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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ NEUROSOFT AE.
Αφορά τις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
πρώτου εξαμήνου 2018 που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018
H εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ακολουθεί (εφεξής για λόγους συντομίας
«Έκθεση» ή «Έκθεση Εξαμήνου»), αφορά στην χρονική περίοδο των πρώτων έξι μηνών της
τρέχουσας χρήσης 2018 (01.01.2018-30.06.2018), συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
του ν. 3556/2007 και εμπεριέχει, κατά τρόπο ευσύνοπτο, πλην όμως εύληπτο, ουσιαστικό και
περιεκτικό όλες τις σχετικές απαιτούμενες κατά νόμο πληροφορίες προκειμένου να εξαχθεί μια
ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική
περίοδο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ» (εφεξής καλούμενης για λόγους συντομίας «Εταιρεία» ή «NEUROSOFT») καθώς και του
Ομίλου των εταιρειών της NEUROSOFT, στον οποίο περιλαμβάνονται, πλην της Εταιρείας, οι
ακόλουθες συνδεδεμένες εταιρείες:

α. «Neurosoft Cyprus Ltd», με έδρα την Κύπρο, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με
ποσοστό 100%,
β. «Neurosoft Romania Srl» με έδρα τη Ρουμανία, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με
ποσοστό 95%, έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Neurosoft Cyprus Ltd.
γ. «Neurosoft Cyber and Analytics», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία η
Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%.
δ. Στις 15.12.2014 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της
εταιρείας “KESTREL INFORMATION SYSTEMS SOCIÉTÉ ANONYME” από την NEUROSOFΤ
Α.Ε., η Εταιρεία απορρόφησε τις ακόλουθες εταιρείες της KESTREL:
•

Kestrel Information Systems Albania SH.P.K. στην οποία η KESTREL SA
συμμετέχει με ποσοστό 80%,

•

Kestrel Information Systems BULGARIA OOD στην οποία KESTREL SA
συμμετέχει με ποσοστό 100%,

•

Kestrel Information Systems DOO BEOGRAD στην οποία KESTREL SA
συμμετέχει με ποσοστό 100%.
Οι παραπάνω τρεις θυγατρικές είναι ανενεργές και υπό εκκαθάριση.
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i) στις 07.10.2008 η Εταιρεία εξαγόρασε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «GAEKNAR
VENTURES LTD» με έδρα την Κύπρο. Δυνάμει της από 03.05.2011 εγκριτικής απόφασης του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, η ως άνω εταιρεία συγχωνεύθηκε με την ως άνω θυγατρική
εταιρεία «Neurosoft Cyprus Ltd»,
ii) στις 23.06.2008 η «GAEKNAR VENTURES LTD» και ο κ. Πασχαλίδης, Μέλος του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας, ίδρυσαν την Εταιρεία με την επωνυμία «NEUROSOFT ROMANIA SRL»
με έδρα το Βουκουρέστι, η οποία τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,2016,2017 και το
πρώτο εξάμηνο του 2018 παρέμεινε ανενεργή.
iii) στις 3.06.2016 η εταιρεία ίδρυσε την Εταιρεία με την επωνυμία «NEUROSOFT CYBER AND
ANALYTICS Ltd» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο η οποία τη χρήση 2016, 2017 και το πρώτο
εξάμηνο του 2018 παρέμεινε ανενεργή.
Η

παρούσα

έκθεση

συνοδεύει

τις

μη

ελεγμένες

ενδιάμεσες

συνοπτικές

ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του πρώτου εξαμήνου της χρήσεως 2018 που έληξε στις 30 Ιουνίου
του 2018 (01.01.2018-30.06.2018) και, δεδομένου ότι η Εταιρεία συντάσσει ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η παρούσα έκθεση είναι ενιαία, με κύριο και πρωτεύον σημείο
αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων προς αυτήν
εταιρειών. Η έκθεση περιλαμβάνεται μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και
τις λοιπές απαιτούμενες από το νόμο πληροφορίες και δηλώσεις στην Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση
για την περίοδο 01.01.2018-30.06.2018.
Οι θεματικές ενότητες της παρούσας Εκθέσεως και το περιεχόμενο αυτών, έχουν ειδικότερα ως
ακολούθως:
ΕΝΟΤΗΤΑ A
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό και ιδιαίτερα απαιτητικό διεθνές
περιβάλλον, το οποίο μεταβάλλεται ραγδαία. Τα τελευταία χρόνια συστηματικά προσπαθεί να
ενισχύσει την εξωστρέφειά της στις γεωγραφικές περιοχές ενδιαφέροντος, με έμφαση στη διαρκή
αναβάθμιση των προϊόντων και των λύσεων που παρέχει, ενώ παράλληλα αναπτύσσει νέα προϊόντα
και προωθεί την είσοδό της σε νέες αγορές, με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς της με την είσοδο σε νέες αγορές.
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Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία και οι
κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2018
(01.07.2018-31.12.2018) είναι κίνδυνοι αγοράς, πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας κλπ.,
όπως αναλύονται παρακάτω:
1. Πιστωτικός κίνδυνος
Η Διοίκηση της Εταιρείας διασφαλίζει ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών λαμβάνουν χώρα προς
πελάτες υψηλής πιστωτικής αξιοπιστίας και ικανότητας. Λόγω της επέκτασης των δραστηριοτήτων
της Εταιρείας στο εξωτερικό, ο εν λόγω κίνδυνος είναι υπαρκτός ιδιαίτερα σε σχέση με τους πελάτες
που προέρχονται από άλλες χώρες (ιδίως από χώρες της Ασίας), για τους οποίους δεν είναι πάντοτε
ευχερής ο αποτελεσματικός έλεγχος της αξιοπιστίας τους. Επομένως, η Εταιρεία αναπτύσσει και
εξελίσσει διαρκώς τους εσωτερικούς της μηχανισμούς διαχείρισης ρίσκου με σκοπό την πληρέστερη
αντιμετώπιση του συγκεκριμένου κινδύνου. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω κίνδυνος, μολονότι υπαρκτός
ενόψει και του γενικότερου δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος, αξιολογείται σήμερα ως
ελεγχόμενος.
2. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Τα έσοδα του Ομίλου προέρχονται κυρίως από συμβάσεις σε Ευρώ, ως εκ τούτου ο Όμιλος δεν είναι
εκτεθειμένος σε συναλλαγματικό κίνδυνο. Ωστόσο, η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί διαρκώς
τους συναλλαγματικούς κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης
τέτοιων μέτρων.
3. Κίνδυνος επιτοκίου
Όσον αφορά στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί συνεχώς τις
διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση
τέτοιων κινδύνων.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη του Ομίλου προ φόρων (μέσω των επιπτώσεων
που έχουν τα υπόλοιπα των δανείων στο τέλος χρήσης με κυμαινόμενο επιτόκιο στα κέρδη) σε
πιθανές μεταβολές επιτοκίων, κρατώντας τις άλλες μεταβλητές σταθερές.
Ανάλυση ευαισθησίας των δανείων του Ομίλου σε μεταβολές επιτοκίων:
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30-Ιουν-18
Μεταβλητότητα
Επιτοκίων

Ευρώ

1,00%
-1,00%

Επίδραση στην
Κατάσταση του
Συνολικού
Εισοδήματος
-10.081
10.081

30-Ιουν-17
Μεταβλητότητα
Επιτοκίων

Επίδραση στην
Κατάσταση του
Συνολικού
Εισοδήματος

Ευρώ

1,00%
-9.998
-1,00%
9.998
Σημείωση: Ο παραπάνω πίνακας δεν περιλαμβάνει τον θετικό αντίκτυπο των
εισπραχθέντων τόκων από καταθέσεις.

4. Κίνδυνος ρευστότητας
Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας παρακολουθώντας τις προβλεπόμενες ταμειακές
ροές και διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Οι υπάρχουσες αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όμιλο, είναι απολύτως επαρκείς
ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ρευστών διαθεσίμων. Ο Όμιλος διατηρεί
επαρκή μετρητά διαθέσιμα και χαίρει υψηλής αξιοπιστίας έναντι των Τραπεζών λόγω της
δυναμικής πορείας του στην ελληνική αγορά. Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται
με την ύπαρξη διαθέσιμων πιστώσεων μέσω εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων και ρευστών
διαθεσίμων.
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τη ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 30η
Ιουνίου 2018 και 2017 αντίστοιχα.
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Τέλος

Λιγότερο

Άμεσα

περιόδου
30.06.2018

από 6

καταβλητέα

Δάνεια

μήνες

6-12

1-5

>5

μήνες

χρόνια

χρόνια

Σύνολο

-

45.808

45.808

363.264

255.187

710.067

759.684

¤ 835.925

113.998

509.829

-

2.219.435

759.684

881.733

159.806

873.093

255.187

2.929.502

6-12

1-5

>5

μήνες

χρόνια

χρόνια

Προμηθευτές &
Λοιπές
Υποχρεώσεις
Σύνολο

Τέλος

Λιγότερο

Άμεσα

περιόδου

από 6

καταβλητέα

30.06.2017
Δάνεια

μήνες

Σύνολο

-

60.000

60.000

688.993

-

808.993

382.922

¤ 328.218

200.578

-

-

911.718

382.922

388.218

260.578

688.993

-

1.720.711

Προμηθευτές &
Λοιπές
Υποχρεώσεις
Σύνολο

5. Αλλαγή στον έλεγχο του μετοχικού κεφαλαίου
Η ΟΠΑΠ ΑΕ στις 2 Αυγούστου 2017, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι έλαβε την έγκριση από την
επιτροπή ανταγωνισμού της Κύπρου (Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού) για την
εξαγορά μέσω της 100% θυγατρικής της, OPAP Investment Ltd (ο αγοραστής) από την “Twillin
Limited”, εταιρεία που ενεργοποιείται στην Κύπρο (ο Πωλητής), 9,770,444 κοινές ονομαστικές
μετοχές της Neurosoft ΑΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 38,19% της εταιρείας, στην συμφωνηθείσα
τιμή των 3,5 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 34,2 εκ.
Ευρώ και εξοφλήθηκε από την OPAP Investment Ltd.
Η συμμετοχή του ΟΠΑΠ συνολικά στο μετοχικό κεφάλαιο της NEUROSOFT ανέρχεται στο 67,72%,
το οποίο ανήκει στις θυγατρικές ως κατωτέρω :
-OPAP INTERNATIONAL LTD:6,401,241 μετοχές που αντιστοιχούν σε 25.02%
-OPAP (CYPRUS) LTD: 1,154,315 μετοχές που αντιστοιχούν σε 4.51 %
-OPAP INVESTMENT LTD: 9,770,444 μετοχές που αντιστοιχούν σε 38.19%.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β
Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των
συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων (συνδεδεμένα μέρη), όπως αυτά ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο 24. Ειδικότερα στην εν λόγω Ενότητα περιλαμβάνονται:

α. συναλλαγές

μεταξύ

της

Εταιρείας

και

κάθε

συνδεδεμένου

μέρους

που

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2018 (01.01.201830.06.2018) και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά τη χρηματοοικονομική θέση ή τις
επιδόσεις της Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο.
β. τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου
μέρους που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια Έκθεση, οι οποίες θα μπορούσαν
να έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρείας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει τα ακόλουθα
στοιχεία:

α. το ποσό αυτών των συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο του 2018 (01.01.201830.06.2018),
β. το ανεξόφλητο υπόλοιπό τους στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018
(30.06.2018),
γ. τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου μέρους με την Εταιρεία καθώς και
δ. τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές
αυτές είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της
αγοράς.
Τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη είναι τα ακόλουθα:

α. «Neurosoft Cyprus Ltd», με έδρα την Κύπρο, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει
με ποσοστό 100%,
β. «Neurosoft Romania Srl» με έδρα τη Ρουμανία, στην οποία η Εταιρεία
συμμετέχει με ποσοστό 95%, έμμεσα μέσω της θυγατρικής της Neurosoft
Cyprus Ltd.
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γ. «Neurosoft Cyber and Analytics», με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία η
Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100%.
δ. Στις 15.12.2014 με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μέσω απορρόφησης της
εταιρείας “KESTREL INFORMATION SYSTEMS SOCIÉTÉ ANONYME” από την
NEUROSOFΤ Α.Ε., η Εταιρεία απορρόφησε τις ακόλουθες εταιρείες της
KESTREL:
•

Kestrel Information Systems Albania SH.P.K. στην οποία η KESTREL SA
συμμετέχει με ποσοστό 80%,

•

Kestrel Information Systems BULGARIA OOD στην οποία KESTREL SA
συμμετέχει με ποσοστό 100%,

•

Kestrel Information Systems DOO BEOGRAD στην οποία KESTREL SA
συμμετέχει με ποσοστό 100%.

Οι παραπάνω τρεις θυγατρικές είναι ανενεργές και υπό εκκαθάριση
Ενδοεταιρικές πωλήσεις και άλλα έσοδα

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT ROMANIA SRL

-

-

NEUROSOFT CYPRUS LTD

-

-

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD

-

-

4.008.406

1.979.424

4.008.406

1.979.424

ΟΠΑΠ Α.Ε.
Σύνολο

Ενδοεταιρικές αγορές

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT ROMANIA SRL

-

-

NEUROSOFT CYPRUS LTD

-

-

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD

-

-

Σύνολο

-

-

Τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων του Ομίλου και των συνδεδεμένων με αυτόν
εταιρειών κατά το τρέχον οικονομικό έτος αναλύονται ως εξής:
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Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεων)

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT ROMANIA SRL

352.450

352.450

NEUROSOFT CYPRUS LTD

211.000

126.000

2.506

-

1.784.487

147.010

2.350.443

625.460

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD
ΟΠΑΠ Α.Ε.
Σύνολο
Ενδοεταιρικά υπόλοιπα (υποχρεώσεων)
NEUROSOFT ROMANIA SRL
NEUROSOFT CYPRUS LTD
NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD
Σύνολο

-

-

800

800

-

-

800

800

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, για το πρώτο εξάμηνο του 2018 που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 έχουν
ως εξής:
30.06.2018
Αποδοχές των διευθυντικών στελεχών και των μελών
της διοίκησης
Αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

57.000
264.910

Πλέον των ανωτέρω σημειώνεται ότι:
• Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).

•

Οι εν λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο
γνώρισμα, το οποίο θα καθιστούσε επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο
μέρος ανάλυση αυτών.

•

Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας
και των εν λόγω διευθυντικών στελεχών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

•

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και
πέραν των συνήθων όρων της αγοράς.

•

Δεν υφίσταται οιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας να υπερβαίνει το 10% της
αξίας των στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις
τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις.
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ
ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1.1 Όσον αφορά σε τυχόν μεταγενέστερα του ελέγχου συμβάντα, κατά την ημερομηνία σύνταξης της
παρούσας έκθεσης, βλ. σημείωση 18 παρακάτω.
1.2 Καμία από τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση δεν διαθέτει μετοχές ή συμμετοχές
όπως αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 103 του Κ.Ν. 2190/1920.
1.3 Όσον αφορά στην προβλεπόμενη ανάπτυξη της Εταιρείας καθώς και των εταιρειών που
περιλαμβάνονται στην ενοποίηση, παρουσιάζεται σχετική ανάλυση στην Ενότητα Ζ της παρούσας
Έκθεσης.
Όλες οι μη ελεγμένες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις θα είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα της Εταιρείας www.neurosoft.gr.
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ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για την περίοδο που έληξε την
30 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Ο Όμιλος
Σημείωση

Η Εταιρεία

01.01-

01.01-

01.01-

01.01-

30.06.2018

30.06.2017

30.06.2018

30.06.2017

Κύκλος εργασιών

4

6.237.605

4.880.381

6.204.405

4.855.287

Κόστος πωλήσεων

6

(5.981.770)

(3.323.447)

(5.969.380)

(3.318.412)

255.834

1.556.934

235.024

1.536.875

Έξοδα διάθεσης

6

(612.244)

(368.080)

(612.244)

(339.317)

Έξοδα διοικήσεως

6

(1.094.203)

(617.897)

(1.071.427)

(612.136)

227.052

86.643

227.052

86.643

Μικτό κέρδος

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα

5

164

344

164

344

Χρηματοοικονομικά έξοδα

5

(23.176)

(27.110)

(21.212)

(25.946)

(1.246.572)

630.833

(1.242.642)

646.463

193.986

(302.304)

193.986

(302.304)

Κέρδη / (Zημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

Κέρδη / (Zημίες) μετά από φόρους (Α)

7

(1.052.586)

328.529

(1.048.656)

344.159

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)

-

-

-

-

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)

-

-

-

-

(1.052.586)

328.529

(1.048.656)

344.159

(1.052.586)

328.529

(1.048.656)

344.159

-

-

-

-

(1.052.586)

328.529

(1.048.656)

344.159

Το συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης αποδίδονται σε:
Ιδιοκτήτες μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

Σύνολο μέσου σταθμικού αριθμού μετοχών σε κυκλοφορία
Προσαρμοσμένος σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών σε
κυκλοφορία
Κέρδη ανά μετοχή (βασικές και απομειωμένες)

-

-

-

-

25.584.594

25.584.594

25.584.594

25.584.594

25.584.594

25.584.594

25.584.594

25.584.594

(0,0410)

0,0135

(0,0411)

0,0128

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Ο Όμιλος
Σημείωση

30.06.2018

Η Εταιρεία
31.12.2017

30.06.2018

31.12.2017

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία

9

Ασώματα πάγια στοιχεία

10

508.508

494.852

508.508

494.852

4.675.447

5.268.872

4.675.447

5.268.872

-

-

51.852

51.852

-

-

813.501

813.501

Υπεραξία
Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις

8

Άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

126.113

114.666

126.113

114.666

5.310.068

5.878.390

6.175.421

6.743.743

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

557.748

559.020

557.748

559.020

Εμπορικές απαιτήσεις

11

3.597.504

3.410.329

3.555.258

3.366.579

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

11

363.311

518.093

334.565

498.271

Ενδοομιλικά υπόλοιπα εισπρακτέα

11

-

-

211.000

166.151

Χρηματικά διαθέσιμα

12

2.400.397

2.495.105

2.371.374

2.454.582

Σύνολο Κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

6.918.960

6.982.547

7.029.946

7.044.603

12.229.028

12.860.937

13.205.367

13.788.346

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ιδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο

13

8.954.608

8.954.608

8.954.608

8.954.608

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

600.000

600.000

600.000

600.000

Λοιπά αποθεματικά

377.638

377.638

377.638

377.638

(2.411.872)

(1.359.287)

(1.402.295)

(353.640)

9.578.606

Ζημιές εις νέον
Ίδιες μετοχές
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

7.520.374

8.572.959

8.529.951

Μη ελέγχουσες συμμετοχές

-

-

-

-

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

7.520.374

8.572.959

8.529.951

9.578.606

Μακροπρόθεσμα δάνεια

710.067

755.878

710.067

755.878

Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

187.760

164.960

187.760

164.960

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

1.131.630

1.325.616

1.131.630

1.325.616

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων

2.029.457

2.246.454

2.029.457

2.246.454

1.262.791

1.076.175

1.252.072

1.064.647

407.000

-

407.000

-

52.762

54.336

52.762

54.336

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές

14

Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι
Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

15

956.644

911.012

934.125

844.302

2.679.198

2.041.524

2.645.959

1.963.286

4.708.654

4.287.978

4.675.416

4.209.740

12.229.028

12.860.937

13.205.367

13.788.346

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Μετοχικό

Διαφορά από έκδοση

Λοιπά

Κεφάλαιο

μετοχών υπέρ το άρτιο

αποθεματικά

8.954.608

600.000

196.067

-

-

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2017

8.954.608

600.000

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018

8.954.608

Όμιλος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2017

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2017
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

-

9.162.206

328.529

-

328.529

196.067

(259.940)

9.490.735

-

9.490.735

600.000

377.638

(1.359.287)

8.572.959

-

8.572.959

-

-

-

(1.052.586)

(1.052.586)

-

(1.052.586)

8.954.608

600.000

377.638

(2.411.873)

7.520.373

-

7.520.374

Μετοχικό

Διαφορά από έκδοση

Λοιπά

Κεφάλαιο

μετοχών υπέρ το άρτιο

αποθεματικά

8.954.608

600.000

377.638

Ζημιές εις νέον

187.955

Σύνολο

10.120.202

-

-

344.159

344.159

8.954.608

600.000

377.638

532.114

10.464.360

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης 1 Ιανουαρίου 2018

8.954.608

600.000

377.638

(353.640)

9.578.606

-

-

-

(1.048.656)

(1.048.656)

8.954.608

600.000

377.638

(1.402.297)

8.529.951

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2018

Σύνολο

9.162.206

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2017

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Δικαιώματα
μειοψηφίας

328.529

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Η Εταιρεία

Σύνολο

(588.469)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης 30 Ιουνίου 2018

Ζημιές εις νέον

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
Ο Όμιλος

Η Εταιρεία

01.01-

01.01-

01.01-

01.01-

30.06.2018

30.06.2017

30.06.2018

30.06.2017

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη πρό φόρων

(1.246.572)

630.834

(1.242.642)

646.463

Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις

706.003

485.457

706.003

456.694

Λοιπές προβλέψεις

46.805

12.918

46.805

12.918

Χρηματοοικονομικά (έσοδα)/έξοδα

23.012

26.766

21.048

25.602

(470.753)

1.155.975

(468.787)

1.141.677

Λειτουργικά κέρδη προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση)/Μείωση:
Αποθέματα
Εμπορικές απαιτήσεις

1.272

(97.658)

1.272

(97.658)

(210.246)

1.580.924

(211.750)

1.580.924

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις

154.782

(334.273)

118.857

(327.252)

Προμηθευτές

186.615

(260.101)

187.424

(230.037)

45.632

(262.224)

89.823

(290.429)

Τόκοι πληρωθέντες

(23.176)

(27.110)

(21.212)

(25.946)

Φόροι πληρωθέντες

(1.574)

(2.200)

(1.574)

(2.200)

(933)

-

(933)

(11.447)

(17.634)

(11.447)

(17.634)

(329.827)

1.735.699

(318.327)

1.731.445

(126.234)

(1.679.785)

(126.234)

(1.679.785)

164

344

164

344

(126.070)

(1.679.441)

(126.070)

(1.679.441)

Δεδουλευμένες και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες

-

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα
Ταμειακές εκροές για επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή μεταβολή μακροπρόθεσμου δανεισμού

(45.811)

-

(45.811)

-

Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμου δανεισμού

407.000

(46.311)

407.000

(46.311)

361.189

(46.311)

361.189

(46.311)

Ταμειακές εισροές από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) χρηματικών διαθεσίμων

(94.708)

9.947

(83.208)

5.693

Χρηματικά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσης

2.495.105

3.108.874

2.454.582

3.108.465

Χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος της χρήσης

2.400.397

3.118.821

2.371.374

3.114.157

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ:
Η «NEUROSOFT Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Λογισμικού» (η Εταιρεία) είναι μία Ανώνυμη
Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από τον Δεκέμβριο του 2008,
με έδρα της το Δήμο Ηρακλείου, Λεωφόρος Ηρακλείου 466 & Κύπρου, Τ.Κ. 141 22. Οι μετοχές
της εταιρείας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου στην κατηγορία AIM/MAC.
Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της, ανέρχεται σε 100 χρόνια από την
ημερομηνία ίδρυσής της, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας μετά από απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της.
Η Neurosoft είναι εταιρεία παραγωγής λογισμικού, που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, παραγωγη,
προσαρμογή και συντήρηση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων για τους τέσσερις
κύριους επιχειρηματικούς τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται: (i) Factoring and
Financials, (ii) Sports Betting & Gaming Analytics, (iii) ICT και (iv) MICT & CSS, όπως και στην
παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελληνική και τη Διεθνή αγορά.
Ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου και της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2018 ανέρχεται στα 187
άτομα. Στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ο αντίστοιχος αριθμός του προσωπικού ήταν 179 άτομα για
τον Όμιλο και την Εταιρεία.
Πληροφορίες για τις θυγατρικές εταιρείες:
Neurosoft Cyprus Ltd
Στις 2 Φεβρουαρίου 2009, η Εταιρεία ίδρυσε την Rockberg Holdings Ltd. με έδρα την Κύπρο.
Η Rockberg Holdings Ltd κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα που σχετίζονται με την χρήση και
την εμπορική εκμετάλλευση του δικτυακού τόπου http://betonews.com/, ο οποίος παρέχει
στατιστική ανάλυση και ιστορικά δεδομένα για αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ.
Στις 3 Μαΐου του 2011 εκδόθηκε η σχετική απόφαση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού
που αφορά την έγκριση της αίτησης συγχώνευσης των εταιρειών Rockberg Holdings Ltd και
Gaeknar Ventures Ltd. Εντός της χρήσης 2014 η εταιρεία «Rockberg Holdings Ltd»
μετονομάστηκε σε «Neurosoft Cyprus Ltd»
Neurosoft Romania
Στις 23 Ιουνίου 2008, η «Rockberg Holdings Ltd» και ο κ. Πασχαλίδης ίδρυσαν από κοινού την
«Neurosoft Romania Srl», μία εταιρεία λογισμικού με έδρα το Βουκουρέστι, η οποία αναμένεται
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να εξυπηρετεί τις ανάγκες της αγοράς της Ανατολικής Ευρώπης για τα προϊόντα της «Neurosoft
Α.Ε». Στις 31 Δεκεμβρίου 2009, η «Rockberg Holdings Ltd» κατείχε το 95% του μετοχικού
κεφαλαίου της «Neurosoft Romania Srl» και ο κ. Πασχαλίδης το υπόλοιπο 5%.
Neurosoft Cyber and Analytics Ltd
Στις 03 Ιουνίου 2016, η Εταιρεία ίδρυσε την «Neurosoft Cyber and Analytics Ltd», με έδρα το
Ηνωμένο Βασίλειο.

Οργανόγραμμα Ομίλου

2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
(α) Βάση Παρουσίασης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Ομίλου
καλύπτουν την εξάμηνη περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 30η Ιουνίου 2018 και έχουν
συνταχτεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (Δ.Λ.Π.) 34 «Ενδιάμεση Οικονομική
Έκθεση»
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλες τις
πληροφορίες που απαιτούνται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και για το λόγο
αυτό θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις δημοσιευμένες ελεγμένες ετήσιες
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017, οι οποίες
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στη διεύθυνση διαδικτύου www.neurosoft.gr.
Ορισμένα κονδύλια της προηγούμενης χρήσης/περιόδου αναταξινομήθηκαν για να καταστούν
ομοειδή και συγκρίσιμα με αυτά της τρέχουσας χρήσης/περιόδου.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση και τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα οποία αποτιμώνται στην
εύλογη αξία.
Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη
χρήση κρίσιμων λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης απαιτείται η κρίση της Διοίκησης στην
εφαρμογή των λογιστικών αρχών που έχουν υιοθετηθεί. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου
βαθμού κρίση ή είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι ή οι τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις
είναι σημαντικές για τις λογιστικές καταστάσεις, αναφέρονται κατωτέρω στην σημείωση 2(ε).
(β) Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:
Οι

συνημμένες

ενοποιημένες

χρηματοοικονομικές

καταστάσεις

περιέχουν

τις

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής Εταιρείας «Neurosoft Α.Ε.» και όλων των
θυγατρικών εταιρειών στις οποίες η «Neurosoft Α.Ε.» έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου.
Οι θυγατρικές (εταιρείες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από
το 50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί. Οι
θυγατρικές ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο ουσιαστικός έλεγχος
μεταφέρεται στον Όμιλο, και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία κατά την οποία ο
έλεγχος παύει να υφίσταται.
Όλες οι ενδοεταιρικές συναλλαγές και υπόλοιπα και χρηματοροές έχουν απαλειφθεί στις
συνημμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Όπου απαιτήθηκε, οι λογιστικές
αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέπεια με τις
λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο. Μια μεταβολή σε ποσοστό συμμετοχής σε
θυγατρική χωρίς απώλεια ελέγχου αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων και συνεπώς το
αποτέλεσμα της συναλλαγής καταχωρείται στα ίδια κεφάλαια.
Η ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών
συμπίπτει με αυτή της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές.
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Τα κέρδη ή οι ζημίες καθώς και κάθε στοιχείο των Λοιπών Συνολικών Εισοδημάτων
αποδίδονται στους μετόχους του Ομίλου στις μη ελέγχουσες συμμετοχές ακόμη κι αν αυτό
δημιουργεί χρεωστικό υπόλοιπο.
Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάνει τον έλεγχο μιας θυγατρικής, τότε:
•

διαγράφει τα στοιχεία του ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και τις
υποχρεώσεις της θυγατρικής

•

διαγράφει τη λογιστική αξία των μη ελεγχόμενων συμμετοχών

•

διαγράφει τις σωρευμένες διαφορές μετατροπής. που καταχωρούνται στα ίδια
κεφάλαια

•

αναγνωρίζει την εύλογη αξία του τμήματος που εισπράχθηκε

•

αναγνωρίζει την εύλογη αξία της εναπομείνασας επένδυσης

•

αναγνωρίζει οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα

•

ανακατατάσσει το μερίδιο της μητρικής επί των στοιχείων που είχαν προηγουμένως
αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στα αποτελέσματα.

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
(γ) Αλλαγές σε λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις:
Οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων συμφωνούν με εκείνες που ακολουθήθηκαν για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2017 εκτός από την υιοθέτηση νέων προτύπων και διερμηνειών που εφαρμόζονται
για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου 2018. (Βλέπε Σημείωση 3).
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και
ΔΠΧΑ 7
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και
συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά
το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμοζόταν βάσει του ΔΛΠ 39.
Επιπλέον, το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε
αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο προηγούμενο μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο
Όμιλος διερευνά επί του παρόντος τις επιπτώσεις του ΔΠΧΑ 9 και του ΔΠΧΑ 7 στις οικονομικές
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του καταστάσεις, η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου στον Όμιλο περιγράφεται στη
σημείωση 11.
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του 2014. Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο,
κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να
βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και
διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία
οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή
της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα
με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό
το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο Όμιλος
διερευνά επί του παρόντος τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) “Εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά μέσα στο ΔΠΧΑ 4
Ασφαλιστήρια συμβόλαια”
Οι τροποποιήσεις εισάγουν δύο προσεγγίσεις. Το τροποποιημένο πρότυπο α) παρέχει την
επιλογή σε όλες τις οντότητες που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια να αναγνωρίζουν στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων τις τυχόν αποκλίσεις που
προέκυψαν λόγω της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 πριν την έκδοση του νέου προτύπου για τα
ασφαλιστήρια συμβόλαια. και β) παρέχει στις οντότητες, οι δραστηριότητες των οποίων
αφορούν κυρίως τον κλάδο των ασφαλίσεων, την επιλογή για προσωρινή απαλλαγή από την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 έως το 2021. Οι οντότητες οι οποίες έχουν επιλέξει να αναβάλουν την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, συνεχίζουν να εφαρμόζουν το ΔΛΠ 39 για τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Ο Όμιλος διερευνά επί του παρόντος τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 4 στις οικονομικές του
καταστάσεις.
ΔΠΧΑ 2 (Τροποποιήσεις) “Ταξινόμηση και επιμέτρηση συναλλαγών που αφορούν παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών”
Η τροποποίηση παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με την βάση επιμέτρησης όσον αφορά παροχές
που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών και διακανονίζονται σε μετρητά και τον λογιστικό
χειρισμό σχετικά με τροποποιήσεις σε όρους που μεταβάλλουν μία παροχή που διακανονίζεται
σε μετρητά σε παροχή που διακανονίζεται σε συμμετοχικούς τίτλους. Επιπλέον εισάγουν μία
εξαίρεση όσον αφορά τις αρχές του ΔΠΧΑ 2 με βάση την οποία μία παροχή θα πρέπει να
αντιμετωπίζεται σαν να επρόκειτο να διακανονιστεί εξ ολοκλήρου σε συμμετοχικούς τίτλους.
Σελίδα 21 από 47

NEUROSOFT Α.Ε.
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2018
(Ποσά σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

στις περιπτώσεις όπου ο εργοδότης υποχρεούται να παρακρατά ένα ποσό προς κάλυψη των
φορολογικών υποχρεώσεων των εργαζομένων που προκύπτουν από παροχές που εξαρτώνται
από την αξία των μετοχών και να το αποδίδει στις φορολογικές αρχές. Ο Όμιλος διερευνά επί
του παρόντος τον αντίκτυπο του ΔΠΧΑ 2 στις οικονομικές του καταστάσεις.
ΔΛΠ 40 (Τροποποιήσεις) “Μεταφορές επενδυτικών ακινήτων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι προκειμένου να μπορεί να πραγματοποιηθεί μεταφορά
προς ή από τα επενδυτικά ακίνητα θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί αλλαγή στη χρήση.
Προκειμένου να θεωρηθεί ότι έχει επέλθει αλλαγή στην χρήση ενός ακινήτου, θα πρέπει να
αξιολογηθεί κατά πόσο το ακίνητο πληροί τον ορισμό και η αλλαγή στη χρήση να μπορεί να
τεκμηριωθεί. Ο Όμιλος διερευνά επί του παρόντος τον αντίκτυπο του ΔΛΠ 40 στις οικονομικές
του καταστάσεις.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 “Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και προκαταβολές”
Η Διερμηνεία παρέχει καθοδήγηση σχετικά με πως προσδιορίζεται η ημερομηνία της
συναλλαγής όταν εφαρμόζεται το πρότυπο που αφορά τις συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ΔΛΠ
21. Η

Διερμηνεία έχει εφαρμογή όταν μία οντότητα είτε καταβάλει. είτε εισπράττει

προκαταβολικά τίμημα για συμβάσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα. Ο Όμιλος διερευνά
επί του παρόντος τον αντίκτυπο του Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 22 στις οικονομικές του καταστάσεις.

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (Κύκλος 2014 – 2016)
ΔΛΠ 28 “Συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
Οι τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινήσεις ως προς το ότι όταν οι οργανισμοί διαχείρισης
επενδύσεων κεφαλαίων, τα αμοιβαία κεφάλαια, και οντότητες με παρόμοιες δραστηριότητες
εφαρμόζουν την επιλογή να επιμετρούν τις συμμετοχές σε συγγενείς ή κοινοπραξίες σε εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε συγγενή ή
κοινοπραξία κατά την αρχική αναγνώριση. Δεν ισχύει για την Εταιρεία.
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους
ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) “Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής
ποινής εξόφλησης” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες την δυνατότητα. εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη
συνθήκη. να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος η
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019
Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου
είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που
παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει
ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή. το οποίο απαιτεί ο
μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις
μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο
είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή.
το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής
συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές
μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Ο
Όμιλος διερευνά επί του παρόντος τον αντίκτυπο του ΔΠΧΠ 16 στις οικονομικές του
καταστάσεις, η επίδραση από την εφαρμογή του προτύπου στον Όμιλο θεωρείται μη ουσιώδης.
ΔΠΧΑ 17 “Ασφαλιστήρια συμβόλαια” (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει
τις αρχές για την αναγνώριση. επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων
που βρίσκονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις.
Σκοπός του προτύπου είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι
οποίες να παρουσιάζουν την εύλογη εικόνα σχετικά με αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο
επιλύει τα προβλήματα συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές
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υποχρεώσεις θα επιμετρούνται σε τρέχουσες αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο
δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) “Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
Οι

τροποποιήσεις

διευκρινίζουν

ότι

οι

οντότητες

πρέπει

να

λογιστικοποιούν

τις

μακροπρόθεσμες συμμετοχές τους σε μία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν
εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 “Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την φορολογική
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της
λογιστικοποίησης

του

φόρου

εισοδήματος

όταν

υπάρχει

τέτοια

αβεβαιότητα,

συμπεριλαμβανομένου του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς. της φορολογικής βάσης των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και
τους φορολογικούς συντελεστές. Η Διερμηνεία δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) “Τροποποίηση προγράμματος. περικοπή ή διακανονισμός”
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου
2019)
Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν
τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017) (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019)
Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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ΔΠΧΑ 3 “Συνενώσεις επιχειρήσεων”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της
επιχείρησης αυτής.
ΔΠΧΑ 11 “Από κοινού συμφωνίες”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην
επιχείρηση αυτή.
ΔΛΠ 12 “Φόροι εισοδήματος”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.
IAS 23 “Κόστος δανεισμού”
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του.
(δ) Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων:
Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Neurosoft A.E.» ενέκρινε τις εταιρικές και ενοποιημένες
ενδιάμεσες συνοπτικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2018, στις 19 Σεπτεμβρίου 2018. Οι ανωτέρω χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν
υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.
(ε) Σημαντικές Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις:
Ο Όμιλος προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να
επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές είτε σε σχέση με τη μελλοντική εξέλιξη
γεγονότων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται
περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους
εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε
σχέση με το επίπεδο / όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις
και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα
μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους επόμενους
μήνες, έχουν ως κάτωθι:
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(α) Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε
περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς
απαιτήσεις σε συνάρτηση της πιστωτικής της πολιτικής και λαμβάνοντας υπόψη
στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας του Ομίλου, τα οποία προκύπτουν βάσει
επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που
διαχειρίζεται.
(β) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το
ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές
αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη
για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς
φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών ωφελειών. Η
τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά
ποσά τα οποία έχουν καταχωρηθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
(γ) Συντελεστές απόσβεσης: Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αποσβένονται
σύμφωνα με την υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή τους. Αυτές οι υπολειπόμενες ωφέλιμες
ζωές επανεκτιμώνται περιοδικά για να καθορίσουν κατά πόσο συνεχίζουν να είναι
κατάλληλες. Οι πραγματικές ωφέλιμες ζωές των πάγιων περιουσιακών στοιχείων
ενδέχεται να διαφοροποιηθούν από παράγοντες όπως η τεχνολογική καινοτομία και
τα προγράμματα συντήρησης.
(δ) Απομείωση ενσώματων παγίων στοιχείων: Τα ενσώματα πάγια στοιχεία ελέγχονται
για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Για τον υπολογισμό της αξίας χρήσεως
η Διοίκηση εκτιμά τις μελλοντικές ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή την
μονάδα ταμειακής ροής για να επιλέξει τον κατάλληλο συντελεστή προεξόφλησης για
να υπολογίσει την παρούσα αξία των μελλοντικών ταμειακών ροών (σημείωση 3ι).
(ε) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται για όλες τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες στον βαθμό που
είναι πιθανό ότι θα υπάρξουν επαρκή φορολογικά κέρδη που θα συμψηφιστούν με
αυτές τις φορολογικές ζημίες. Για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης
φορολογικής απαίτησης που μπορεί να αναγνωριστεί απαιτούνται σημαντικές κρίσεις
και εκτιμήσεις της Διοίκησης του Ομίλου, οι οποίες βασίζονται στα μελλοντικά
φορολογικά κέρδη σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές στρατηγικές που
θα ακολουθηθούν.
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3. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ:
Η σύνταξη των συνημμένων εταιρικών και ενοποιημένων ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών
καταστάσεων, σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α., απαιτεί από τη διοίκηση να προβεί σε κρίσεις,
εκτιμήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τα αναφερόμενα ποσά περιουσιακών στοιχείων και
υποχρεώσεων και γνωστοποίηση ενδεχόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
καθώς και των εσόδων και εξόδων από την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά αποτελέσματα
ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία προβαίνουν σε εκτιμήσεις και κρίσεις σχετικά με το μέλλον. Οι
προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις θα είναι, εξ ορισμού, σπάνια ίσες με τα σχετικά
πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται
στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών
για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται λογικά υπό συνθήκες. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις
που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων
είναι συνεπείς με εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών
καταστάσεων του Ομίλου και της Εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 συν
τις παρακάτω αλλαγές στις λογιστικές αρχές:
•

ΔΠΧΑ 15 "Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες"

Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες»
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σωρευτικού αποτελέσματος (δηλαδή την τροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση) όπου έκρινε απαραίτητο, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται η
εφαρμογή του Προτύπου κατά την ημερομηνία της αρχικής αίτησης (δηλαδή την 1η Ιανουαρίου
2018).
Το Δ.Π.Χ.Α. 15 αντικαθιστά τα ΔΛΠ 18 «Έσοδα» και ΔΛΠ 11 «Συμβάσεις κατασκευής» και τις
σχετικές Διερμηνείες σχετικά με την αναγνώριση εσόδων, ΕΔΔΠΧΑ 13 «Προγράμματα
Πιστότητας Πελατών», ΕΔΔΠΧΑ 15 «Συμφωνίες για την Κατασκευή Ακίνητης Περιουσίας»,
ΕΔΔΠΧΑ 18 "Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες" και SIC-31 "Έσοδα Συναλλαγματικές συναλλαγές που αφορούν υπηρεσίες διαφήμισης".
Το ΔΠΧΑ 15 ορίζει τις απαιτήσεις για την αναγνώριση εσόδων που ισχύουν για όλες τις
συμβάσεις με πελάτες (εξαιρουμένων των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
των Προτύπων για μισθώσεις. ασφαλιστήρια συμβόλαια και χρηματοοικονομικά μέσα).
Η βασική αρχή είναι ότι μια οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα για να απεικονίσει
τη μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες σε ένα ποσό το οποίο η εταιρεία αναμένει να
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δικαιούται έναντι αυτών των αγαθών ή υπηρεσιών. Περιέχει επίσης αρχές τις οποίες μια
οικονομική οντότητα θα εφαρμόσει για να καθορίσει τη μέτρηση των εσόδων και τη χρονική
στιγμή κατά την οποία αναγνωρίζεται. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται
όταν ένας πελάτης αποκτά τον έλεγχο των αγαθών ή υπηρεσιών, προσδιορίζοντας το χρονικό
σημείο της μεταβίβασης του ελέγχου - στο χρονικό σημείο ή με την πάροδο του χρόνου.
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα περιεκτικό πλαίσιο για τον καθορισμό του χρόνου αναγνώρισης
των εσόδων και του ποσού που αναγνωρίζονται. Για το σκοπό αυτό, το νέο πρότυπο
καθιερώνει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για την καταγραφή των εσόδων που προκύπτουν από
συμβάσεις με πελάτες:
Βήμα 1. Προσδιορισμός της σύμβασης ή των συμβάσεων με τον πελάτη.
Σύμβαση είναι μια συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μερών που δημιουργεί εκτελεστά
δικαιώματα και υποχρεώσεις. Η εταιρεία θα εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 15 σε κάθε σύμβαση που έχει
εμπορική ουσία και πληροί άλλα καθορισμένα κριτήρια. Ένα κριτήριο απαιτεί από μια εταιρεία
να εκτιμήσει κατά πόσο είναι πιθανό η εταιρεία να εισπράξει την αντιπαροχή στην οποία θα
δικαιούται έναντι των αγαθών ή υπηρεσιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ΔΠΧΑ 15 απαιτεί
από μια εταιρεία να συνδυάζει τις συμβάσεις και να τις θεωρεί ως μία σύμβαση. Το ΔΠΧΠ 15
καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία θα λογοδοτεί για τροποποιήσεις
συμβάσεων.
Βήμα 2. Προσδιορισμών των υποχρεώσεων κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
Οι υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης για τη μεταφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε
πελάτη που είναι ξεχωριστές. Κατά τον προσδιορισμό του αν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία είναι
διαφορετική, μια εταιρεία εξετάζει αν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το αγαθό ή την
υπηρεσία από μόνο του ή μαζί με άλλους πόρους που είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη. Μια
εταιρεία εξετάζει επίσης εάν η υπόσχεση της εταιρείας να μεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία
είναι ξεχωριστά αναγνωρίσιμη από άλλες υποσχέσεις της σύμβασης. Για παράδειγμα, ένας
πελάτης θα μπορούσε να ωφεληθεί χωριστά από την προμήθεια τούβλων και την παροχή
οικοδομικού έργου. Εντούτοις, τα στοιχεία αυτά δεν θα ήταν διακριτά αν η εταιρεία παρέχει
τα τούβλα και την οικοδομική εργασία για την κατασκευή ενός τοίχου από τούβλα για τον
πελάτη στο πλαίσιο της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή, η εταιρεία έχει μια μοναδική
υποχρέωση εκτέλεσης για την κατασκευή ενός τοίχου από τούβλα. Τα τούβλα και η οικοδομική
εργασία δεν θα αποτελούσαν ξεχωριστά αγαθά ή υπηρεσίες, διότι τα στοιχεία αυτά
χρησιμοποιούνται ως εισροές της παραγωγής για την οποία ο πελάτης έχει συνάψει συμβάσεις.
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Βήμα 3. Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής.
Η τιμή της συναλλαγής είναι το ποσό αντιπαροχής που μια εταιρεία αναμένει να δικαιούται
έναντι της μεταβίβασης των αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Συνήθως, η τιμή της
συναλλαγής είναι ένα ορισμένο ποσό της αντιπαροχής του πελάτη. Μερικές φορές, η τιμή της
συναλλαγής περιλαμβάνει εκτιμήσεις σχετικά με την αντιπαροχή που είναι μεταβλητή ή
αντιπαροχή σε μορφή διαφορετική από μετρητά. Ορισμένα ή όλα τα εκτιμώμενα ποσά
μεταβλητής αντιπαροχής συμπεριλαμβάνονται στην τιμή συναλλαγής μόνο στο βαθμό που είναι
πολύ πιθανό ότι δεν θα προκύψουν σημαντικές αναστροφές όταν η αβεβαιότητα που συνδέεται
με την μεταβλητή επιλύεται στη συνέχεια. Προσαρμογές στην τιμή της συναλλαγής
πραγματοποιούνται επίσης για τις επιδράσεις της χρηματοδότησης (εάν είναι σημαντικές για
τη σύμβαση) και για κάθε αμοιβή πληρωτέα στον πελάτη.
Βήμα 4. Επιμερισμός της τιμής πώλησης στις αναληφθείσες υποχρεώσεις.
Μια εταιρεία θα επιμερίσει την τιμή πώλησης σε κάθε ειλημμένη υποχρέωση, βάσει των
σχετικών ατομικών τιμών πώλησης κάθε ξεχωριστού προϊόντος ή υπηρεσίας. Εάν δεν μπορεί
να τεθεί μια τιμή πώλησης, η εταιρεία θα προβεί σε εκτίμηση του ποσού αυτού. Μερικές φορές,
η τιμή συναλλαγής μπορεί να περιλαμβάνει έκπτωση ή μεταβλητό ποσό που αφορά
αποκλειστικά ένα συγκεκριμένο τμήμα της σύμβασης. Οι απαιτήσεις καθορίζουν πότε μια
εταιρεία πρέπει να κατανείμει την έκπτωση ή τη μεταβλητή αντιπαροχή σε ένα συγκεκριμένο
τμήμα της σύμβασης και όχι σε όλες τις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.
Βήμα 5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η εταιρεία ικανοποιεί τις συμβατικές της
υποχρεώσεις.
Μια εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί μια συμβατική υποχρέωση.
μεταβιβάζοντας ένα αγαθό ή μια υπηρεσία σε έναν πελάτη (δηλαδή όταν ο πελάτης αποκτά
τον έλεγχο αυτού του αγαθού ή της υπηρεσίας).
Μια υποχρέωση επίδοσης μπορεί να ικανοποιηθεί σε κάποιο χρονικό σημείο (συνήθως για
υποσχέσεις για τη μεταφορά αγαθών σε έναν πελάτη) ή με την πάροδο του χρόνου (συνήθως
για υποσχέσεις για τη μεταφορά υπηρεσιών σε πελάτη). Για μια συμβατική υποχρέωση που
ικανοποιείται με την πάροδο του χρόνου, μια εταιρεία θα επέλεγε ένα κατάλληλο μέτρο
προόδου για να καθορίσει το ποσό των εσόδων που πρέπει να αναγνωριστεί καθώς η
συμβατική υποχρέωση ικανοποιείται.
Χαρτοφυλάκιο συμβάσεων
Παρόλο που το ΔΠΧΑ 15 καθορίζει τη λογιστική που απαιτείται για μια μεμονωμένη σύμβαση,
σε ορισμένες περιπτώσεις, μια εταιρεία μπορεί να είναι σε θέση να εφαρμόσει τις απαιτήσεις
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σε ένα χαρτοφυλάκιο συμβάσεων αντί να εφαρμόζει τις απαιτήσεις χωριστά σε κάθε σύμβαση
με έναν πελάτη.
Κόστος συμβολαίων
Το ΔΠΧΑ 15 περιλαμβάνει επίσης απαιτήσεις για τη λογιστικοποίηση ορισμένων εξόδων που
σχετίζονται με σύμβαση με πελάτη. Μια εταιρεία θα αναγνώριζε ένα περιουσιακό στοιχείο για
το πρόσθετο κόστος απόκτησης μιας σύμβασης εάν αναμένεται να ανακτηθεί το κόστος. Για
τις δαπάνες για την εκτέλεση μιας σύμβασης που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων
Προτύπων, μια εταιρεία θα αναγνώριζε ένα στοιχείο ενεργητικού για τα εν λόγω έξοδα εάν
πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
• οι δαπάνες σχετίζονται άμεσα με μια σύμβαση (ή με μια συγκεκριμένη προσδοκώμενη
σύμβαση)
• το κόστος δημιουργεί ή ενισχύει τους πόρους της εταιρείας που θα χρησιμοποιηθούν για την
ικανοποίηση των υποχρεώσεων απόδοσης στο μέλλον, και
• το κόστος αναμένεται να ανακτηθεί.
Συμβόλαια - Απαιτήσεις
Εάν μια οικονομική οντότητα εκτελεί μεταβιβάζοντας αγαθά ή υπηρεσίες σε πελάτη πριν ο
πελάτης καταβάλει την αντιπαροχή ή πριν από την πληρωμή, η οικονομική οντότητα θα
παρουσιάσει τη σύμβαση ως περιουσιακό στοιχείο της σύμβασης, εξαιρουμένων των ποσών
που παρουσιάζονται ως απαίτηση.
Συμβόλαια - Υποχρεώσεις
Εάν ο πελάτης πληρώνει την αντιπαροχή, ή η οικονομική οντότητα έχει δικαίωμα αντιπαροχής,
πριν η οντότητα μεταβιβάσει ένα αγαθό ή μια υπηρεσία στον πελάτη, η εταιρεία παρουσιάζει
τη σύμβαση ως συμβατική υποχρέωση όταν πραγματοποιείται η πληρωμή ή η πληρωμή
οφείλεται (όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα).
•

ΔΠΧΑ 9 “Χρηματοοικονομικά Μέσα”

Το ΔΠΧA 9 αντικαθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές του ΔΛΠ 39 που αφορά στην ταξινόμηση
και

τη

μέτρηση

των

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

των

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και περιλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενης
πιστωτικής ζημίας (μοντέλο ECL) που αντικαθιστά το μοντέλο απομείωσης ζημιών που
προκύπτει (μοντέλο IL). Το ΔΠΧΑ 9 θεσπίζει επίσης μια νέα προσέγγιση που βασίζεται
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περισσότερο στις αρχές της λογιστικής αντιστάθμισης και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και
αδυναμίες στο μοντέλο του ΔΛΠ 39.
Οι νέες προβλέψεις για τη λογιστικοποίηση των ζημιών απομείωσης οδηγούν σε αναμενόμενες
ζημίες που πρέπει να δαπανηθούν νωρίτερα σε ορισμένες περιπτώσεις.
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 έγινε χωρίς την αναδιατύπωση συγκριτικών στοιχείων οπότε οι
προσαρμογές στις περιπτώσεις που προέκυψαν λόγω της νέας ταξινόμησης και των νέων
κανόνων απομείωσης δεν παρουσιάστηκαν στα ίδια κεφάλαια της 31ης Δεκεμβρίου 2017 αλλά
αναγνωρίστηκαν στα αρχικά ίδια κεφάλαια της 1ης Ιανουάριου 2018.
Ταξινόμηση

και

αποτίμηση

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Το ΔΠΧΑ 9 διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 39 για την ταξινόμηση και
αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Ωστόσο, εξαλείφει τις προηγούμενες
κατηγορίες του ΔΛΠ 39 για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα έως τη
λήξη, δάνεια και απαιτήσεις και διαθέσιμα προς πώληση.
Εκτός από τις εμπορικές απαιτήσεις που αρχικά αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής, η
επιχείρηση επιμετρά κυρίως ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία
συν το κόστος συναλλαγής εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώνται μεταγενέστερα στην εύλογη
αξία μέσω αποτελεσμάτων, αποσβεσμένου κόστους ή εύλογης αξίας μέσω άλλων συνολικών
εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:
•

Το επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διατηρείται το χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή αν ο στόχος είναι να διατηρηθεί προκειμένου να
συλλεχθούν συμβατικές ταμειακές ροές ή να εισπραχθούν συμβατικές ταμιακές ροές,
καθώς και να πωληθούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και

•

κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές των μέσων αντιπροσωπεύουν "μόνο πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων" στο αρχικό κεφάλαιο (το κριτήριο του SPPI).

Η νέα ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας έχει ως εξής:

•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος: Η κατηγορία
περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στο
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πλαίσιο

του

επιχειρηματικού

μοντέλου

με

στόχο

την

κατοχή

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και τη συλλογή συμβατικών
ταμιακών ροών που πληρούν το κριτήριο της SPPI.
•

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων (FVPL): Η κατηγορία περιλαμβάνει επενδύσεις που δεν πληρούν
τα κριτήρια του ΔΠΧΑ 9 για ταξινόμηση στο αποσβεσμένο κόστος, επειδή οι
ταμειακές τους ροές δεν αντιπροσωπεύουν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και
τόκων.

Απομείωση
Σε αντίθεση με το ΔΛΠ 39, σύμφωνα με το οποίο η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει μόνο τις
ζημίες από πιστωτικές ζημίες, το νέο πρότυπο απαιτεί την αναγνώριση ζημιών από πιστωτικές
ζημιές σε περίπτωση που ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί
σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει αυξηθεί σημαντικά
από την αρχική αναγνώριση, αναγνωρίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών
(Γενική προσέγγιση).
Η Εταιρεία έχει τους ακόλουθους τύπους χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που
υπόκεινται στο νέο πρότυπο πιστωτικών ζημιών σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9:
α) απαιτήσεις από πελάτες - εμπορικές απαιτήσεις.
β) συμβατικά περιουσιακά στοιχεία
Το ΔΠΧΑ 9 απαιτεί από την εταιρεία να υιοθετήσει το μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών (ECL) για κάθε μία από αυτές τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Το μοντέλο ECL βασίζεται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών που
οφείλονται σύμφωνα με τη σύμβαση και σε όλες τις ταμειακές ροές που αναμένεται να λάβει
η εταιρεία. Το έλλειμμα στη συνέχεια προεξοφλείτε με προσέγγιση του αρχικού πραγματικού
επιτοκίου του περιουσιακού στοιχείου.
Συμβόλαια απαιτήσεις και εμπορικές απαιτήσεις
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλουστευμένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τη μέτρηση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιώντας ένα επιτρεπόμενο όριο αναμενόμενης
ζημιάς καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής για όλες τις εμπορικές απαιτήσεις και τα περιουσιακά
στοιχεία της σύμβασης
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Για να μετρήσει την αναμενόμενη πιστωτική ζημία σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις, η
εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα πίνακα προβλέψεων που βασίζεται στην ανάλυση της
γήρανσης, η οποία βασίζεται στην ιστορική εμπειρία της εταιρείας για τις πιστωτικές ζημίες,
προσαρμοσμένη για μελλοντικούς παράγοντες ειδικούς για τους οφειλέτες και το οικονομικό
περιβάλλον.
Άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Για όλα τα άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας εφαρμόζεται η γενική
προσέγγιση.
Αντιστάθμιση
Οι νέες απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθμισης είναι πιο ευθυγραμμισμένες με τη διαχείριση
κινδύνων της οικονομικής οντότητας. Οι κύριες αλλαγές σε σχέση με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ
39 συνοψίζονται παρακάτω:
•

Περισσότερα στοιχεία καθίστανται επιλέξιμα για συμμετοχή σε αντισταθμιστική σχέση
είτε ως μέσο αντιστάθμισης είτε ως αντισταθμισμένα στοιχεία.

•

Η απαίτηση για δοκιμές αποτελεσματικότητας αντιστάθμισης να κυμαίνονται μεταξύ 80%
και

125%

αφαιρείται.

Η

δοκιμή

αποτελεσματικότητας

της

αντιστάθμισης

πραγματοποιείται προοδευτικά μόνο και υπό ορισμένες συνθήκες μια ποιοτική
αξιολόγηση θεωρείται επαρκής.
•

Σε περίπτωση που η σχέση αντιστάθμισης παύσει να είναι αποτελεσματική, αλλά ο
στόχος της διαχείρισης κινδύνου όσον αφορά τη σχέση αντιστάθμισης παραμένει ο ίδιος,
η οικονομική οντότητα θα αποκαταστήσει την ισορροπία της σχέσης αντιστάθμισης
προκειμένου να ικανοποιήσει τα κριτήρια αποτελεσματικότητας αντιστάθμισης κινδύνου.
Σημειώνεται ότι οι νέες απαιτήσεις για λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου δεν
περιλαμβάνουν εκείνες που σχετίζονται με τη μακροπρόθεσμη αντιστάθμιση δεδομένου
ότι δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ:
Οι δραστηριότητες του Ομίλου χωρίζονται σε τέσσερις (4) τομείς:
1)

Factoring and Financials

2)

Sports betting & Gaming analytics

3)

ICT

4)

MICT & CSS

Οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρηματικών τομέων διενεργούνται σε όρους αγοράς με τρόπο όμοιο
με συναλλαγές με τρίτους.
Η πληροφόρηση ανά τομέα του Ομίλου για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 και
2017, αναλύεται ως εξής:

30.06.2018

Factoring and
Financials

Sport Betting &
Gaming

ICT

Analytics

MICT &
CSS

Σύνολο

Πωλήσεις

563.856

888.261

4.077.722

707.766

6.237.605

Κόστος πωλήσεων

468.486

800.567

4.020.008

692.710

5.981.770

EBITDA

(59.926)

(93.460)

(288.951)

(75.221)

(517.558)

203.453

449.341

2.502.074

442.635

3.597.504

22.915

42.283

258.807

39.306

363.311

328.195

546.282

3.414.448

419.731

4.708.654

Απαιτήσεις από
πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Υποχρεώσεις

30.06.2017

Factoring and

Sport Betting &

Financials

Gaming Analytics

ICT

MICT & CSS

Σύνολο

Πωλήσεις

441.168

694.987

3.190.461

553.765

4.880.381

Κόστος πωλήσεων

260.289

444.792

2.233.500

384.867

3.323.447

EBITDA

132.350

206.411

638.166

166.130

1.143.057

134.902

297.941

1.659.032

293.495

2.385.371

Λοιπές απαιτήσεις

112.994

208.496

1.276.168

193.818

1.791.476

Υποχρεώσεις

233.819

389.193

2.432.588

299.033

3.354.632

Απαιτήσεις από
πελάτες

Σελίδα 34 από 47

NEUROSOFT Α.Ε.
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2018
(Ποσά σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

5. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ):
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα/ (έξοδα) στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

2018

2017

2018

Ανέλεγκτα
Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων

2017

Ανέλεγκτα

(14.522)

(14.725)

(13.562)

(14.725)

-

(607)

-

-

(8.654)

(11.778)

(7.650)

(11.221)

(23.176)

(27.110)

(21.212)

(25.946)

Πιστωτικοί τόκοι καταθέσεων

164

344

164

344

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων

164

344

164

344

Συναλλαγματικές διαφορές
Άλλα χρηματοοικονομικά έξοδα
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων/ (εξόδων)

(23.012)

(26.766)

(21.048)

(25.602)

6. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ:
Τα έξοδα (κόστος πωλήσεων, έξοδα διοίκησης, έξοδα διάθεσης, έξοδα έρευνας και ανάπτυξης)
αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

2018

2017

2018

Ανέλεγκτα

2017
Ανέλεγκτα

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

2.972.682

639.082

2.962.647

634.047

Αμοιβές και παροχές τρίτων

2.355.273

1.613.221

2.348.297

1.607.649

Φόροι και τέλη

7.819

5.416

7.819

5.416

Διάφορα έξοδα

1.084.576

1.331.080

1.084.576

1.302.317

706.003

456.693

706.003

456.693

24.005

-

24.005

-

183.873

70.149

165.718

69.960

353.987

193.783

353.987

193.783

7.688.218

4.309.424

7.653.052

4.269.865

Αποσβέσεις
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων (IFRS 9)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα
Κόστος

πωληθέντων

αναλωσίμων
Σύνολο Εξόδων

εμπορευμάτων

και
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Τα παραπάνω έξοδα κατανέμονται ως εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

2018

2017

2018

Ανέλεγκτα
Κόστος πωλήσεων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

2017

Ανέλεγκτα

5.981.770

3.323.447

5.969.380

3.318.412

612.244

368.080

612.244

339.317

1.094.203

617.897

1.071.427

612.136

7.688.218

4.309.424

7.653.052

4.269.865

7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ:
Σύμφωνα με τον νέο φορολογικό νόμο Ν.4334/ΦΕΚ Α’ 80/16.07.2015 ο φορολογικός
συντελεστής των νομικών προσώπων που εδρεύουν στην Ελλάδα. αυξήθηκε από 26% σε 29%
για τις χρήσεις που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2015.
Η

πρόβλεψη

για

τους

φόρους

εισοδήματος,

που

απεικονίζεται

στις

συνημμένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής:
Όμιλος

Εταιρεία

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

1 Ιανουαρίου–30 Ιουνίου

2018

2017

2018

Ανέλεγκτα

2017

Ανέλεγκτα

Τρέχων φόρος εισοδήματος

-

-

-

-

Φόροι προηγούμενων χρήσεων

-

-

-

-

193.986

(302.304)

193.986

(302.304)

193.986

(302.304)

193.986

(302.304)

Αναβαλλόμενος φόρος
Συνολικός φόρος εισοδήματος (πίστωση) /
χρέωση που απεικονίζεται στην κατάσταση
συνολικών εσόδων

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση αλλά τα
κέρδη ή οι ζημίες που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως
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ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζημίες στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές
αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των κερδών των πέντε επόμενων
χρήσεων που ακολουθούν την χρήση που αφορούν.
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
Για την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες
Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται
υποχρεωτικά από Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό»
που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από
φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που
ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης του φορολογικού
ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει
ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία
έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών τουλάχιστον της τάξης του 9% για
έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός θα πρέπει να
ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής
της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Η Neurosoft δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Όσον αφορά τις
θυγατρικές της Neurosoft, δεν έχουν ελεγχθεί για τις χρήσεις όπως απεικονίζονται κατωτέρω:
Θυγατρικές εταιρείες

Ανέλεγκτες χρήσεις

Neurosoft Cyprus Ltd.

-

Neurosoft Romania Srl.

23/6/2008 - σήμερα

Neurosoft Cyber and Analytics Ltd

-

Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 και
2016 διενεργήθηκε από τους Νόμιμους Ελεγκτές της. όπως ορίζεται από την παράγραφο 5 του
άρθρου 82 του Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65α του Ν.4174/2013. Από την ολοκλήρωση του
φορολογικού ελέγχου, δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από
αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
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Το φορολογικό πιστοποιητικό για το οικονομικό έτος 2017 είναι ακόμη σε εξέλιξη βασιζόμενο
στις προβλέψεις του άρθρου 65a του Ν.4174/2013. Δεν προβλέπεται να εμφανιστούν
σημαντικές επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις εκτός από αυτές που έχουν προβλεφθεί και
απεικονισθεί στις οικονομικές καταστάσεις.
Σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των σχετικών ανέλεγκτων χρήσεων είναι πιθανό να
επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα στην Neurosoft και τις θυγατρικές της. Ο Όμιλος
θεωρεί ότι έχει σχηματίσει επαρκείς προβλέψεις (€ 54.336) έναντι των πρόσθετων φόρων που
πιθανόν να προκύψουν, βάσει της σχετικής εμπειρίας από παλαιότερους φορολογικούς
ελέγχους και ερμηνείες των φορολογικών νόμων.
8. ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ - ΥΠΕΡΑΞΙΑ:
α) Οι θυγατρικές της Neurosoft που περιλαμβάνονται στις συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις είναι οι εξής:
0μιλος
Επωνυμία Θυγατρικής

30/06/2018
Λογ. Αξία

31/12/2017
Λογ.

%

%

Αξία

NEUROSOFT CYPRUS LTD

-

-

NEUROSOFT ROMANIA SRL

-

-

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS

-

-

Λοιπές

-

-

-

-

Εταιρεία
Επωνυμία Θυγατρικής

30/06/2018
Λογ. Αξία

NEUROSOFT CYPRUS LTD

%

31/12/2017
Λογ.

%

Αξία

813.500

100%

813.500

100%

NEUROSOFT ROMANIA SRL

-

95%

-

95%

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS

1

100%

1

100%

Λοιπές

-

-

813.501

813.501
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β) Συγχώνευση διά απορρόφησης της Kestrel Information Systems S.A.
Στις 25 Νοεμβρίου 2014, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας
«ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68
παρ. 2 και 69-77α του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει σήμερα, καθώς και τις διατάξεις των
άρθρων 1 -5 του Νόμου 2166/1993, από την «Neurosoft Α.Ε».
Η προαναφερθείσα απορρόφηση είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
κατά € 204.607,90 και την μετεγκατάσταση της έδρας και των γραφείων της εταιρείας από
την Λεωφόρο Κηφισιάς 32 στο Μαρούσι, επί της Λεωφόρου Ηρακλείου 466, στο Ηράκλειο
Αττικής.
9. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι κεφαλαιακές επενδύσεις σε ενσώματες ακινητοποιήσεις ανήλθαν σε € 508.508 για την
περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 και σε € 494.852 για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2017, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία.
10. ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:
•

Ο διαδυκτιακός τόπος www.betonews.gr, ο οποίος κατέχεται από την θυγατρική
εταιρεία «Rockberg Ltd». Η ωφέλιμη ζωή του έχει εκτιμηθεί από την Διοίκηση σε 5
χρόνια.

•

Τα έξοδα ανάπτυξης (μισθοδοσία) των εσωτερικώς παραχθέντων λογισμικών. Τα
έξοδα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης όπως περιγράφονται στο
ΔΠΧΑ 38 «Ασώματες Ακινητοποιήσεις». Η ωφέλιμη ζωή του έχει εκτιμηθεί από την
Διοίκηση σε 5 χρόνια.

•

Η πελατειακή βάση, η οποία προέκυψε από τον επιμερισμό της προσωρινής υπεραξίας
από την εξαγορά της «Kestrel Πληροφοριακά Συστήματα Α.Ε.».

Οι κεφαλαιακές επενδύσεις σε ασώματες ακινητοποιήσεις ανήλθαν σε € 4.675.447 για την
περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 και σε € 5.268.872 για την περίοδο που έληξε την
30η Ιουνίου 2017, τόσο για τον Όμιλο όσο και για την Εταιρεία.

Σελίδα 39 από 47

NEUROSOFT Α.Ε.
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2018
(Ποσά σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

11. ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Πελάτες

Εταιρεία

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2018

31.12.2017

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

3.418.820

3.240.909

3.376.574

3.197.159

93.043

59.774

93.043

59.774

180.306

180.306

180.306

180.306

2.259

2.259

2.259

2.259

Προκαταβολή φόρου εισοδήματος

27.981

46.526

27.981

27.887

Έξοδα επόμενων χρήσεων

38.165

196.031

38.165

195.618

6.698

7.277

6.698

7.277

288.208

266.000

259.462

265.230

-

-

235.750

190.901

(94.665)

(70.660)

(119.415)

(95.410)

3.960.815

3.928.422

4.100.823

4.031.001

Επιταγές και γραμμάτια
Πελάτες επισφαλείς
Δεσμευμένες καταθέσεις

Προκαταβολές σε υπαλλήλους και τρίτους
Λοιποί χρεώστες
Απαιτήσεις από εταιρείες του Ομίλου
Μείον Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο προκαταβολών και λοιπών
απαιτήσεων

Η Εταιρεία και ο Όμιλος εφάρμοσαν την απλοποιημένη προσέγγιση της παραγράφου 5.5.15 του
ΔΠΧΠ 9, σύμφωνα με την οποία η αντιστάθμιση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σε σχέση
με απαιτήσεις από πελάτες, καθορίζεται στο ποσό που προκύπτει με βάση τη συνολική διάρκεια
των απαιτήσεων.
Για τον προσδιορισμό αυτών των ζημιών χρησιμοποιήθηκε ο ακόλουθος πίνακας που παρέχει την
ανάλυση και τα ποσοστά παλαίωσης των υπολοίπων βάση ιστορικών στοιχείων και εύλογων
προβλέψεων για το μέλλον, σύμφωνα με τα οποία η πρόσθετη αναμενόμενη πιστωτική ζημιά την
01.01.2018 ανήλθε σε € 2.095 για τον Όμιλο και την Εταιρεία. Το ποσό που προέκυψε ως πρόσθετη
αναμενόμενη πιστωτική ζημιά την 31.12.2017 θεωρήθηκε ασήμαντο, συνεπώς το συσσωρευμένο
ποσό για τις αναμενόμενες ζημίες αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα χρήσεως της τρέχουσας
περιόδου.
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Η συσσωρευμένη αναμενόμενη πιστωτική ζημιά για την περίοδο 01.01.2018 - 30.6.2018 ανήλθε σε
€ 24.005 για τον Όμιλο και την Εταιρεία, η οποία αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της
τρέχουσας περιόδου.
Εταιρεία

0-6 μήνες

6-12 μήνες

1-2

Πάνω από 2

χρόνια

χρόνια

Σύνολο

31/12/2017
Απαιτήσεις
% απώλειας

3.174.584

255.649

361.167

239.646 4.031.046

0.10%

0.30%

6.00%

30.00%

3.175

767

21.670

71.894

97.505

Πρόβλεψη 31/12/2017

95.410
2.095

Εταιρεία

0-6 μήνες

6-12 μήνες

1-2

Πάνω από 2

χρόνια

χρόνια

Σύνολο

30/6/2018
Απαιτήσεις
% απώλειας

3.330.255

166.770

303.156

324.647 4.124.828

0.10%

0.30%

6.00%

30.00%

3.330

500

18.189

97.394

Πρόβλεψη 31/12/2017

119.414
95.410
24.005

12. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ:
Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Ταμείο
Καταθέσεις Όψεως
Σύνολο

Εταιρεία

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2018

31.12.2017

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

19.167

18.990

19.167

18.990

2.381.230

2.476.115

2.352.207

2.435.591

2.400.397

2.495.105

2.371.374

2.454.582
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13. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ανερχόταν σε € 700.000,
διαιρούμενο σε 2.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη.
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 1ης Απριλίου 2009, το
μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε σε € 2.100.000 διαιρούμενο σε 6.000.000 κοινές
μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη.
Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού € 6.650.000 αποφασίσθηκε από τη Γενική
Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Σεπτεμβρίου 2009, με κεφαλαιοποίηση
μέρους του αποθεματικού αξίας μετοχών υπέρ το άρτιο, το οποίο προήλθε από την αύξηση
του Μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε κατόπιν της Γενικής Συνέλευσης της 1ης
Απριλίου 2009, με την έκδοση 19.000.000 νέων κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου,
ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη και την δωρεάν διάθεση μετοχών σε αναλογία 19 νέων
μετοχών για κάθε 6 παλαιές.
Στις 25 Νοεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μέσω απορρόφησης της εταιρείας
«ΚΕΣΤΡΕΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.». Η ιδιοκτησία της απορροφώμενης εταιρείας
(ενεργητικό και παθητικό) μεταφέρθηκε στην απορροφώσα εταιρεία με βάση την
κατάσταση ιδιοκτησίας της, εμφανίζεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 31ης Μαΐου
2014. Κατά συνέπεια, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε:
α) κατά το ποσό του εναπομείναντος εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της
απορροφώμενης εταιρείας ποσού € 204.607,76 και
β) κατά το ποσό € 0,14 το οποίο καταχωρήθηκε στον λογαριασμό «υπέρ το άρτιο»,
ως αποτέλεσμα της κεφαλαιοποίησης προς τον σκοπό της στρογγυλοποίησης της
ονομαστικής αξίας των μετοχών.
Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας
«Neurosoft A.E.» ανέρχεται στο ποσό των € 204.607,90 και το Μετοχικό Κεφάλαιο της
Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε € 8.954.607,90, διαιρούμενο σε
25.584.594 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,35 έκαστη.
Η αναλογία συμμετοχής των μετόχων στο νέο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, όπως
προέκυψε μετά τη συγχώνευση, θα ανέρχεται σε 98.44% για τους μετόχους της εταιρείας
«Neurosoft Α.Ε.» και 1.56% για αυτούς της «Kestrel Α.Ε.». Κατά συνέπεια, το Μετοχικό
Κεφάλαιο της Εταιρείας το οποίο κατά την 31η Δεκεμβρίου 2016 ανέρχεται σε €
8.954.607,90, διαιρείται πλέον σε 25.584.594 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας, από τις
οποίες 25.184.594 αντιστοιχούν στους μετόχους της εταιρείας «Neurosoft Α.Ε.» και 400.000
σε αυτούς της «Kestrel Α.Ε.».
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Με βάση τα παραπάνω, οι κύριοι μέτοχοι του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, στις 30
Ιουνίου 2018, αναλύονται ως εξής:
Μέτοχος

Αριθμός Μετοχών

%

OPAP INVESTMENT LIMITED

9.770.444

38,19%

OPAP INTERNATIONAL

6.401.241

25,02%

IGT PLC

4.176.537

16,32%

Market

3.087.864

12,07%

OPAP CYPRUS LIMITED

1.154.315

4,51%

666.840

2,61%

327.353

1,28%

25.584.594

100,00%

LIMITED

Νικόλαος
Βασιλονικολιδάκης
Μαυροειδής Αγγελόπουλος
Σύνολο

Σημαντικές σημειώσεις:
• Σημειώνεται ότι τα παραπάνω ποσοστά εξήχθησαν με την ολοκλήρωση όλων των
διαδικασιών συγχώνευσης με την Kestrel SA στο χρηματιστήριο του Μιλάνου
• Οι κ. Αγγελόπουλος και κ. Βασιλονικολιδάκης αναφέρονται στον πίνακα των μετοχών,
παρά το γεγονός ότι το ποσοστό τους είναι μικρότερο από 3%, για λόγους σαφήνειας διότι
διατελούν ως εκτελεστικοί διευθυντές της Εταιρείας.
14. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ:
Οι προμηθευτές στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

Εταιρεία

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2018

31.12.2017

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

1.262.791

1.013.431

1.252.072

1.001.903

-

62.744

-

62.744

1.262.791

1.076.175

1.252.072

1.064.647
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15. ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Οι

δεδουλευμένες

και

λοιπές

βραχυπρόθεσμες

υποχρεώσεις

στις

συνημμένες

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής:
Όμιλος

Ασφαλιστικοί οργανισμοί

Εταιρεία

30.06.2018

31.12.2017

30.06.2018

31.12.2017

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

Ανέλεγκτα

Ελεγμένα

136.966

260.424

136.966

260.424

486.855

434.818

486.855

434.818

20.673

18.376

1.349

8.000

312.150

197.394

308.955

141.060

956.644

911.012

934.125

844.302

Φόρος προστιθέμενης αξίας και
λοιποί
παρακρατούμενοι φόροι
Δεδουλευμένα έξοδα
Λοιπές βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

16. ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ:
Η Εταιρεία και ο Όμιλος αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες και παρέχουν υπηρεσίες κατά την
συνήθη δραστηριότητα τους σε συνδεδεμένα μέρη. Τα συνδεδεμένα μέρη είναι εταιρείες με
σημαντική επιρροή στον Όμιλο (μέτοχοι), θυγατρικές ή συγγενείς εταιρείες του Ομίλου.
Ειδικότερα οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνουν:
(α) συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου προσώπου

που

πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της κλειόμενης περιόδου (01.01.2018-30.06.2018)
και οι οποίες επηρέασαν ουσιαστικά την χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της
Εταιρείας κατά την εν λόγω περίοδο.
(β) τυχόν μεταβολές των συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας και κάθε συνδεδεμένου
προσώπου που περιγράφονται στην τελευταία ετήσια Έκθεση, οι οποίες θα μπορούσαν να
έχουν ουσιαστικές συνέπειες για τη χρηματοοικονομική θέση ή τις επιδόσεις της Εταιρείας
κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018.
Σημειώνουμε ότι η αναφορά στις ως άνω συναλλαγές, η οποία ακολουθεί, περιλαμβάνει τα
ακόλουθα στοιχεία:
(α) το ποσό αυτών των συναλλαγών για το πρώτο εξάμηνο του 2018 (01.01.201830.06.2018),
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(β) το ανεξόφλητο χρέος στο τέλος της περιόδου (30.06.2018),
(γ) τη φύση της σχέσεως του συνδεδεμένου προσώπου με την Εταιρεία καθώς και
(δ) τυχόν πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την
κατανόηση της οικονομικής θέσης της Εταιρείας, μόνον όμως εφόσον οι συναλλαγές αυτές
είναι ουσιώδεις και δεν έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία πρόσωπα είναι τα ακόλουθα:
α) «Neurosoft Cyprus Ltd», με έδρα την Κύπρο, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με
ποσοστό 100%.
β) «Neurosoft Romania Srl» με έδρα τη Ρουμανία, στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει έμμεσα
με ποσοστό 95%, μέσω της θυγατρικής της «NEUROSOFT CYPRUS LTD».
γ) «Neurosoft Cyber and Analytics Ltd», με έδρα τον Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία η Εταιρεία
συμμετέχει με ποσοστό 100%.
Διεταιρικές πωλήσεις και άλλα έσοδα

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT ROMANIA SRL

-

-

NEUROSOFT CYPRUS LTD

-

-

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD

-

-

4.008.406

1.979.424

4.008.406

1.979.424

O.Π.Α.Π. Α.Ε.
Σύνολο
Διεταιρικές αγορές

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT ROMANIA SRL

-

-

NEUROSOFT CYPRUS LTD

-

-

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD

-

-

Σύνολο

-

-

Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιριών κατά την τρέχουσα χρήση και την περίοδο που έληξε την 30.06.2018 και τη χρήση 2017
αναλύονται ως εξής:
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Διεταιρικά υπόλοιπα (απαιτήσεων)

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT ROMANIA SRL

352.450

352.450

NEUROSOFT CYPRUS LTD

211.000

126.000

2.506

-

1.784.487

147.010

2.350.443

625.460

30.06.2018

30.06.2017

NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD
O.Π.Α.Π. Α.Ε.
Σύνολο
Διεταιρικά υπόλοιπα (υποχρεώσεων)
NEUROSOFT ROMANIA SRL
NEUROSOFT CYPRUS LTD
NEUROSOFT CYBER AND ANALYTICS LTD
Σύνολο

-

-

800

800

-

-

800

800

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται από το
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24 για την εξάμηνη περίοδο που έληξε την 30η Ιουνίου 2018 και 2017,
αναλύονται ως εξής:

Αμοιβές διευθυντικών στελεχών και των μελών της
διοίκησης
Αμοιβές μελών του Δ.Σ.

30.06.2018

30.06.2017

57.000

57.000

264.910

218.154

Πλέον των ανωτέρω σημειώνεται ότι:
• Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια ή πιστωτικές εν γένει διευκολύνσεις σε μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις οικογένειές τους).
• Οι εν λόγω συναλλαγές δεν περιέχουν κανένα εξαιρετικό ή εξατομικευμένο γνώρισμα, το
οποίο θα καθιστούσε επιβεβλημένη την περαιτέρω και ανά συνδεδεμένο πρόσωπο ανάλυση
αυτών.
• Πλην των ως άνω αμοιβών δεν υφίστανται άλλες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των
εν λόγω διευθυντικών στελεχών και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η οποία να έχει πραγματοποιηθεί εκτός και πέραν
των συνήθων όρων της αγοράς.
• Δεν υφίσταται οποιαδήποτε συναλλαγή, η αξία της οποίας υπερβαίνει το 10% της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας, όπως αποτυπώνεται στις τελευταίες δημοσιευμένες
καταστάσεις.
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NEUROSOFT Α.Ε.
Ανέλεγκτες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30η
Ιουνίου 2018
(Ποσά σε €, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά)

17. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ:
Αντιδικίες και Διεκδικήσεις:
Barclays Bank PLC
Η Neurosoft συμμετείχε στην Αίτηση Υποβολής Προτάσεων ("RFP") που εκδόθηκε από την
Barclays στις 16 Δεκεμβρίου 2015, η Barclays αξιολόγησε τις προτάσεις που έλαβε,
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αξιολόγησης που υποδείχθηκαν στην RFP και έχει επιλέξει τη
Neurosoft SA ως τον προτιμώμενο προμηθευτή της για την παροχή και υλοποίηση μιας
ιδιωτικής λύσης cloud ("Contract Services"). Η Neurosoft είχε αρχικά λάβει εντολή και
πραγματοποίησε μια αξιολόγηση συστήματος "Discovery Phase" η οποία ολοκληρώθηκε τον
Ιούνιο του 2016 και ταυτόχρονα προχώρησε στην οριστικοποίηση του Εντύπου Παραγγελίας
για το κύριο Έργο και για το σκοπό αυτό η Γενική Συμφωνία-Πλαίσιο και Έντυπο Παραγγελίας
για τη "Discovery Phase", έχουν υπογραφεί παραμένουν εν αναμονή της φόρμας παραγγελίας
για το κύριο έργο. Στις 30 Αυγούστου, η Barclays κοινοποίησε στη Neurosoft ότι η πλατφόρμα
κρατήσεων για προϊόντα Barclays Open Account / Sales Finance (κύρια σύμβαση) έχει τεθεί
σε αναμονή μέχρι την επόμενη ειδοποίηση. Αυτό οφείλεται στην απόφαση της ομάδας
Barclays να προσαρμόσει τις επενδύσεις για την υποστήριξη των κανονιστικών
προγραμμάτων και να διασφαλίσει την πλήρη κάλυψη των δεσμεύσεων της Τράπεζας έναντι
των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών, ενώ αυτή τη στιγμή η Neurosoft διεξάγει
διαπραγματεύσεις για τις επόμενες ενέργειες σχετικά με το Έργο.
18. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ:
Δεν υφίστανται μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία θα έπρεπε αν ληφθούν υπόψη για την
προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου
2018.

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου

Μαυροειδής Αγγελόπουλος

Νικόλαος Βασιλονικολιδάκης

Μιχάλης Αμανίτης
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