϊλξιπξ 1 
Θαμξσαοίξσ 2015 

 (61.469)  (224.219)  (150.000)  (214.182)  (901.020)  (1.550.890) 

Απξρβέρειπ   (10.601)  (249.685)  -  (57.527)  -  (317.813) 

Οχλήρειπ 
/Διαγοατέπ 

 -  -  -  -  -  - 

Σπϊλξιπξ 31 
Δεκεμβοίξσ 2015 

 (72.070)  (473.904)  (150.000)  (271.709)  (901.020)  (1.868.703) 

Απξρβέρειπ   (16.334)  (371.287)  -  (57.527)  -  (445.148) 

Οχλήρειπ 
/Διαγοατέπ 

 -  -  -  -  -  - 

Σπϊλξιπξ 31 
Δεκεμβοίξσ 2016 

 (88.404)  (845.191)  (150.000)  (329.236)  (901.020)  (2.313.851) 

 
 

            

Αμαπϊρβερςη ανία             

Αμαπϊρβερςη Ανία 
31 Δεκεμβοίξσ 
2015 

 47.735  1.382.532  -  121.108  -  1.551.375 

Αμαπϊρβερςη Ανία 
31 Δεκεμβοίξσ 
2016 

 52.816  2.952.509  -  63.581  -  3.068.906 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ρελίδα 70 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 

 

13. ΑΟΞΗΔΛΑΑ:  

α απξθέμαςα ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

 31 Δεκεμβοίξσ 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Δμπξοεϋμαςα  548.924  549.732  548.924  549.732 

Οοϊβλεφη για απανιχμέμα εμπξοεϋμαςα -  -  -  - 

Ρϋμξλξ 548.924  549.732  548.924  549.732 

 

 

14. ΔΛΟΞΠΘΙΔΡ ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ: 

Ξι εμπξοικέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι χπ 

ενήπ: 

 

 31 Δεκεμβοίξσ 

 Ξ Όμιλξπ   Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Οελάςεπ 3.833.112  2.792.530  3.802.712  2.762.130 

Δπιςαγέπ και γοαμμάςια 59.774  59.774  59.774  59.774 

Οελάςεπ επιρταλείπ 105.306  105.306  105.306  105.306 

Λείξμ Οοϊβλεφη για επιρταλείπ απαιςήρειπ (70.660)  (70.660)  (70.660)  (70.660) 

Ρϋμξλξ ποξκαςαβξλόμ και λξιπόμ απαιςήρεχμ 3.927.532  2.886.950  3.897.132  2.856.550 

 

 

Ζ κίμηρη ςηπ ποϊβλεφηπ για επιρταλείπ απαιςήρειπ αμαλϋεςαι χπ ενήπ: 

 

 31 Δεκεμβοίξσ 

  Ξ Όμιλξπ   Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Σπϊλξιπξ έμαονηπ υοήρηπ 70.660  552.542  70.660  552.542 

Οοϊβλεφη υοήρηπ -  14.000  -  14.000 

Δπιβάοσμρη απξςελερμάςχμ υοήρηπ -   (495.882)  -   (495.882) 

Σπϊλξιπξ ςέλξσπ υοήρηπ 70.660   70.660  70.660   70.660 
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15. ΟΠΞΙΑΑΒΞΚΔΡ ΙΑΘ ΚΞΘΟΔΡ ΑΟΑΘΖΡΔΘΡ: 

Ξι εμπξοικέπ και λξιπέπ απαιςήρειπ ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι χπ 

ενήπ: 

 31 Δεκεμβοίξσ 

 Ξ Όμιλξπ   Ζ Δςαιοεία 

 2016  2015  2016  2015 

        

Δερμεσμέμεπ καςαθέρειπ 2.115  173.190  2.115  173.190 

Οοξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 55.593  89.744  55.593  89.744 

Ένξδα επϊμεμχμ υοήρεχμ 981.392  225.745  981.392  225.745 

Οοξκαςαβξλέπ ρε σπαλλήλξσπ και ςοίςξσπ 4.112  10.317  2.662  8.882 

Κξιπξί υοεόρςεπ 413.991  612.534  386.275  597.628 

Ρϋμξλξ ποξκαςαβξλόμ και λξιπόμ 
απαιςήρεχμ 

1.457.203  1.111.531  1.428.037  1.095.189 

 

 

16. ΥΠΖΛΑΘΙΑ ΔΘΑΗΔΡΘΛΑ: 

α υοημαςικά διαθέριμα ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

 

Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

31 Δεκεμβοίξσ  31 Δεκεμβοίξσ 

2016  2015  2016  2015 

        

αμείξ  162.815  242.325  162.406  242.325 

Ιαςαθέρειπ ϊφεχπ 2.946.059  3.717.885  2.946.059  3.705.084 

Ρϋμξλξ 3.108.874  3.960.210  3.108.465  3.947.409 

 

Ξι καςαθέρειπ ρε ςοάπεζεπ ςξκίζξμςαι με κσμαιμϊμεμα επιςϊκια πξσ βαρίζξμςαι ρςα μημιαία επιςϊκια 

ςοαπεζόμ. α έρξδα απϊ ςϊκξσπ απϊ καςαθέρειπ ϊφεχπ και ποξθερμίαπ ρε ςοάπεζεπ 

λξγιρςικξπξιήθηκαμ με ςημ μέθξδξ ςξσ δεδξσλεσμέμξσ και αμήλθαμ για ςξμ Όμιλξ και ςημ Δςαιοεία 

καςά ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 ρε € 1.853 (31η Δεκεμβοίξσ 2015: € 2.462) και πεοιλαμβάμξμςαι ρςα 

υοημαςξξικξμξμικά έρξδα ρςιπ ρσμημμέμεπ καςαρςάρειπ ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ. 

 

 

17. ΛΔΞΥΘΙΞ ΙΔΤΑΚΑΘΞ: 

ξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2008 αμεουϊςαμ ρε € 700.000, διαιοξϋμεμξ  

ρε 2.000.000 κξιμέπ μεςξυέπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 0,35 έκαρςη. 

 

Ρϋμτχμα με ςημ απϊ 1η Αποιλίξσ 2009 απϊταρη ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςχμ μεςϊυχμ, ςξ μεςξυικϊ 

κετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ ασνήθηκε ρε € 2.100.000 διαιοξϋμεμξ ρε 6.000.000 κξιμέπ μεςξυέπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 0,35 έκαρςη. 

 

Αϋνηρη ςξσ Λεςξυικξϋ Ιεταλαίξσ πξρξϋ € 6.650.000 απξταρίρθηκε απϊ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ 

μεςϊυχμ ςηπ Δςαιοείαπ ςηπ 28ηπ Ρεπςεμβοίξσ 2009, με κεταλαιξπξίηρη μέοξσπ ςξσ απξθεμαςικξϋ 
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ανίαπ μεςξυόμ σπέο ςξ άοςιξ, ςξ ξπξίξ ποξήλθε απϊ ςημ αϋνηρη ςξσ Λεςξυικξϋ κεταλαίξσ πξσ 

ποαγμαςξπξιήθηκε καςϊπιμ ςηπ Γεμικήπ Ρσμέλεσρηπ ςηπ 1ηπ Αποιλίξσ 2009, με ςημ έκδξρη 19.000.000 

μέχμ κξιμόμ μεςξυόμ με δικαίχμα φήτξσ, ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 0,35 έκαρςη και ςημ δχοεάμ διάθερη 

μεςξυόμ ρε αμαλξγία 19 μέχμ μεςξυόμ για κάθε 6 παλαιέπ. 

 

Ρςιπ 25 Μξεμβοίξσ 2014 ξλξκληοόθηκε η ρσγυόμεσρη μέρχ απξοοϊτηρηπ ςηπ εςαιοείαπ «ΙΔΡΠΔΚ 

ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΑΙΑ ΡΣΡΖΛΑΑ Α.Δ.». Ζ ιδιξκςηρία ςηπ απξοοξτόμεμηπ εςαιοείαπ (εμεογηςικϊ και 

παθηςικϊ) μεςατέοθηκε ρςημ απξοοξτόρα εςαιοεία με βάρη ςημ καςάρςαρη ιδιξκςηρίαπ ςηπ, ϊπχπ 

εμταμίζεςαι ρςξμ Θρξλξγιρμϊ Λεςαρυημαςιρμξϋ ςηπ 31ηπ Λαΐξσ 2014. Ιαςά ρσμέπεια, ςξ  μεςξυικϊ 

κετάλαιξ ςηπ εςαιοείαπ ασνήθηκε: 

α) καςά ςξ πξρϊ ςξσ εμαπξμέμξμςξπ ειρτεοϊμεμξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ απξοοξτόμεμηπ 

εςαιοείαπ πξρξϋ € 204.607,76 και 

β) καςά ςξ πξρϊ € 0,14 ςξ ξπξίξ καςαυχοήθηκε ρςξμ λξγαοιαρμϊ «σπέο ςξ άοςιξ», χπ απξςέλερμα 

ςηπ κεταλαιξπξίηρηπ ποξπ ςξμ ρκξπϊ ςηπ ρςοξγγσλξπξίηρηπ ςηπ ξμξμαρςικήπ ανίαπ ςχμ μεςξυόμ.  

 

Ωπ απξςέλερμα, ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςηπ αϋνηρηπ ςξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ ςηπ εςαιοείαπ «Neurosoft 

A.E.» αμήλθε ρςξ πξρϊ ςχμ € 204.607,90 και έςρι ςξ Λεςξυικϊ Ιετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςημ 31η 

Δεκεμβοίξσ 2016 αμέουεςαι ρε € 8.954.607,90, διαιοξϋμεμξ ρε 25.584.594 κξιμέπ μεςξυέπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ € 0,35 έκαρςη. 

 

Ζ αμαλξγία ρσμμεςξυήπ ςχμ μεςϊυχμ ρςξ μέξ μεςξυικϊ κετάλαιξ ςηπ εςαιοείαπ, ϊπχπ ποξέκσφε μεςά 

ςη ρσγυόμεσρη, θα αμέουεςαι ρε 98,44% για ςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ εςαιοείαπ «Neurosoft Α.Δ.» και 1,56% 

για ασςξϋπ ςηπ «Kestrel Α.Δ.». Ιαςά ρσμέπεια, ςξ Λεςξυικϊ Ιετάλαιξ ςηπ Δςαιοείαπ, ςξ ξπξίξ καςά 

ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 αμέουεςαι ρε € 8.954.607,90, διαιοείςαι πλέξμ ρε 25.584.594 κξιμέπ μεςξυέπ 

ξμξμαρςικήπ ανίαπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ 25.184.594 αμςιρςξιυξϋμ ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ εςαιοείαπ «Neurosoft 

Α.Δ.» και 400.000 ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ εςαιοείαπ «Kestrel Α.Δ.». 

 

Ξι κϋοιξι μέςξυξι ςηπ εςαιοείαπ καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 αμαλϋξμςαι χπ καςχςέοχ: 

 

Ιϋοιξι Λέςξυξι Αο. μεςξυόμ % ρσμμεςξυήπ 

Twillin Ltd 8.243.356 32,22% 

OPAP International 6.401.240 25,02% 

IGT PLC 4.175.406 16,32% 

Αγγελϊπξσλξπ Λασοξειδήπ 1.570.894 6,14% 

OPAP Cyprus Ltd 1.153.865 4,51% 

Βαριλξμικξλιδάκηπ Μικϊλαξπ 639.615 2,50% 

Κξιπξί < 2% 3.400.118 10,64% 

Ρϋμξλξ 25.584.594 100,00% 
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18. ΚΞΘΟΑ ΑΟΞΗΔΛΑΘΙΑ: 

α λξιπά απξθεμαςικά αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

 
Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

31 Δεκεμβοίξσ  31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        

ακςικϊ απξθεμαςικϊ 342,690  191,221  372,792  203,545 

Διδικά απξθεμαςικά 4,846  4,846  4,846  4,846 

Ρϋμξλξ Απξθεμαςικόμ 347,536  196,067  377,638  208,391 

 
 

ακςικϊ Απξθεμαςικϊ: Ρϋμτχμα με ςημ ελλημική εςαιοική μξμξθερία, ξι επιυειοήρειπ σπξυοεξϋμςαι 

μα μεςατέοξσμ ςξσλάυιρςξμ ςξ 5% ςξσ εςήριξσ καθαοξϋ κέοδξσπ ςξσπ, ϊπχπ ασςϊ απεικξμίζεςαι ρςα 

βιβλία ςξσπ, ρε ςακςικϊ απξθεμαςικϊ, μέυοι ςξ απξθεμαςικϊ ασςϊ μα αμέλθει ρςξ έμα ςοίςξ ςξσ 

καςαβεβλημέμξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ. ξ απξθεμαςικϊ ασςϊ δεμ δϋμαςαι μα διαμεμηθεί καςά ςη 

διάοκεια ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

Διδικά Απξθεμαςικά: Ρϋμτχμα με ςημ Δλλημική Δςαιοική Μξμξθερία, ξι επιυειοήρειπ μπξοξϋμ μα 

διαςηοξϋμ ειδικά απξθεμαςικά δίυχπ ιδιαίςεοξ ρκξπϊ, έπειςα απϊ απϊταρη ςχμ μεςϊυχμ ςξσπ ρςημ 

εςήρια γεμική ρσμέλεσρη, ή εάμ απαιςείςαι απϊ ςξ Ιαςαρςαςικϊ. ξ ειδικϊ απξθεμαςικϊ έυει 

δημιξσογηθεί απϊ μη διαμεμημέμα κέοδη μεςά τϊοχμ ςχμ ποξηγξσμέμχμ υοήρεχμ.  

 

 

19. ΛΔΠΘΡΛΑΑ: 

Ρϋμτχμα με ςημ Δλλημική εςαιοική μξμξθερία, ξι εςαιοίεπ σπξυοεξϋμςαι κάθε υοήρη μα διαμέμξσμ ρε 

μεςοηςά, κάθε έςξπ ρςξσπ μεςϊυξσπ πξρξρςϊ ςξσλάυιρςξμ 35% επί ςχμ καθαοόμ κεοδόμ, μεςά ςημ 

αταίοερη ςξσ ςακςικξϋ απξθεμαςικξϋ και ξοιρμέμχμ κεοδόμ απϊ ςημ εκπξίηρη μεςξυόμ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ παο. 1, ςξσ άοθοξσ 3, ςξσ Α.Μ. 148/1967. Ξι άμχ διαςάνειπ δεμ εταομϊζξμςαι, 

αμ η Γεμική Ρσμέλεσρη ςχμ μεςϊυχμ με πλειξφητία ςξσλάυιρςξμ 65% απξταρίρει ρυεςικά. Ρςημ 

πεοίπςχρη ασςή, ςξ μη διαμεμϊμεμξ μέοιρμα μεςατέοεςαι ρςα βιβλία ςηπ αμόμσμηπ εςαιοείαπ ρε 

ειδικϊ λξγαοιαρμϊ απξθεμαςικξϋ ποξπ κεταλαιξπξίηρη. ξ απξθεμαςικϊ ασςϊ σπξυοεξϋςαι η 

αμόμσμη εςαιοεία, εμςϊπ ςεςοαεςίαπ απϊ ςξ υοϊμξ ρυημαςιρμξϋ ςξσ μα ςξ κεταλαιξπξιήρει, με 

έκδξρη μέχμ μεςξυόμ πξσ παοαδίδει δχοεάμ ρςξσπ δικαιξϋυξσπ. (παο. 2 άοθοξσ 3 Α.Μ. 148/1967). 

Ξι άμχ διαςάνειπ ςχμ παο. 1 και 2 δεμ εταομϊζξμςαι, ετϊρξμ ςξ απξταρίρει η Γεμική Ρσμέλεσρη με 

πλειξφητία 70% ςξσλάυιρςξμ ςξσ καςαβλημέμξσ μεςξυικξϋ κεταλαίξσ. Ζ Δλλημική εςαιοική 

μξμξθερία επίρηπ απαιςεί μα πληοξϋμςαι ρσγκεκοιμέμεπ ποξωπξθέρειπ για ςημ διαμξμή μεοίρμαςξπ, 

ξι ξπξίεπ έυξσμ χπ ενήπ: 

(α) Απαγξοεϋεςαι η διαμξμή μεοίρμαςξπ ρςξσπ μεςϊυξσπ εάμ η καθαοή θέρη ςηπ εςαιοείαπ, ϊπχπ 

εμταμίζεςαι ρςξμ ιρξλξγιρμϊ μεςά απϊ ασςή ςημ διαμξμή είμαι μικοϊςεοη απϊ ςα ίδια κετάλαια 

πλέξμ ςχμ μη διαμεμξμέμχμ απξθεμαςικόμ. 



 

Ρελίδα 74 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 

 

(β) Απαγξοεϋεςαι η διαμξμή μεοίρμαςξπ ρςξσπ μεςϊυξσπ εάμ ςξ αμαπϊρβερςξ σπϊλξιπξ ςχμ 

ενϊδχμ ποόςηπ εγκαςάρςαρηπ είμαι μεγαλϋςεοξ απϊ ςα έκςακςα απξθεμαςικά ρσμ ςξ 

σπϊλξιπξ κεοδόμ ειπ μέξ. 

 

Δεμ ποξςάθηκε για έγκοιρη ποξπ ςη Γεμική Ρσμέλεσρη καςαβξλή μεοίρμαςξπ για ςιπ υοήρειπ 2016 και 

2015. 

 

 

20. ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΑ  ΔΑΜΔΘΑ: 

Ατξοά δάμειξ πξσ υξοηγήθηκε αουικά ςημ 18η Λαοςίξσ 2004 απϊ ςημ ςοάπεζα Alpha Bank ρςημ 

εςαιοεία «ΙΔΡΠΔΚ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΑΙΑ ΡΣΡΖΛΑΑ Α.Δ.», η ξπξία ρσμυχμεϋςηκε με απξοοϊτηρη απϊ 

ςημ «Neurosoft Α.Δ.» ςημ 25η Μξεμβοίξσ 2014. ξ αουικϊ πξρϊ ςξσ δαμείξσ αουικά αμεουϊςαμ ρε € 

200.000,00 και ασνήθηκε ρε € 3.245.000,00 με ςξ πέοαρμα ςχμ υοϊμχμ, με εςήριξ κσμαιμϊμεμξ 

επιςϊκιξ Euribor ςοιόμ μημόμ πλέξμ πεοιθχοίξσ 4,5%. ημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 ςξ ρσμξλικϊ πξρϊ 

ξτειλήπ ποξπ ςημ ςοάπεζα «Alpha Bank» αμεουϊςαμ ρε € 855.304. 

 

α ρσμξλικά ένξδα ςϊκχμ επί ςχμ βοαυσποξθέρμχμ δαμείχμ για ςιπ υοήρειπ πξσ έληναμ ςημ 31η 

Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 αμήλθαμ για ςξμ Όμιλξ και ςημ Δςαιοεία ρε € 42.192 και € 71.753 και 

πεοιλαμβάμξμςαι ρςα υοημαςξξικξμξμικά ένξδα (Ρημείχρη 7) ρςιπ ρσμημμέμεπ καςαρςάρειπ 

ρσμξλικξϋ ειρξδήμαςξπ. 

 

 

21. ΟΠΞΛΖΗΔΣΔΡ: 

Ξι ποξμηθεσςέπ ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

  
Ξ Όμιλξπ   Ζ Δςαιοεία 

31 Δεκεμβοίξσ   31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        

Οοξμηθεσςέπ  750.284  1.629.637  708.701  1.608.054 

Λεςαυοξμξλξγημέμεπ επιςαγέπ 
πληοχςέεπ  

-  32.055  -  32.055 

Ρϋμξλξ  750.284  1.661.692  708.701  1.640.109 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Ρελίδα 75 απϊ 85 
 

NEUROSOFT A.E. 
Δςήρια Υοημαςξξικξμξμική Έκθερη υοήρεχπ απϊ 1 Θαμξσαοίξσ έχπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 
(πξρά ρε Δσοό, εκςϊπ εάμ αματέοεςαι διατξοεςικά) 
 

 

22. ΔΔΔΞΣΚΔΣΛΔΜΔΡ ΙΑΘ ΚΞΘΟΔΡ ΒΠΑΥΣΟΠΞΗΔΡΛΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ: 

Ξι δεδξσλεσμέμεπ και λξιπέπ βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ ρςιπ ρσμημμέμεπ υοημαςξξικξμξμικέπ 

καςαρςάρειπ αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

  
Ξ Όμιλξπ   Ζ Δςαιοεία 

31 Δεκεμβοίξσ   31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        

Αρταλιρςικξί ξογαμιρμξί 177.995  135.313  177.995  135.313 

Τϊοξπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ και 
λξιπξί παοακοαςξϋμεμξι τϊοξι 

401.432  328.922  401.432  328.922 

Δεδξσλεσμέμα ένξδα 18.114  76.065  14.649  69.731 

Κξιπέπ βοαυσποϊθερμεπ 
σπξυοεόρειπ 

86.218  21.484  65.816  1.032 

Ρϋμξλξ 683.759  561.784  659.892  534.998 

 

 

23. ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ ΟΑΠΞΥΩΜ ΑΟΞΥΩΠΖΡΔΩΜ ΔΠΓΑΕΞΛΔΜΩΜ:  

α) Ρϋμςανη: Ξι σπάλληλξι ςηπ επιυείοηρηπ καλϋπςξμςαι με έμα απϊ ςα διάτξοα σπξρςηοιγμέμα 

απϊ ςξ ελλημικϊ κοάςξπ ρσμςανιξδξςικά ςαμεία. Ιάθε σπάλληλξπ απαιςείςαι μα καςαβάλει έμα 

πξρϊ ςξσ μημιαίξσ μιρθξϋ ςξσ ρςξ ςαμείξ, μαζί με ςημ επιυείοηρη πξσ καςαβάλει επίρηπ έμα 

πξρϊ. Ιαςά ςημ ρσμςανιξδϊςηρη, ςξ ςαμείξ είμαι αομϊδιξ για ςημ πληοχμή ςχμ ρσμςάνεχμ ςχμ 

σπαλλήλχμ. Έςρι, η επιυείοηρη δεμ έυει καμία μξμική ή ςεκμαιοϊμεμη σπξυοέχρη μα 

πληοόρει μελλξμςικέπ παοξυέπ ρςξ πλαίριξ ασςξϋ ςξσ ρυεδίξσ.  

β) Απξζημιόρειπ Απξυόοηρηπ Οοξρχπικξϋ: Βάρει ςξσ Δλλημικξϋ εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι 

σπάλληλξι και ξι εογαζϊμεμξι έυξσμ δικαίχμα απξζημίχρηπ ρε πεοίπςχρη απϊλσρηπ ή 

απξυόοηρηπ με πξρϊ πληοχμήπ πξσ σπξλξγίζεςαι βάρει ςημ αμξιβή ςξσ σπαλλήλξσ ή ςξσ 

εογαζξμέμξσ, ςημ ποξωπηοερία και ςξμ ςοϊπξ ςηπ λϋρηπ ςηπ εογαριακήπ ρυέρηπ (απϊλσρη ή 

ρσμςανιξδϊςηρη). Ξι σπάλληλξι ή ξι εογαζϊμεμξι πξσ παοαιςξϋμςαι ή απξλϋξμςαι με αιςία δεμ 

έυξσμ δικαίχμα απξζημίχρηπ. Ζ πληοχςέα απξζημίχρη ρε πεοίπςχρη ρσμςανιξδϊςηρηπ είμαι 

ίρη με ςξ 40% ςξσ πξρξϋ πξσ θα ήςαμ πληοχςέξ για απϊλσρη υχοίπ αιςία. Ρςημ Δλλάδα 

ρϋμτχμα με ςημ ςξπική ποακςική, ασςά ςα ποξγοάμμαςα δεμ υοημαςξδξςξϋμςαι. Ξ Όμιλξπ 

υοεόμει ρςα απξςελέρμαςα για δεδξσλεσμέμεπ παοξυέπ ρε κάθε πεοίξδξ με αμςίρςξιυη αϋνηρη 

ςηπ ρσμςανιξδξςικήπ σπξυοέχρηπ. Ξι πληοχμέπ παοξυόμ πξσ διεμεογξϋμςαι ρςξσπ 

ρσμςανιξδξςξϋμεμξσπ κάθε πεοίξδξ υοεόμξμςαι έμαμςι ασςήπ ςηπ σπξυοέχρηπ. 

 

Αμενάοςηςξπ αμαλξγιρςήπ ποαγμαςξπξίηρε εκςίμηρη για ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσ Ξμίλξσ πξσ απξοοέξσμ 

απϊ ςημ σπξυοέχρή ςξσ μα καςαβάλει απξζημιόρειπ λϊγχ ρσμςανιξδϊςηρηπ. Ξι λεπςξμέοειεπ και ξι 

βαρικέπ σπξθέρειπ ςηπ αμαλξγιρςικήπ μελέςηπ ςημ 31η Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 για ςξμ Όμιλξ και 

ςημ Δςαιοεία έυξσμ χπ ενήπ: 
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Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

31 Δεκεμβοίξσ  31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        
Οαοξϋρα ανία μη υοημαςξδξςξϋμεμχμ 
σπξυοεόρεχμ 

296.945  212.863  296.945  212.863 

Ιαθαοή σπξυοέχρη ρςξμ Θρξλξγιρμϊ 296.945  212.863  296.945  212.863 

        

Ρσρςαςικά ςξσ καθαοξϋ πεοιξδικξϋ 
κϊρςξσπ ρσμςανιξδϊςηρηπ  

       

Ιϊρςξπ σπηοερίαπ 70.982  71.223  70.982  71.223 

Υοημαςξξικξμξμικϊ κϊρςξπ 13.100  14.876  13.100  14.876 

Απϊρβερη μη αμαγμχοιρμέμηπ 
αμαλξγιρςικήπ ζημίαπ 

-  -  -  - 

Ρσμξλική υοέχρη ρςα απξςελέρμαςα  84.082  86.099  84.082  86.099 

Ρσμτχμία σπξυοεόρεχμ παοξυόμ        

Οαοξϋρα ανία σπξυοέχρηπ έμαονηπ 
υοήρηπ 

207.512  126.764  207.512  126.764 

Ιϊρςξπ σπηοερίαπ 73.300  71.223  73.300  71.223 

Υοημαςξξικξμξμικϊ κϊρςξπ     16.133       14.876      16.133       14.876 

Οληοχθείρεπ παοξυέπ -  -  -  - 

Αμαλξγιρςικά κέοδη/(ζημίεπ) -  -  -  - 

Οαοξϋρα ανία σπξυοέχρηπ ρςξ ςέλξπ 
ςηπ υοήρηπ 

296.945  212.863  296.945  212.863 

        

Βαρικέπ Σπξθέρειπ :        

        

Οοξενξτληςικϊ επιςϊκιξ 4,0%  4,0%  4,0%  4,0% 

Οξρξρςϊ αϋνηρηπ αμξιβόμ 1,0%  1,0%  1,0%  1,0% 

Αϋνηρη ςξσ δείκςη ςιμόμ καςαμαλχςή 2,0%  2,0%  2,0%  2,0% 

 

 

24. (ΕΖΛΘΔΡ) / ΙΔΠΔΖ ΑΜΑ ΛΔΞΥΖ:  

Ξι βαρικέπ (ζημίεπ) / κέοδη αμά μεςξυή σπξλξγίζξμςαι διαιοόμςαπ ςη (ζημία)/κέοδξπ πξσ αμαλξγεί 

ρςξσπ μεςϊυξσπ κξιμόμ μεςξυόμ ςξσ Ξμίλξσ με ςξ μέρξ ρςαθμιρμέμξ αοιθμϊ κξιμόμ μεςξυόμ ρε 

κσκλξτξοία καςά ςη διάοκεια ςηπ υοήρεχπ. 

 

Ξι απξμειχμέμεπ (ζημίεπ)/κέοδη αμά μεςξυή σπξλξγίζξμςαι διαιοόμςαπ ςη ζημία πξσ αμαλξγεί ρςξσπ 

καςϊυξσπ κξιμόμ μεςξυόμ ςηπ μηςοικήπ ξικξμξμικήπ ξμςϊςηςαπ με ςξ μέρξ ρςαθμιρμέμξ αοιθμϊ 

μεςξυόμ ρε κσκλξτξοία, ποξραομξρμέμεπ με ςημ επίδοαρη ςχμ δσμηςικόμ ςίςλχμ μεςαςοέφιμχμ ρε 

μεςξυέπ (ϊπχπ δικαιχμάςχμ ποξαίοερηπ αγξοάπ μεςξυόμ). 

 

Οαοακάςχ απεικξμίζεςαι η καθαοή (ζημιά)/ κέοδξπ και ξ αοιθμϊπ μεςξυόμ πξσ υοηριμξπξιήθηκε για 

ςξμ σπξλξγιρμϊ ςχμ βαρικόμ και απξμειόμεμχμ (ζημιόμ) / κεοδόμ αμά μεςξυή καςά ςημ 31η 

Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015: 
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Ξ Όμιλξπ   Ζ Δςαιοεία 

31 Δεκεμβοίξσ   31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        
Ιέοδη / (Εημίεπ) απξδιδϊμεμεπ 
ρςξσπ μεςϊυξσπ ςηπ μηςοικήπ 

1.924.501  1.970.801  1.998.677  2.003.106 

        

Ρϋμξλξ μέρξσ ρςαθμικξϋ αοιθμξϋ 
μεςξυόμ ρε κσκλξτξοία 

25.584.594  25.584.594  25.584.594  25.584.594 

Οοξραομξρμέμξπ ρςαθμιρμέμξπ 
μέρξπ αοιθμϊπ μεςξυόμ ρε 
κσκλξτξοία 

25.584.594  25.584.594  25.584.594  25.584.594 

Ιέοδη / (Εημιέπ) αμά μεςξυή 0.0752  0.0770  0.0781  0.0783 

 

 

25. ΡΣΜΔΔΔΔΛΔΜΑ ΛΔΠΖ: 

Ζ Δςαιοεία και ξ Όμιλξπ αγξοάζξσμ ποξψϊμςα και σπηοερίεπ και παοέυξσμ σπηοερίεπ καςά ςημ 

ρσμήθη δοαρςηοιϊςηςα ςξσπ ρε ρσμδεδεμέμα μέοη. α ρσμδεδεμέμα μέοη είμαι εςαιοείεπ με 

ρημαμςική επιοοξή ρςξμ Όμιλξ (μέςξυξι), θσγαςοικέπ ή ρσγγεμείπ εςαιοείεπ ςξσ Ξμίλξσ. 

 

Διδικϊςεοα ξι ρσμαλλαγέπ με ρσμδεδεμέμα μέοη πεοιλαμβάμξσμ: 

(α) ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και κάθε ρσμδεδεμέμξσ ποξρόπξσ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκαμ 

καςά ςημ διάοκεια ςηπ κλειϊμεμηπ υοήρηπ 2016 (01.01.2016-31.12.2016) και ςηπ ποξηγξϋμεμηπ 

υοήρηπ 2015 (01.01.2015-31.12.2015) και ξι ξπξίεπ επηοέαραμ ξσριαρςικά ςημ υοημαςξξικξμξμική 

θέρη ή ςιπ επιδϊρειπ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςημ εμ λϊγχ πεοίξδξ. 

(β) ςσυϊμ μεςαβξλέπ ςχμ ρσμαλλαγόμ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και κάθε ρσμδεδεμέμξσ ποξρόπξσ πξσ 

πεοιγοάτξμςαι ρςημ ςελεσςαία εςήρια Έκθερη, ξι ξπξίεπ θα μπξοξϋραμ μα έυξσμ ξσριαρςικέπ 

ρσμέπειεπ για ςη υοημαςξξικξμξμική θέρη ή ςιπ επιδϊρειπ ςηπ Δςαιοείαπ καςά ςιπ υοήρειπ 2016 και 

2015. 

 

Ρημειόμξσμε ϊςι η αματξοά ρςιπ χπ άμχ ρσμαλλαγέπ, η ξπξία ακξλξσθεί, πεοιλαμβάμει ςα 

ακϊλξσθα ρςξιυεία: 

(α) ςξ πξρϊ ασςόμ ςχμ ρσμαλλαγόμ για ςιπ υοήρειπ 2016 και 2015 (01.01.2016-31.12.2016 και 

01.01.2015-31.12.2015 αμςίρςξιυα), 

(β) ςξ αμενϊτληςξ υοέξπ ρςξ ςέλξπ ςηπ υοήρηπ (31.12.2016 και 31.12.2015 αμςίρςξιυα), 

(γ) ςη τϋρη ςηπ ρυέρεχπ ςξσ ρσμδεδεμέμξσ ποξρόπξσ µε ςημ Δςαιοεία καθόπ και 

(δ) ςσυϊμ πληοξτξοιακά ρςξιυεία για ςιπ ρσμαλλαγέπ, ςα ξπξία είμαι απαοαίςηςα για ςημ καςαμϊηρη 

ςηπ ξικξμξμικήπ θέρηπ ςηπ Δςαιοείαπ, μϊμξμ ϊμχπ ετϊρξμ ξι ρσμαλλαγέπ ασςέπ είμαι ξσριόδειπ και 

δεμ έυξσμ ποαγμαςξπξιηθεί σπϊ ςξσπ ρσμήθειπ ϊοξσπ ςηπ αγξοάπ. 

 

α ρσμδεδεμέμα με ςημ Δςαιοεία ποϊρχπα είμαι ςα ακϊλξσθα:  

α) «Neurosoft Cyprus Ltd», με έδοα ςημ Ιϋποξ, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει με πξρξρςϊ 100%,  
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β) «Neurosoft Romani Srl» με έδοα ςη Πξσμαμία, ρςημ ξπξία η Δςαιοεία ρσμμεςέυει έμμερα με 

πξρξρςϊ 95%, μέρχ ςηπ θσγαςοικήπ ςηπ «Neurosoft Cyprus Ltd». 

 

Διεςαιοικέπ πχλήρειπ και άλλα έρξδα  31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl - - 

Neurosoft Cyprus Ltd - - 

Ρϋμξλξ  - - 

 

Διεςαιοικέπ αγξοέπ   31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl - - 

Neurosoft Cyprus Ltd 15.000 22.500 

Ρϋμξλξ  15.000 22.500 

 

α σπϊλξιπα ςχμ απαιςήρεχμ και σπξυοεόρεχμ ςηπ Δςαιοείαπ με ςιπ ρσμδεδεμέμεπ εςαιοείεπ καςά 

ςημ λήνη ςηπ ςοέυξσραπ υοήρηπ αμαλϋξμςαι χπ παοακάςχ:  

 

 Διεςαιοικά σπϊλξιπα (απαιςήρεχμ)   31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl 352.450 352.450 

Neurosoft Cyprus Ltd 126.000 126.000 

Ρϋμξλξ  478.450 478.450 

 

Διεςαιοικά σπϊλξιπα (σπξυοεόρεχμ)   31.12.2016 31.12.2015 

Neurosoft Romania Srl - - 

Neurosoft Cyprus Ltd 800 800 

Ρϋμξλξ  800 800 

 

ξ σπϊλξιπξ πξρϊ ςχμ 352.450 Δσοό ατξοά ρε άςξκξ δάμειξ πξσ υξοήγηρε η Neurosoft Cyprus Ltd 

ρςη Neurosoft Romania Srl.  

 

ξ σπϊλξιπξ πξρϊ ςχμ 126.000 Δσοό ατξοά ρε άςξκξ δάμειξ πξσ υξοήγηρε η Neurosoft A.E. ρςη  

Neurosoft Cyprus Ltd. 

 

Ξι αμξιβέπ ςχμ μελόμ ςχμ Διξικηςικόμ Ρσμβξσλίχμ καθόπ επίρηπ ςχμ Διεσθσμςικόμ Ρςελευόμ ςξσ 

Ξμίλξσ, ϊπχπ ξοίζξμςαι απϊ ςξ Διεθμέπ Κξγιρςικϊ Οοϊςσπξ 24, για ςιπ υοήρειπ 2016 και 2015 

αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 

 

 31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015 

    

Αμξιβέπ για εκςελερςικά μέλη ςξσ Δ.Ρ. 273.901  319.320 

Αμξιβέπ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ 265.287  253.943 

Ρϋμξλξ 539.188  573.263 
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Ολέξμ ςχμ αμχςέοχ ρημειόμεςαι ϊςι: 

• Δεμ έυξσμ υξοηγηθεί δάμεια ή πιρςχςικέπ εμ γέμει διεσκξλϋμρειπ ρε μέλη ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ 

ή ρε λξιπά διεσθσμςικά ρςελέυη ςηπ Δςαιοείαπ (και ςιπ ξικξγέμειέπ ςξσπ). 

• Ξι εμ λϊγχ ρσμαλλαγέπ δεμ πεοιέυξσμ καμέμα εναιοεςικϊ ή εναςξμικεσμέμξ γμόοιρμα, ςξ ξπξίξ θα 

καθιρςξϋρε επιβεβλημέμη ςημ πεοαιςέοχ και αμά ρσμδεδεμέμξ ποϊρχπξ αμάλσρη ασςόμ. 

• Ολημ ςχμ χπ άμχ αμξιβόμ δεμ στίρςαμςαι άλλεπ ρσμαλλαγέπ μεςανϋ ςηπ Δςαιοείαπ και ςχμ εμ λϊγχ 

διεσθσμςικόμ ρςελευόμ και μελόμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ. 

• Δεμ στίρςαςαι ξιαδήπξςε ρσμαλλαγή, η ξπξία μα έυει ποαγμαςξπξιηθεί εκςϊπ και πέοαμ ςχμ 

ρσμήθχμ ϊοχμ ςηπ αγξοάπ. 

• Δεμ στίρςαςαι ξιαδήπξςε ρσμαλλαγή, η ανία ςηπ ξπξίαπ μα σπεοβαίμει ςξ 10% ςηπ ανίαπ ςχμ 

ρςξιυείχμ ςξσ εμεογηςικξϋ ςηπ Δςαιοείαπ, ϊπχπ απξςσπόμεςαι ρςιπ ςελεσςαίεπ δημξριεσμέμεπ 

καςαρςάρειπ. 

 

 

26. ΔΔΡΛΔΣΡΔΘΡ ΙΑΘ ΔΜΔΔΥΞΛΔΜΔΡ ΣΟΞΥΠΔΩΡΔΘΡ: 

Δικαρςικέπ διατξοέπ – Διαιςηρίεπ: Ξ Όμιλξπ εμπλέκεςαι ρε διάτξοεπ μξμικέπ σπξθέρειπ και μξμικέπ 

διαδικαρίεπ ρςα πλαίρια ςηπ καμξμικήπ λειςξσογίαπ ςξσ. Ζ διξίκηρη καθόπ και ξι μξμικξί ρϋμβξσλξι 

ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ εκςιμξϋμ ϊςι ϊλεπ ξι εκκοεμείπ σπξθέρειπ αμαμέμξμςαι μα διεσθεςηθξϋμ 

υχοίπ ρημαμςικέπ αομηςικέπ επιδοάρειπ ρςημ υοημαςξξικξμξμική θέρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ. 

 

Λιρθόρειπ: Ξ Όμιλξπ έυει ρσμάφει ρσμτχμίεπ λειςξσογικήπ μίρθχρηπ για ςα γοατεία ςηπ έδοαπ και 

για ξυήμαςα. Ξι ρσμτχμίεπ ασςέπ έυξσμ μέρη διάοκεια 5 έχπ 10 εςόμ με δσμαςϊςηςεπ αμαμέχρηπ ρε 

ξοιρμέμα απϊ ςα ρσμβϊλαια. Ξι μελλξμςικέπ σπξυοεόρειπ με βάρη ςιπ ήδη σπξγεγοαμμέμεπ 

ρσμβάρειπ εμξικίαρηπ ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 αμαλϋξμςαι χπ ενήπ:  

 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 31 Δεκεμβοίξσ  31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        

Δμςϊπ εμϊπ έςξσπ 339.220  208.520  339.220  208.520 

2-5 έςη 1.176.124  850.435  1.176.124  850.435 

Άμχ ςχμ 5 εςόμ 208.429  433.555  208.429  433.555 

Ρϋμξλξ 1.449.861  1.492.510  1.449.861  1.492.510 

 

Δγγσήρειπ: Ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ πξσ ξ Όμιλξπ και η Δςαιοεία εκδίδξσμ ποξπ διάτξοξσπ ςοίςξσπ, 

αμαλϋξμςαι χπ ενήπ: 
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 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 31 Δεκεμβοίξσ  31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

        

Ιαλή εκςέλερη ρσμβάρεχμ 516.271  491.854  516.271  491.854 

Ιαλή λειςξσογία 196.656  237.025  196.656  237.025 

Collateral -  172.943  -   172.943 

Ρσμμεςξυή ρε διαγχμιρμξϋπ -  4.700  -   4.700 

Ρϋμξλξ 712.927  906.522  712.927  906.522 

 

 

27. ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΑ ΛΔΡΑ: 

Δϋλξγη ανία: α πξρά πξσ πεοιέυξμςαι ρςξσπ ρσμημμέμξσπ ιρξλξγιρμξϋπ για ςα διαθέριμα, ςξσπ 

πελάςεπ και ςιπ λξιπέπ απαιςήρειπ, ςιπ ποξκαςαβξλέπ, ςξσπ ποξμηθεσςέπ, και ςιπ λξιπέπ 

βοαυσποϊθερμεπ σπξυοεόρειπ ποξρεγγίζξσμ ςιπ αμςίρςξιυεπ εϋλξγεπ ανίεπ λϊγχ ςηπ 

βοαυσποϊθερμηπ λήνηπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ ασςόμ μέρχμ. 

 

Ζ εϋλξγη ανία ςχμ δαμείχμ κσμαιμϊμεμξσ επιςξκίξσ ποξρεγγίζξσμ ςα πξρά πξσ εμταμίζξμςαι ρςξμ 

ιρξλξγιρμϊ. 

 

Οιρςχςικϊπ Ιίμδσμξπ: Ζ Διξίκηρη ςξσ Ξμίλξσ και ςηπ Δςαιοείαπ εναρταλίζει ϊςι ξι πχλήρειπ 

απεσθϋμξμςαι ρε πελάςεπ με σφηλή πιρςχςική ανιξπιρςία και ικαμϊςηςα. Κϊγχ ςηπ επέκςαρηπ ςχμ 

δοαρςηοιξςήςχμ ςηπ Δςαιοείαπ ρςξ ενχςεοικϊ, ξ πιρςχςικϊπ κίμδσμξπ ασνάμεςαι, ιδίχπ ρε ρυέρη με 

ςξσπ νέμξσπ πελάςεπ απϊ άλλεπ υόοεπ (κσοίχπ ςηπ Αρίαπ), ϊπξσ ξ απξςελερμαςικϊπ έλεγυξπ ςηπ 

ανιξπιρςίαπ ςξσπ δεμ είμαι πάμςα εϋκξλξπ. Ωπ εκ ςξϋςξσ, η Δςαιοεία αμαπςϋρρει και ενελίρρει 

ρσμευόπ ςξσπ ερχςεοικξϋπ μηυαμιρμξϋπ λειςξσογίαπ ςηπ, ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπίρει πλήοχπ ςξμ 

κίμδσμξ ασςϊ. Ιαςά ρσμέπεια, παο’ ϊλξ πξσ ξ πιρςχςικϊπ κίμδσμξπ στίρςαςαι, ρςα πλαίρια ςξσ 

γεμικϊςεοξσ δσρμεμξϋπ ξικξμξμικξϋ πεοιβάλλξμςξπ, ασςή ςη ρςιγμή ανιξλξγείςαι χπ ελεγυϊμεμξπ 

απϊ ςξμ Όμιλξ και ςημ Δςαιοεία. 

 

Ρσμαλλαγμαςικϊπ Ιίμδσμξπ: Ξι ρσμαλλαγέπ ςϊρξ ςξσ Ξμίλξσ ϊρξ και ςηπ Δςαιοείαπ 

ποαγμαςξπξιξϋμςαι κσοίχπ ρε Δσοό και έςρι ςϊρξ ξ Όμιλξπ ϊρξ και η Δςαιοεία δεμ είμαι εκςεθειμέμξι 

ρε κίμδσμξ ρσμαλλαγμαςικόμ ιρξςιμιόμ.  

 

Ιίμδσμξπ Δπιςξκίξσ: Όρξμ ατξοά ςιπ βοαυσποϊθερμεπ δαμειακέπ σπξυοεόρειπ, η Διξίκηρη 

παοακξλξσθεί, ρε ρσμευή βάρη, ςιπ διακσμάμρειπ ςχμ επιςξκίχμ και ανιξλξγεί ςημ αμάγκη λήφηπ 

ρυεςικόμ θέρεχμ για ςημ αμςιρςάθμιρη ςχμ κιμδϋμχμ πξσ απξοοέξσμ απϊ ασςέπ. 

 

Ξ παοακάςχ πίμακαπ δείυμει ςιπ μεςαβξλέπ ρςα κέοδη ςξσ Ξμίλξσ ποξ τϊοχμ (μέρχ ςχμ 

επιπςόρεχμ πξσ έυξσμ ςα σπϊλξιπα ςχμ δαμείχμ ρςξ ςέλξπ υοήρηπ με κσμαιμϊμεμξ επιςϊκιξ ρςα 

κέοδη) ρε πιθαμέπ αλλαγέπ επιςξκίχμ, κοαςόμςαπ ςιπ άλλεπ μεςαβληςέπ ρςαθεοέπ. 
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Αμάλσρη εσαιρθηρίαπ ςχμ δαμείχμ ςξσ Ξμίλξσ ρε μεςαβξλέπ επιςξκίχμ: 

 

 31 Δεκεμβοίξσ 2016  31 Δεκεμβοίξσ 2015 

 
Λεςαβληςϊςηςα 

επιςξκίχμ 
 

Δπίδοαρη ρςα 
απξςελέρμαςα 

 Λεςαβληςϊςηςα 
επιςξκίχμ 

 Δπίδοαρη ρςα 
απξςελέρμαςα 

        

Eσοό 1,0%  (9.898)  1,0%  (10.199) 

 (1,0%)  9.898  (1,0%)  10.199 

 

Ρημείχρη: Ξ παοαπάμχ πίμακαπ δεμ πεοιλαμβάμει ςημ θεςική επίπςχρη ςχμ ειρποαυθέμςχμ ςϊκχμ 

απϊ ςιπ καςαθέρειπ. 

 

Ιίμδσμξπ οεσρςϊςηςαπ: Ξ Όμιλξπ διαυειοίζεςαι ςξμ κίμδσμξ οεσρςϊςηςαπ παοακξλξσθόμςαπ ςιπ 

ποξβλεπϊμεμεπ ςαμειακέπ οξέπ και τοξμςίζξμςαπ μα σπάουξσμ πάμςα εναρταλιρμέμεπ ςοαπεζικέπ 

πιρςόρειπ ποξπ υοήρη. Ξι σπάουξσρεπ διαθέριμεπ αυοηριμξπξίηςεπ εγκεκοιμέμεπ ςοαπεζικέπ 

πιρςόρειπ ποξπ ςξμ Όμιλξ, είμαι επαοκείπ όρςε μα αμςιμεςχπιρςεί ξπξιαδήπξςε πιθαμή έλλειφη 

ςαμειακόμ διαθερίμχμ. 

 

Ζ ρσμεςή διαυείοιρη ςηπ οεσρςϊςηςαπ επιςσγυάμεςαι με ςημ ϋπαονη διαθέριμχμ πιρςόρεχμ μέρχ 

εγκεκοιμέμχμ ςοαπεζικόμ πιρςόρεχμ και οεσρςόμ διαθερίμχμ. 

 

Ξ παοακάςχ πίμακαπ ρσμξφίζει ςιπ ημεοξμημίεπ λήνεχπ ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ σπξυοεόρεχμ ςημ 

31η Δεκεμβοίξσ 2016 και 2015 αμςίρςξιυα πξσ απξοοέξσμ απϊ ςιπ ρυεςικέπ ρσμβάρειπ ρε μη 

ποξενξτλημέμεπ ςιμέπ. 

 

Όμιλξπ 

 

Οξρά υοήρηπ 2016  
Άμερα 

καςαβληςέα 
 

Κιγϊςεοξ 
απϊ 6 μήμεπ 

 
6-12 
μήμεπ 

 
1 με 5 

έςη 
 >5 έςη  Ρϋμξλξ 

             

Δαμειρμϊπ  -  183.000  180.600  491.704  -  855.304 

Οοξμηθεσςέπ και 
λξιπέπ σπξυοεόρειπ 

 
305.802  699.206  429.035  -  -  1.434.043 

Ρϋμξλξ  305.802  882.206  609.635  491.704  -  2.289.347 

 
 
 

Οξρά υοήρηπ 2015  
Άμερα 

καςαβληςέα 
 

Κιγϊςεοξ 
απϊ 6 μήμεπ 

 
6-12 
μήμεπ 

 
1 με 5 

έςη 
 >5 έςη  Ρϋμξλξ 

             

Δαμειρμϊπ  -  154.557  154.803  678.609  -  987.969 

Οοξμηθεσςέπ και 
λξιπέπ σπξυοεόρειπ 

 
933.859  800.452  489.165  -  -  2.223.476 

Ρϋμξλξ  933.859  955.009  643.968  678.609  -  3.211.445 
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Δςαιοεία 

 

Οξρά υοήρηπ 2016  
Άμερα 

καςαβληςέα 
 

Κιγϊςεοξ 
απϊ 6 μήμεπ 

 
6-12 
μήμεπ 

 
1 με 5 

έςη 
 >5 έςη  Ρϋμξλξ 

             

Δαμειρμϊπ  -  183.000  180.600  491.704  -  855.304 

Οοξμηθεσςέπ και 
λξιπέπ σπξυοεόρειπ 

 
240.352  699.206  429.035  -  -  1.368.593 

Ρϋμξλξ  240.352  882.206  609.635  491.704  -  2.223.897 

 
 
 

Οξρά υοήρηπ 2015  
Άμερα 

καςαβληςέα 
 

Κιγϊςεοξ 
απϊ 6 μήμεπ 

 
6-12 
μήμεπ 

 
1 με 5 

έςη 
 >5 έςη  Ρϋμξλξ 

             

Δαμειρμϊπ  -  154.557  154.803  678.609  -  987.969 

Οοξμηθεσςέπ και 
λξιπέπ σπξυοεόρειπ 

 
885.490  800.452  489.165  -  -  2.175.107 

Ρϋμξλξ  885.490  955.009  643.968  678.609  -  3.163.076 

 

 

Διαυείοιρη Ιεταλαίξσ 

Ξ ποχςαουικϊπ ρςϊυξπ ςηπ διαυείοιρηπ κεταλαίξσ ςξσ Ξμίλξσ είμαι μα εναρταλιρςεί η διαςήοηρη ςηπ 

σφηλήπ πιρςξληπςικήπ ςξσ διαβάθμιρηπ, καθόπ και ςχμ σγιόμ δεικςόμ κεταλαίξσ, όρςε μα 

σπξρςηοίζξμςαι και μα επεκςείμξμςαι ξι δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Ξμίλξσ και μα μεγιρςξπξιείςαι η ανία 

ςχμ μεςϊυχμ. 

 

Ζ πξλιςική ςξσ Ξμίλξσ είμαι μα διαςηοήρει ςξσπ ρςϊυξσπ μϊυλεσρηπ ρϋμτχμα με έμα ποξτίλ σφηλξϋ 

επιπέδξσ τεοεγγσϊςηςαπ. Ζ υοημαςξξικξμξμική μϊυλεσρη ςξσ Ξμίλξσ καςά ςημ 31 Δεκεμβοίξσ 2016 

και 2015 έυει χπ ενήπ:  

 

 Ξ Όμιλξπ  Ζ Δςαιοεία 

 31 Δεκεμβοίξσ  31 Δεκεμβοίξσ 

 2016  2015  2016  2015 

         

Βοαυσποϊθερμεπ 
ςοαπεζικέπ σπξυοεόρειπ  

 
855.304  987.969  855.304  987.969 

Ρϋμξλξ Δαμειρμξϋ  855.304  987.969  855.304  987.969 

Λείξμ: Διαθέριμα και 
ςαμειακά ιρξδϋμαμα 

 
(3.108.874)  (3.960.210)  (3.108.465)  (3.947.409) 

Ιαθαοϊπ δαμειρμϊπ  (2.253.570)  (2.972.241)  (2.253.161)  (2.959.440) 

EBITDA  3.472.882  3.126.820  3.487.445  3.101.267 
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28. ΛΔΑΓΔΜΔΡΔΠΑ ΓΔΓΞΜΞΑ: 

Δεμ στίρςαμςαι μεςαγεμέρςεοα γεγξμϊςα ςα ξπξία θα έποεπε αμ λητθξϋμ σπϊφη για ςημ 

ποξεςξιμαρία ςχμ υοημαςξξικξμξμικόμ καςαρςάρεχμ για ςη υοήρη πξσ έληνε ρςιπ 31 Δεκεμβοίξσ 

2016. 

 

Αθήμα, 11 Λαΐξσ 2017 

 
 
 

Ξ Οοϊεδοξπ ςξσ Δ.Ρ.  Ξ Διεσθϋμχμ Ρϋμβξσλξπ Ξ Σπεϋθσμξπ Κξγιρςηοίξσ  
Λασοξειδήπ Αγγελϊπξσλξπ  Μικϊλαξπ Βαριλξμικξλιδάκηπ Λιυάληπ Αμαμίςηπ 
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ΔΘΑΔΘΙΣΑΙΞΡ ΞΟΞΡ ΑΜΑΠΖΡΖΡ ΩΜ ΔΑΘΠΘΙΩΜ ΥΠΖΛΑΞΞΘΙΞΜΞΛΘΙΩΜ ΙΑΑΡΑΡΔΩΜ 

 

Ξι εςήριεπ υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςηπ Δςαιοείαπ, η Έκθερη Δλέγυξσ Ξοκχςξϋ Δλεγκςή και η 

Έκθερη Διαυείοιρηπ ςξσ Διξικηςικξϋ Ρσμβξσλίξσ ποξπ ςημ Δςήρια ακςική Γεμική Ρσμέλεσρη έυξσμ 

αμαοςηθεί ρςημ ιρςξρελίδα ςηπ Δςαιοείαπ www.neurosoft.gr. 

 

Ξι υοημαςξξικξμξμικέπ καςαρςάρειπ ςχμ εμξπξιημέμχμ εςαιοειόμ είμαι καςαυχοημέμεπ ρςξ διαδίκςσξ ρςη 

διεϋθσμρη www.neurosoft.gr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neurosoft.gr/
http://www.neurosoft.gr/
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ΡΞΘΥΔΘΑ ΙΑΘ ΟΚΖΠΞΤΞΠΘΔΡ ΥΠΖΡΔΩΡ ΑΟΞ 1Ζ
 ΘΑΜΞΣΑΠΘΞΣ 2016 ΔΩΡ 31Ζ

 ΔΔΙΔΛΒΠΘΞΣ 2016 

 

 


