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1. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2021
(1η Ιανουαρίου – 31η Δεκεμβρίου 2021)
Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", αφορά τη χρήση από 1ης Ιανουαρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2021
και συντάχθηκε σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.
Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω νομοθετικό
πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή και συνοπτικό πλην όμως ουσιαστικό, όλες τις σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο
πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας
κατά την εν λόγω χρονική περίοδο.
Σκοπός των θεματικών ενοτήτων της έκθεσης είναι η ενημέρωση των χρηστών:
➢

Για την χρηματοοικονομική θέση, τις επιδόσεις και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία της Εταιρείας κατά την εξεταζόμενη
χρήση,

➢

Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την διάρκεια της εξεταζόμενης χρήσης και την επίδρασή τους στις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις,

➢

Για τις προοπτικές και τους στρατηγικούς στόχους και της Εταιρείας,

➢

Για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν για την Εταιρεία,

➢

Για τις συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών,

➢

Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά την λήξη της εξεταζόμενης χρήσης έως και την σύνταξη της παρούσης.

Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και τα λοιπά απαιτούμενα από τον νόμο
στοιχεία, στην ετήσια οικονομική έκθεση που αφορά την κλειόμενη χρήση 2021.
1.

Γενική παρουσίαση

1.1

Περιγραφή δραστηριοτήτων

Η εταιρεία "ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ιδρύθηκε το 1993 και
εδρεύει στο Δήμο Αργυρουπόλεως.
Σκοπός της Εταιρίας είναι:
Να αναπτύσσει και να παράγει λογισμικά (software) και συστατικά ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware) για ηλεκτρονικά
συστήματα προηγμένης διαλειτουργικότητας καθώς και να τα πωλεί στην εγχώρια και/ή σε διεθνείς αγορές, να προβαίνει σε
μελέτες και αναλύσεις σχετικά με προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών συστημάτων για πελάτες
εγχώριους και/ή διεθνείς, να ασκεί κάθε συναφή δραστηριότητα προς τους ανωτέρω σκοπούς και να εκμεταλλεύεται με κάθε
τρόπο τα ακίνητα που έχει στην κυριότητά της ή με οποιοδήποτε τρόπο μισθώνει.
Για την ανάπτυξη του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε τύπου με τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή που έχει τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με τον σκοπό της
Εταιρείας.
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1.2

Στόχοι

Η εταιρεία έχει στόχο την επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης της, την δραστηριοποίηση της με σεβασμό στο περιβάλλον και
την τόνωση της τοπικής και κατ’ επέκταση εθνικής οικονομίας, διατηρώντας και αυξάνοντας τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας.
Επίσης ειδικότερος στόχος αποτελεί η συνεχής προσπάθεια βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας.
Αξίες όπως η χρηστή διοίκηση, η πρόνοια έναντι των ενδεχόμενων κινδύνων ή προβλημάτων, η μείωση του κόστους χωρίς να
επηρεάζεται το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η συνέπεια έναντι των πελατών και λοιπών συνεργατών,
είναι τα ζητούμενα διαχρονικά για την εταιρεία και την διοίκηση της.
Ως αποτέλεσμα της διαχρονικής μας δέσμευσης για ποιοτικές υπηρεσίες και υγιείς συνεργασίες, έχουμε την καθιέρωση της
εταιρείας στον χώρο ως ενός αξιόπιστου συνεργάτη για τους πελάτες μας και θέτουμε πλέον ως στόχο, στην παρούσα ιδιαίτερα
δύσκολη και ανταγωνιστική οικονομική συγκυρία, την διατήρηση σε πρώτη φάση και την αύξηση σε δεύτερη του μεριδίου της
εταιρείας.
1.3

Διοίκηση

Η επίβλεψη των εργασιών και η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από τετραμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εκλέγει η
Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από τους κατωτέρω:
Όνομα και επώνυμο

2.

Θέση

Δημήτριος Καραντζάβελος του Γρηγορίου

Πρόεδρος ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος

Νικόλαος Παπάτσας του Κωνσταντίνου

Μέλος ΔΣ

Δημήτριος Παρθένης του Γεωργίου

Μέλος ΔΣ

Αντώνιος Αναστασίου του Αλεξίου

Μέλος ΔΣ

Οικονομική πορεία

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας και των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, η
οικονομική πορεία της εταιρείας κρίνεται ικανοποιητική. Όσον αφορά την εξέλιξη των του κύκλου εργασιών και των
αποτελεσμάτων, ο κύκλος εργασιών που ανήλθε σε ποσό €14.861.551 αυξήθηκε κατά 53,1% συγκριτικά με την προηγούμενη
χρήση ενώ τα αποτελέσματα της χρήσης μετά από φόρους (κέρδη) ανήλθαν σε €3.248.242 αυξημένα κατά 302,7% από την
προηγούμενη χρήση. Η Κατάσταση Οικονομικής Θέσης παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού ύψους €22.594.711.
Αναφερόμενοι στα επιμέρους στοιχεία του ισολογισμού σημειώνουμε τα κάτωθι:
2.1
1.

2.

3.
4.

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Η καθαρή αξία των ακινήτων ανέρχεται σε ποσό €4.311.061 και αναλύεται σε:
- Οικόπεδο 1.012 τ.μ. στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού με αξία κτήσης €3.304.157.
- Κτίριο 1.233 τ.μ. επί του ανωτέρω οικοπέδου καθώς και εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων, το κόστος κτήσης των
οποίων ανέρχεται σε €1.039.872 ενώ η αναπόσβεστη αξία αυτών σε €959.959.
- Δικαιώματα χρήσης ακινήτων, το κόστος κτήσης των οποίων ανέρχεται σε €395.951 ενώ η αναπόσβεστη αξία αυτών
σε €46.945.
Η καθαρή αξία του λοιπού εξοπλισμού ανέρχεται σε ποσό ευρώ 306.498 και αφορά σε:
- Ιδιόκτητα επιβατικά αυτοκίνητα το κόστος κτήσης των οποίων ανέρχεται σε €53.653,07 ενώ η αναπόσβεστη αξία
αυτών σε €20.528.
- Δικαιώματα χρήσης αυτοκινήτων, το κόστος κτήσης των οποίων ανέρχεται σε €129.773,57 ενώ η αναπόσβεστη αξία
αυτών σε €70.322.
- Έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό, το κόστος κτήσης των οποίων ανέρχεται σε €1.458.700 ενώ η αναπόσβεστη αξία αυτών
σε €215.648.
Το μεταφερόμενο υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε ποσό €144.318 και αφορά σε λογισμικά
που η εταιρεία έχει αγοράσει ή αναπτύξει.
Οι συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες ανέρχονται σε ποσό €150.000 και αφορούν σε συμμετοχή με
ποσοστό 17,5% στην εταιρεία UCANDRONE ΑΕ.
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5.

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία ανέρχονται σε ποσό €27.120 και αφορούν σε δοσμένες εγγυήσεις στο σύνολό
τους.

2.2

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Για τα δεδομένα των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:
1.

Τα αποθέματα που εμφανίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης με ποσό €13.955 αφορούν πρώτες ύλες και
διάφορα υλικά όπως αυτά προέκυψαν από τη φυσική απογραφή που διενεργήθηκε την 31/12/2021.
Οι εμπορικές απαιτήσεις που ανέρχονται στο ποσό των €3.973.154 είναι από τις τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας και
είναι ασφαλούς εισπράξεως.
Τα δουλευμένα έσοδα περιόδου ανέρχονται σε ποσό €224.
Οι λοιπές απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των €1.106.447.
Τα προπληρωμένα έξοδα ανέρχονται στο ποσό €531.458.
Τα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα ανέρχονται στο ποσό €11.438.328 και καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας.

2.
3.
4.
5.
6.
2.3
1.
2.

Παθητικό
Το σύνολο της Καθαρής Θέσης της εταιρείας την 31/12/2021 ανέρχεται στο ποσό των €4.853.167.
Οι προβλέψεις της εταιρείας ανέρχονται σε ποσό €109.833 αναλύονται δε σε:
- Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους ποσού €77.333,
- Λοιπές προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους ποσού €32.500.
Οι υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό €17.631.711 και αναλύονται σε μακροπρόθεσμες ποσού €7.086.359
και βραχυπρόθεσμες ποσού €10.545.352. Η εταιρεία είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες
υποχρεώσεις της, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, διατηρώντας την καλή φήμη της στην αγορά.

3.

2.4

Αποτελέσματα χρήσης

(π οσά σε €)

12 μήνες
ως 31/1/2021

Κύκλος εργασιών

12 μήνες
ως 31/1/2020

% Αύξηση /
(Μείωση)

14.861.551

9.704.390

↑53,1%

4.758.004

2.958.592

↑60,8%

32,0%

30,5%

Προ χρεωστικών τόκων, φόρων και απ οσβέσεων

5.098.478

1.730.023

↑194,7%

Προ χρεωστικών τόκων και φόρων

4.693.700

1.088.321

↑331,3%

Προ φόρων

4.585.751

1.058.227

↑333,3%

Μετά απ ό φόρους

3.248.242

806.592

↑302,7%

Αποτελέσματα:
Μικτό Περιθώριο (€)
Μικτό Περιθώριο (%)

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο ποσό των €14.861.551 (2020: €9.704.390), αυξημένος κατά 53,1%.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των €4.758.004 (2020: €2.958.592) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 60,8%.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), ανήλθαν στο
ποσό των €5.098.478 (2020: €1.730.023), αυξημένα κατά 194,7%.
Τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας ανήλθαν σε €3.248.242 (2020: €806.592) παρουσιάζοντας αύξηση κατά 302,7%.
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2.5

Διάθεση των αποτελεσμάτων

Τα προς διάθεση αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των αποτελεσμάτων (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων, ανέρχονται σε
κέρδη ποσού € 2.175.415 και η διάθεσή τους προτείνεται να γίνει ως εξής:
2021
Συνολικά εισοδήματα / κέρδη περιόδου

3.246.127

Υπόλοιπο κερδών / (ζημιών) προηγούμενων χρήσεων

(1.070.712)

Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό

108.771

Μερίσματα προς μετόχους

800.000

Αμοιβές σε μέλη Δ.Σ. – Διοικητικά Στελέχη

12.998

Κέρδη / (ζημίες) εις νέο

1.253.646

Σύνολο

2.6

2.175.415

Οικονομικοί δείκτες

Δείκτες Αποδοτικότητας και Κερδοφ ορίας
Δείκτης μεικτού κέρδους

=

Δείκτης καθαρού κέρδους

=

Απ όδοση Επ ένδυσης
(ROCE)

=

Δείκτης οικονομικής
μόχλευσης

=

Δείκτης απ οδοτικότητας
ιδίων κεφαλαίων

=

Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης
Κύκλος Εργασιών
Καθαρά Κέρδη Χρήσης
Κύκλος Εργασιών
Κέρδη π ρο φόρων & τόκων
Επ ενδεδυμένα Κεφάλαια
Σύνολο Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια
Kαθαρά κέρδη χρήσης
Ίδια Κεφάλαια

Δείκτης απ οδοτικότητας
ενεργητικού

Kαθαρά κέρδη χρήσης

Απ οδοτικότητα
Επ ενδυμένων Κεφαλαίων
(Return on Assets, ROA)

Κέρδη
π ρο φόρων & τόκων

Απ οδοτικότητα Ιδίων
Κεφαλαίων (Return on
Equity, ROE)

Kαθαρά κέρδη χρήσης

Σύνολο Ενεργητικού

2021
=

=

=

=

=

=

14.861.551
3.248.242
14.861.551
4.693.700
8.056.322
22.594.711
4.853.167
3.248.242
4.853.167
3.248.242
22.594.711

= 0,32

= 0,22

= 0,58

= 4,66

= 0,67

= 0,14

4.693.700
=

Σύνολο Ενεργητικού

Ίδια Κεφάλαια

4.758.004

2020

9.704.390
806.592
9.704.390
1.088.321
1.607.040
21.604.024
1.607.040
806.592
1.607.040
806.592
21.604.024

3.248.242
4.853.167

= 0,30

= 0,08

= 0,68

= 13,44

= 0,50

= 0,04

1.088.321
= 0,21

22.594.711

=

2.958.592

= 0,05
21.604.024

= 0,67

806.592
1.607.040

= 0,50
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2.6

Οικονομικοί δείκτες (συνέχεια)

Δείκτες Ρευστότητας

2021

Κυκλοφορούν Ενεργητικό
Δείκτης Κυκλοφοριακής
=
Ρευστότητας (current ratio)
Βραχυπ ρόθεσμες Υπ οχρεώσεις

Δείκτης Άμεσης
Ρευστότητας (quick ratio)

=

Δείκτης ταχύτητας
κυκλοφορίας ενεργητικού

=

Δείκτης ταχύτητας
είσπ ραξης απ αιτήσεων

=

Δείκτης ταχύτητας
π ληρωμής π ρομηθευτών

=

Κυκλοφορούν Ενεργητικό Απ οθέματα
Βραχυπ ρόθεσμες
Υπ οχρεώσεις
Κύκλος Εργασιών
Σύνολο Ενεργητικού
Κύκλος Εργασιών
Απ αιτήσεις
Εμπ ορικές Υπ οχρεώσεις

3.

Κίνδυνοι και αβεβαιότητες

3.1

Εφοδιαστική αλυσίδα

Αγορές

=

=

=

=

=

17.063.566
10.545.352

2020
= 1,62

19.049.363
10.665.501

= 1,79

17.049.611
= 1,62
10.545.352

19.049.363
= 1,79
10.665.501

14.861.551

9.704.390

22.594.711
14.861.551
3.973.154
406.814
10.117.502

= 0,66

= 3,74

= 0,04

21.604.024
9.704.390
12.201.122
2.027.824
6.091.901

= 0,45

= 0,80

= 0,33

Η εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της, το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στην παροχή υπηρεσιών, λίγο εξαρτάται από την
προμήθεια αποθεμάτων και γενικά υλικών αγαθών και συγκεκριμένα κατά την προμήθεια ενσώματων παγίων και άλλων υλικών
για την ανάπτυξη των υπηρεσιών.
Κατά συνέπεια οι προμηθευτές είναι από τον κλάδο των υπηρεσιών και προμήθειας υλικών από την εσωτερική αγορά και τo
εξωτερικό ενώ οι όροι συνεργασίας καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά κανόνα με συμβάσεις και εντολές αγοράς.
3.2

Προοπτικές για την νέα χρονιά

Θεωρούμε ότι η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη την αποκτηθείσα εμπειρία της, την καλή της φήμη, αλλά και στηριζόμενη στην
καλή της οργάνωση και την αφοσίωση του εξειδικευμένου της προσωπικού, θα συνεχίσει την καλή της πορεία και στην επόμενη
χρήση.
3.3

Κυριότεροι κίνδυνοι

Κίνδυνος τιμών αγοράς αποθεμάτων / υπηρεσιών
Η εταιρεία εκτίθεται περιορισμένα σε μεταβολές της αξίας των υπηρεσιών και αποθεμάτων. Ο κίνδυνος, που προκύπτει για την
εταιρεία από μεταβολές στις τιμές των υπηρεσιών και αποθεμάτων, δεν είναι σημαντικός.
Η εταιρεία ελέγχει για τυχόν απομείωση των λοιπών περιουσιακών της στοιχείων, όποτε εμφανίζονται τέτοιου είδους ενδείξεις
και εφόσον συντρέχουν λόγοι απαξίωσης, προβαίνει στην απαραίτητη απομείωση, ώστε η αξία τους στις οικονομικές
καταστάσεις να ταυτίζεται με την πραγματική.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Οι πελάτες της εταιρείας προέρχονται κατά κύριο λόγο εκτός της ζώνης του ευρώ και ως εκ τούτου, η εταιρεία εκτίθεται
σημαντικά στις διακυμάνσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών.
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Κίνδυνος επιτοκίων
Η εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από
μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων.
Η εταιρεία εντός της χρήσης 2021 εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €3.200.000 και συνεπώς τα λειτουργικά της έξοδα
επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων.
Πιστωτικός κίνδυνος
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Εντούτοις αποτελεί
πολιτική της εταιρείας, η υποβολή σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου όλων των πελατών, στους οποίους παρέχονται αγαθά
και υπηρεσίες επί πιστώσει. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, που αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος
απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία
των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων.
Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και
εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων.
Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας, λόγω του
μεγαλύτερου ύψους των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων από το κυκλοφορούν ενεργητικό, φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα
εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση.
Η εταιρεία δεν διατρέχει κίνδυνο ρευστότητας καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις δύο τελευταίες χρήσεις
αποτυπώνουν ικανοποιητική ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο κίνησης ενώ οι υπάρχουσες διαθέσιμες αχρησιμοποίητες
εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις προς την εταιρεία είναι επαρκείς ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη
ταμειακών διαθεσίμων.
Κεφαλαιουχικός κίνδυνος
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της εταιρείας
(going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική
δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων
που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της
πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός. Η εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι δείκτες
κεφαλαιακής επάρκειας είναι ικανοποιητικοί. Τα ίδια κεφάλαια της χρήσης 2021 ανέρχονται στο 21,5% του συνόλου του
παθητικού. Το αντίστοιχο ποσοστό της προηγούμενης χρήσης ήταν 7,4%.
4.

Περιβαλλοντικά και λοιπά θέματα

Συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία
Οι δραστηριότητες της εταιρείες δεν έχουν περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όλες οι δραστηριότητες εκτελούνται σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, τις απαιτήσεις και προδιαγραφές προστασίας του περιβάλλοντος ελαχιστοποιώντας κάθε τύπου όχληση.
5.

Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού

Τα μεγέθη που αφορούν στο απασχολούμενο προσωπικό παρατίθενται στην σημείωση 5.21 του προσαρτήματος.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές
διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη
πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που
καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα θέματα προσλήψεων, μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών,
πρόσθετων παροχών, αδειών και απουσιών. Στη χρήση δεν σημειώθηκε καμία απεργιακή κινητοποίηση, ενώ και το
συνδικαλιστικό δικαίωμα είναι απολύτως σεβαστό.
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5.

Πολιτική ανθρώπινου δυναμικού (συνέχεια)

Η εταιρεία συμμορφώνεται με την εργατική νομοθεσία και τις συλλογικές συμβάσεις όπου αυτές έχουν εφαρμογή,
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας.
Η εταιρεία επιθυμεί να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται τακτικά το ανθρώπινο δυναμικό της βάσει των επαγγελματικών
απαιτήσεων και λειτουργικών ή και ατομικών αναγκών.
6.

Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες

Στην κλειόμενη χρήση δεν έχουν προκύψει αξιοσημείωτοι μη χρηματοοικονομικοί δείκτες που να χρήζουν ιδιαίτερης αναφοράς.

7.

Λοιπά θέματα

7.1

Προβλεπόμενη εξέλιξη

Η εταιρεία προσβλέπει στην συνέχιση της σταθερά ανοδικής της πορείας των τεσσάρων τελευταίων χρήσεων. Η προσδοκία
αυτή τεκμηριώνεται και από τις ως τώρα υπογραμμένες συμβάσεις οι οποίες εξασφαλίζουν έργο για περισσότερα από τα
επόμενα τρία χρόνια και θετική πορεία. Το γεγονός αυτό θα συντελέσει στην περαιτέρω βελτίωση των μεγεθών και της
κερδοφορίας της εταιρείας.
7.2

Έρευνα και ανάπτυξη

Η εταιρεία διεξάγει έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων ή τον εμπλουτισμό των υφιστάμενων με την προσθήκη νέων
δυνατοτήτων.
7.3

Υποκαταστήματα

Η εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα.
7.4

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης αυτής, και μετά την 31/12/2021, συνεχίζεται η εξάπλωση, τόσο στην χώρα μας,
όσο και διεθνώς της πανδημίας του ιού COVID-19. Αν και βρισκόμαστε μετά την κορύφωση της πανδημίας αυτής εντούτοις
δεν είναι ακόμα δυνατή η ασφαλής εκτίμηση του μεγέθους των οικονομικών και όχι μόνο επιπτώσεων, καθώς τόσο στην
Ελλάδα, όσο και διεθνώς, αναμένεται μακροπρόθεσμα να είναι σημαντικές.
Δεδομένων τούτων, η Διοίκηση της εταιρείας δεν είναι προς το παρόν ικανή να εκτιμήσει το μέγεθος της μακροπρόθεσμης
επίδρασης της πανδημίας επί των οικονομικών μεγεθών και της πορείας της εταιρείας.
Βάσει όμως των μέχρι τώρα υπογραμμένων συμβάσεων, για την τρέχουσα χρήση 2021 αλλά και το προσεχές 12μηνο, δεν
αναμένεται αρνητική επίδραση στην εκτέλεση των έργων που η εταιρεία έχει αναλάβει καθώς και στη σύναψη νέων συμβάσεων
έργων. Το ύψος των οργανικών εσόδων της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με την χρήση 2021.
Το ίδιο αναμένεται και για τα αποτελέσματα.
Πέραν των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων προβλέψεων η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα, οι όποιες αρνητικές
οικονομικές εξελίξεις, δεν αναμένεται να θέσουν υπό κίνδυνο την λειτουργία της εταιρείας (going concern) καθώς σήμερα,
όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως 2021, διαθέτει απολύτως επαρκή κεφαλαιακή
επάρκεια.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της εταιρείας θα παρακολουθεί από κοντά τις οικονομικές και λοιπές εξελίξεις και όταν υπάρξουν
ασφαλείς προβλέψεις, θα προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών επί των οικονομικών μεγεθών και της πορείας της
εταιρείας και ακολούθως θα προβεί σε περεταίρω ενημέρωση των μετόχων της.
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7.4

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της
παρούσας έκθεσης (συνέχεια)

Πέραν της προαναφερθείσας πανδημίας κανένα άλλο γεγονός δεν υφίσταται, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την
οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.
Αφού σας εκθέσαμε τα ανωτέρω συμπληρωματικά στοιχεία της διαχείρισης και των προοπτικών της εταιρείας, παρακαλούμε
για την έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων.

Αργυρούπολη, 24 Μαρτίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΤΣΑΣ
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2. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
“ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021,
τις καταστάσεις συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική
θέση της εταιρείας “ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες
ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που
σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας.
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται
με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η
διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ’ αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα
ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των
χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε
επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς
και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος
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μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς
η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των
δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά
με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να
συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην
έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται
να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων
των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και
τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και
σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου,
κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές
απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία “ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132

A.M. Σ.O.E.Λ.: 29811

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
13

3. Οικονομικές Καταστάσεις της 31/12/2021
3.1.

(ποσά σε €)

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Σημ.

12 μήνες ως
31/12/2021

12 μήνες ως
31/12/2020

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος π ωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα

5.1
5.2

14.861.551
(10.103.547)
4.758.004

9.704.390
(6.745.798)
2.958.592

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπ ά έξοδα και ζημιές
Λοιπ ά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φ όρων

5.3
5.4
5.5
5.6

(268.540)
(617.993)
(140.002)
962.231
4.693.700

(457.482)
(593.886)
(881.898)
62.995
1.088.321

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φ όρων

5.7
5.7

441
(108.390)
4.585.751

840
(30.934)
1.058.227

Φόροι εισοδήματος
Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φ όρους

5.8

(1.337.509)
3.248.242

(251.635)
806.592

Κέρδη ανά μετοχή
Κέρδη μετά απ ό φόρους ανά μετοχή βασικά (σε €)

5.9

6,089

1,512

Κέρδη μετά απ ό φόρους ανά μετοχή απ ομειωμένα (σε €)

5.9

6,089

1,512

Σημ.

12 μήνες ως
31/12/2021

Κέρδη / (Ζημίες) περιόδου μετά από φ όρους
Στοιχεία π ου δεν μεταφέρονται στα απ οτελέσματα
σε μεταγενέστερες π εριόδους:
Επ ανεπ ιμέτρηση π ρογραμμάτων
5.21
καθορισμένων π αροχών
Φόρος εισοδήματος π ου αναλογεί
5.8
Λοιπές συνολικές ζημίες μετά από φ όρους
Συγκεντρωτικά εισοδήματα μετά από φ όρους

12 μήνες ως
31/12/2020

3.248.242

806.592

(2.711)

(4.111)

596
(2.115)

987
(3.124)

3.246.127

803.468

Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστό μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.2.

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

(ποσά σε €)

Ενεργητικό
Σημ.

31/12/2021

31/12/2020

5.10
5.10
5.10

4.311.061
306.498
4.617.559

111.718
400.000
240.512
752.230

5.11

144.318
144.318

351.929
351.929

150.000
27.120
177.120

150.000
21.464
171.464

5.13

592.148
5.531.145

1.279.038
2.554.661

5.14

13.955
13.955

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

3.973.154
224
1.106.447
531.458
11.438.328
17.049.611

12.201.122
571.932
1.127.835
793.353
4.355.121
19.049.363

Σύνολο κυκλοφ ορούντων

17.063.566

19.049.363

Σύνολο ενεργητικού

22.594.711

21.604.024

Μη κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Προκαταβολές κτήσης ακινήτων
Λοιπ ός εξοπ λισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπ ά άυλα
Σύνολο

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπ ραξίες
5.12
Λοιπ ά χρηματοιοικονομικά στοιχεία
5.12
Σύνολο
Αναβαλλόμενοι φόροι
Σύνολο μη κυκλοφ ορούντων
Κυκλοφ ορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπ ορικές απ αιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα π εριόδου
Λοιπ ές απ αιτήσεις
Προπ ληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

-

Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστό μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(ποσά σε €)

Καθαρή Θέση & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφ άλαια
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπ έρ το άρτιο
Σύνολο
Απ οθεματικά και απ οτελέσματα εις νέο
Απ οθεματικά νόμων ή καταστατικού
Απ οτελέσματα εις νέο
Σύνολο

Σημ.

31/12/2021

31/12/2020

5.20
5.20

1.563.155
1.563.155

1.563.155
1.696.085
3.259.240

5.20
5.20

1.114.597
2.175.415
3.290.012

1.114.597
(2.766.797)
(1.652.200)

4.853.167

1.607.040

5.21
5.25

77.333
32.500
109.833

71.052
32.500
103.552

5.22
5.22
5.23

3.135.000
63.487
3.887.872
7.086.359

54.254
9.173.677
9.227.931

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για π αροχές σε εργαζομένους
Λοιπ ές π ροβλέψεις
Σύνολο
Υποχρεώσεις
Μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
Δάνεια
Μισθωτικές υπ οχρεώσεις
Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
Σύνολο

Βραχυπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις
Βραχυπ ρόθεσμο μέρος μακροπ ροθέσμων δανείων
Βραχυπ ρόθεσμες Μισθωτικές υπ οχρεώσεις
5.22
Εμπ ορικές υπ οχρεώσεις
5.24
Φόρος εισοδήματος
5.25
Λοιπ οί φόροι και τέλη
5.26
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
5.27
Λοιπ ές υπ οχρεώσεις
5.28
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
5.29
Έσοδα επ όμενων χρήσεων
5.30
Σύνολο

68.155
58.607
406.814
413.765
79.837
106.754
15.436
1.964.541
7.431.443

120.708
2.027.824
137.240
83.910
102.027
4.608
940.655
7.248.529

10.545.352

10.665.501

Σύνολο υποχρεώσεων

17.631.711

19.893.432

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

22.594.711

21.604.024

Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστό μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.3.

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

(ποσά σε €)

Μετοχικό
Κεφ άλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά
νόμων ή
καταστατικού

Κέρδη /
(ζημίες)
εις νέο

Σύνολο

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Υπ όλοιπ ο την 1/1/2020
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

1.563.155

1.563.155

1.696.085

1.696.085

1.099.448

1.099.448

Κέρδη / (ζημιές) π εριόδου
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Λοιπ ά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)

(3.349.897)

1.008.791

34.781,00

34.781

(3.315.116)

1.043.572

802.369

802.369

4.223

4.223

(401)

(401)

(2.723)

(2.723)

803.468

803.468

Μεταβολές στοιχείων στην π ερίοδο:
Κεφαλαιοπ οίηση λοιπ ά απ οθεματικά

-

-

Διανομές μερισμάτων

-

-

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

1.563.155

1.696.085

Μετοχικό
Κεφ άλαιο

Υπέρ το
άρτιο

15.149
1.114.597

Αποθεματικά
νόμων ή
καταστατικού

(15.149)

-

(240.000)

(240.000)

(2.766.797)

1.607.040

Κέρδη /
(ζημίες)
εις νέο

Σύνολο

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Υπ όλοιπ ο την 1/1/2021

1.563.155

1.696.085

1.114.597

Κέρδη / (ζημιές) π εριόδου
Λοιπ ά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα / (ζημιές)

(2.766.797)

1.607.040

3.248.242
(2.115)

3.248.242
(2.115)

3.246.127

3.246.127

Μεταβολές στοιχείων στην π ερίοδο:
Μεταφορά στα κέρδη εις νέον

-

Διανομές μερισμάτων

-

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021

(1.696.085)

-

1.563.155

-

1.114.597

1.696.085

-

2.175.415

4.853.167

Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστό μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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3.4.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών

(ποσά σε €)

Σημ.
Κέρδη προ φ όρων
Πλέον / µείον προσαρµογές για:
Απ οσβέσεις
Έσοδα τόκων
Προβλέψεις
Συναλλαγµατικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Πλέον/ µείον:
Μείωση / (αύξηση) απ οθεµάτων
Μείωση / (αύξηση) απ αιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υπ οχρεώσεων

Μείον:
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Eισροές / εκροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)

31/12/2021

31/12/2020

4.585.751

1.058.227

404.778
(441)
3.570
(425.142)
7.263
4.575.779

641.702
(840)
13.917
723.726
11.635
2.448.367

5.14
5.15, 5.17
5.24, 5.29

(13.955)
9.071.189
(5.688.053)
7.944.960

653.897
(11.436.905)
10.384.596
2.049.955

5.25

(342.898)
7.602.062

(204.944)
1.845.011

5.10, 5.11
5.7, 5.16
5.21
5.7

Επενδυτικές δραστηριότητες
Απ όκτηση / Πώληση επ ενδύσεων
5.12
Απ όκτηση / Πώληση ενσώµατων & άϋλων
5.10, 5.11
π εριουσιακών στοιχείων
Τόκοι εισπ ραχθέντες
5.7, 5.16
Eισροές / εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπ ράξεις απ ό αναλήψεις δανείων
Πληρωμές τόκου δανείων
Πληρωμές κεφαλαίου μισθωτικών υπ οχρεώσεων
Πληρωμές τόκου μισθωτικών υπ οχρεώσεων
Μερίσµατα π ληρωθέντα
Eισροές / εκροές από χρηµατοδοτικές δραστ/τες (γ)

5.22
5.22
5.22
5.22

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά
διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην έναρξη της περιόδου
Συναλλαγματικές διαφορές στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
5.19

-

(150.000)

(3.961.991)
217
(3.961.774)

(529.576)
840
(678.736)

3.200.000
(17.876)
(132.338)
(7.263)
3.042.523

(114.507)
(11.635)
(480.000)
(606.142)

6.682.811

560.133

4.355.121

4.102.192

400.396
11.438.328

(307.204)
4.355.121

Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως 56 αποτελούν αναπόσπαστό μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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4. Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
4.1. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
H Διεθνή Συστήματα Διαλειτουργικότητας Ελλάς Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής η Εταιρεία) δραστηριοποιείται στην παραγωγή και
εμπορία λογισμικού και συστατικών ηλεκτρονικών υπολογιστών για ηλεκτρονικά συστήματα προηγμένης διαλειτουργικότητας με
σκοπό την πώληση αυτών στην εγχώρια και σε διεθνείς αγορές.
Ενδεικτικά, στην πελατειακή βάση της Διεθνή Συστήματα Διαλειτουργικότητας Ελλάς Α.Ε. συγκαταλέγονται μεγάλου μεγέθους
εταιρείες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιαπωνία, Ινδονησία, Ισραήλ.
Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται στην Αργυρούπολη Αττικής, Αθήνα, οδός Κρήτης και Γραβιάς 12. Η εταιρεία έχει Αριθμό ΓΕΜΗ:
128440001000.
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (εφεξής οι οικονομικές καταστάσεις) εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
στις 24/03/2022 και υπόκεινται σε έγκριση από την τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.

4.2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών
Οι βασικές λογιστικές πολιτικές και αρχές που εφαρμόστηκαν για την κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων
διατυπώνονται παρακάτω:

4.3. Βάση κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 περιλαμβάνουν τις ατομικές
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας οι οποίες έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφεξής ΔΠΧΑ) του Συμβούλιου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής ΣΔΛΠ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των
ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού ή τεκμαρτού κόστους, της αυτοτέλειας των
χρήσεων, της ομοιομορφίας της παρουσίασης, της σημαντικότητας των στοιχείων και της αρχής των δεδουλευμένων εσόδων και
εξόδων. Επίσης οι Οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας.
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, απαιτεί τη χρήση σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων καθώς και
την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Οι τομείς που οι εκτιμήσεις είναι ιδιαίτερα
σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, περιγράφονται στη σημείωση 4.5.

4.4. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες
έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα και έχουν
εφαρμοστεί στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19»
Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την εκτίμηση του
κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να
επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι
τροποποιήσεις μισθώσεων.
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς – Φάση 2»
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της
αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις
συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και
τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.

4.5. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε
μεταγενέστερες περιόδους
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα που λαμβάνονται από την
πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις
οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν
αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας.
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ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης
αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει
επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα
περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν
αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)
Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που
εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων.
Επιπλέον, προστέθηκε μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια
συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως
ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» και Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και, μαζί με τις Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 που εκδόθηκαν τον Ιούνιο του 2020,
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 υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες αξίες
και όχι σε ιστορικό κόστος. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που
είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα
μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης
του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ
«Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2023)
Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους πολιτικές όταν αυτές είναι
ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις λογιστικών
πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Ορισμός των
λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023)
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές
στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που
προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2023).
Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες συναλλαγές που, κατά την
αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για
συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2022)
ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα».
Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την αποαναγνώριση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή.
Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του
10%.
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο επεξηγηματικό
παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων
μίσθωσης.
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ΔΛΠ 41 «Γεωργία».
Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές ροές κατά τη επιμέτρηση της
εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41.
Γ. Έκδοση Απόφασης της Διεθνούς Επιτροπής Διερμηνείας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΠ)
ΔΛΠ 19 “Παροχές σε εργαζομένους” - Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας:
Τον Μάιο 2021, δημοσιεύθηκε απόφαση της ΕΔΔΠΧΠ αναφορικά με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» και ειδικότερα σε σχέση
με το πώς οι λογιστικές αρχές και οι απαιτήσεις των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εφαρμόζονται στην κατανομή παροχών σε
περιόδους υπηρεσίας.
Η επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας από την εφαρμογή αυτής της απόφασης περιγράφεται στην
σημείωση 5.21 «Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους» στην παρούσα οικονομική κατάσταση.

4.6. Λογιστικές Πολιτικές της Εταιρείας
4.6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις επιμετρούνται στο κόστος κτήσης αφαιρουμένων των συσσωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν ζημιών
απομείωσης, εκτός από την κατηγορία "γήπεδα/οικόπεδα" που επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν ζημίες απομείωσης.
Το κόστος κτήσης ενσώματων ακινητοποιήσεων συμπεριλαμβάνει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των
ενσώματων παγίων στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται είτε στη λογιστική αξία του ενσώματου παγίου, είτε
καταχωρούνται ως ξεχωριστό ενσώματο πάγιο στοιχείο, μόνο αν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι από το συγκεκριμένο ενσώματο
πάγιο θα προκύψουν για την οικονομική οντότητα μελλοντικές οικονομικές ωφέλειες και το κόστος τους μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Η αναπόσβεστη αξία του μέρους του ενσώματου παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις
χρεώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς αυτές πραγματοποιούνται.
Οι μεταγενέστερες δαπάνες, αποσβένονται στη μικρότερη χρονική διάρκεια που προκύπτει μεταξύ της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής
του σχετικού περιουσιακού στοιχείου και του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη βελτίωση
του ενσώματου παγίου.
Οι αποσβέσεις για όλες τις ενσώματες ακινητοποιήσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους.
Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των σημαντικότερων κατηγοριών ενσώματων παγίων συμπίπτουν με τους προβλεπόμενους
από την φορολογική νομοθεσία συντελεστές, καθώς, κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, αυτοί αντανακλούν ορθά την
εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων, και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
Κτίρια
Μηχανήματα – Τεχνικές εγκαταστάσεις

4% κατ’ έτος (25 έτη)
10% κατ’ έτος (10 έτη)

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

12% ως 16% κατ’ έτος (6,2 ως 8,3 έτη)
10% κατ’ έτος (10 έτη)

Ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Μικρής αξίας πάγια (λιγότερο από €1.500)

20% κατ’ έτος (5 έτη)
100% κατ’ έτος (1 έτος)

Οι υπολειμματικές αξίες καθώς και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται στο τέλος
κάθε χρήσης, εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί σκόπιμο.
Όταν η αναπόσβεστη αξία ενός ενσώματου παγίου είναι μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία, τότε η αξία του παγίου
αναπροσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού.
Κάθε στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων και κάθε σημαντικό μέρος αυτών που αρχικά αναγνωρίστηκε, αποαναγνωρίζεται
κατά την πώλησή του, ή όταν κανένα μελλοντικό οικονομικό όφελος δεν αναμένεται από τη χρήση του ή την πώλησή του.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων, προσδιορίζονται από τη διαφορά που
προκύπτει μεταξύ του εσόδου από την πώληση και της αναπόσβεστης αξίας, όπως αυτή εμφανίζεται στα λογιστικά βιβλία και
συμπεριλαμβάνονται στο λειτουργικό αποτέλεσμα.
Οι τόκοι που προέρχονται από δάνεια που συνάφθηκαν ειδικά ή γενικά για την χρηματοδότηση της κατασκευής ενσώματων παγίων
περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαιοποιούνται στη χρήση στην οποία προκύπτουν, κατά την διάρκεια της κατασκευαστικής περιόδου
των ενσώματων παγίων, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια αναγνώρισης.
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4.6.2. Ασώματες ακινητοποιήσεις
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις που αποκτώνται ξεχωριστά καταχωρούνται στο ιστορικό κόστος. Μετά την αρχική αναγνώριση, οι
ασώματες ακινητοποιήσεις συνεχίζουν να επιμετρούνται στο ιστορικό κόστος, μειωμένες κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις
σωρευμένες ζημίες απομείωσης.
Εσωτερικά δημιουργημένα άυλα περιουσιακά στοιχεία κεφαλαιοποιούνται αν για τις σχετικές δαπάνες ισχύουν σωρευτικά η πρόθεση
της Διοίκησης και η τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης (προς χρήση ή πώληση) του άυλου, αν θεωρείται σφόδρα πιθανό ότι θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, και ότι υφίσταται αξιόπιστο σύστημα επιμέτρησης του κόστους αυτών.
Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική δαπάνη αναγνωρίζεται ως έξοδο.
Οι ασώματες ακινητοποιήσεις της Εταιρείας έχουν πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή και αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
τους. Αξιολογούνται για απομείωση, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια άυλα περιουσιακά στοιχεία ενδέχεται να έχουν υποστεί
απομείωση. Άυλα στοιχεία με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης αποσβένονται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού. Για τα
στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική
ζωή τους.
Η ωφέλιμη ζωή και η μέθοδος απόσβεσης για τις ασώματες ακινητοποιήσεις με πεπερασμένη ωφέλιμη ζωή επανεξετάζονται
τουλάχιστον κάθε περίοδο/χρήση κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Αλλαγές στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή ή στον
αναμενόμενο τρόπο ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών από κάθε άυλο περιουσιακό στοιχείο αντιμετωπίζονται ως
αλλαγή σε λογιστική εκτίμηση. Η δαπάνη της απόσβεσης των ασώματων ακινητοποιήσεων αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων.
Οι αποσβέσεις για όλες τις ασώματες ακινητοποιήσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η
εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των σημαντικότερων κατηγοριών ασώματων παγίων συμπίπτουν με τους προβλεπόμενους από
την φορολογική νομοθεσία συντελεστές, καθώς, κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, αυτοί αντανακλούν ορθά την εκτιμώμενη
ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων, και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
Λογισμικό
Λοιπά άυλα

20% κατ’ έτος (5 έτη)
10% κατ’ έτος (10 έτη)

Συμβατικά προβλεπόμενη ωφέλιμη ζωή

1 / έτη συμβατικής διάρκειας

4.6.3. Απομείωση ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που έχουν απεριόριστη διάρκεια ζωής (π.χ. γη) δεν υπόκεινται σε απόσβεση και ελέγχονται
ετησίως για τυχόν απομείωση.
Για ενσώματα και ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Όταν η
αναπόσβεστη αξία των ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, τότε το
επιπλέον ποσό αφορά ζημία απομείωσης και καταχωρείται απευθείας ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Για τους σκοπούς του ελέγχου απομείωσης, τα περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι
ταμειακές ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός της υπεραξίας, που έχουν
υποστεί απομείωση επανεξετάζονται για πιθανό αντιλογισμό της απομείωσης σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών
καταστάσεων.
Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας του περιουσιακού στοιχείου μείον
των εξόδων πώλησης και της αξίας σε χρήση.

4.6.4. Μισθώσεις
Η Εταιρεία το υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» με πλήρη αναδρομική εφαρμογή τόσο για τα ακίνητα όσο και για τα αυτοκίνητα.
Κατά την αναγνώριση μιας σύμβασης ως μισθωτικής η Εταιρεία εξετάζει όλα τα σχετικά γεγονότα και τις περιστάσεις, ενώ εξαιρεί τις
βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (διάρκεια μικρότερη από 12 μήνες) και τις μισθώσεις όπου το μίσθιο έχει χαμηλή αξία.
Όταν μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση, κάθε μισθωτικό στοιχείο αναγνωρίζεται χωριστά από τα μη μισθωτικά στοιχεία
της σύμβασης, εκτός αν η Εταιρεία κατά περίπτωση, επιλέξει για λόγους απλοποίησης να εφαρμόζει την πρακτική λύση της ενιαίας
αναγνώρισης.

Όταν η Εταιρεία ενεργεί ως μισθωτής:
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής αναγνωρίζει το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και
την υποχρέωση από τη μίσθωση.
Η αρχική επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου περιλαμβάνει την μισθωτική υποχρέωση, τυχόν μισθώματα τα
οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης
έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε η ίδια ως μισθωτής· και εκτίμηση της δαπάνης
αποκατάστασης του μίσθιου στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από το μισθωτήριο συμβόλαιο.
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Η αρχική επιμέτρηση της μισθωτικής υποχρέωσης περιλαμβάνει την παρούσα αξία των μισθωμάτων προεξοφλημένα με το τεκμαρτό
επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του
μισθωτή.
Μεταγενέστερα το δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου μειώνεται με τις σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης· και
προσαρμόζεται με τα τυχόν επανεπιμετρήσεις της μισθωτικής υποχρέωσης.
Μεταγενέστερα η μισθωτική υποχρέωση αυξάνει με τους τόκους επί της υποχρέωσης από τη μίσθωση, μειώνεται με τη καταβολή των
μισθωμάτων, ενώ επανεπιμετράται με επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης.

Όταν η Εταιρεία ενεργεί ως εκμισθωτής:
Η Εταιρεία κατατάσσει κάθε μίσθωση ως λειτουργική μίσθωση είτε ως χρηματοδοτική μίσθωση. Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία δεν
μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες της ιδιοκτησίας, χαρακτηρίζονται ως λειτουργικές μισθώσεις.
Όταν τα περιουσιακά στοιχεία εκμισθώνονται στα πλαίσια λειτουργικών μισθώσεων, παρουσιάζονται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης σύμφωνα με τη φύση του κάθε περιουσιακού στοιχείου.
Το έσοδα της μίσθωσης από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
μίσθωσης.
Τα αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιούνται κατά τη σύναψη μιας λειτουργικής μίσθωσης προστίθενται στη λογιστική αξία του
μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται στα έξοδα κατά τη διάρκεια της μίσθωσης στην ίδια βάση αναγνώρισης όπως
και τα έσοδα από μισθώματα.
Τα ενδεχόμενα μισθώματα αναγνωρίζονται στο έσοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν.

4.6.5. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα οφειλόμενα από τους πελάτες από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών στα
πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της Εταιρείας. Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και ύστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των ζημιών
απομείωσης. Η Εταιρεία απεικονίζει τυχόν ανεπιφύλακτα δικαιώματα επί του ανταλλάγματος το οποίο προκύπτει από συμβάσεις με
πελάτες, χωριστά, ως εμπορική απαίτηση.

4.6.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν μετρητά και καταθέσεις όψεως.
Τα ταμειακά ισοδύναμα της «Κατάστασης Ταμειακών Ροών» περιλαμβάνουν, εκτός των μετρητών και των καταθέσεων όψεως, και
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και υπεραναλήψεις από τραπεζικούς λογαριασμούς, όταν αυτές προκύπτουν.

4.6.7. Μετοχικό κεφάλαιο
Κοινές και προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές εμφανίζονται στο μετοχικό κεφάλαιο στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο
απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της
ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στο λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση νέων μετοχών καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια αφαιρετικά από το
προϊόν της έκδοσης στο κονδύλι «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» καθαρά από φόρους.
Πρόσθετες δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με την έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης, καταχωρούνται επίσης στα ίδια κεφάλαια
αφαιρετικά από το προϊόν της έκδοσης, στο κονδύλι «Κέρδη εις νέον» καθαρά από φόρους.
Όταν η Εταιρεία αγοράσει μέρος του δικού της μετοχικού κεφαλαίου (ίδιες μετοχές), το ποσό που καταβλήθηκε συμπεριλαμβανόμενης
οποιασδήποτε δαπάνης, καθαρό από φόρους, εμφανίζεται αφαιρετικά στα ίδια κεφάλαια, μέχρι την ακύρωση ή τη πώληση των ιδίων
μετοχών αυτών.
Όταν οι ίδιες μετοχές στη συνέχεια πωληθούν κάθε σχετικό κέρδος ή ζημία, οποιαδήποτε άμεση για την συναλλαγή επιπρόσθετη
δαπάνη καθώς και η φόροι, καταχωρούνται απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στο κονδύλι «Κέρδη εις νέον».

4.6.8. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Ο φόρος της χρήσης αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων, εκτός από τις περιπτώσεις που αφορούν στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας
στην καθαρή θέση. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση,
αντίστοιχα.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει των φορολογικών νόμων που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την
ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται στις φορολογικές
δηλώσεις, όταν η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες και δημιουργεί προβλέψεις, όπου χρειάζεται, με βάση τα
ποσά που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης, βάσει των προσωρινών διαφορών
μεταξύ της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με τα αντίστοιχα ποσά που εμφανίζονται στις
οικονομικές καταστάσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος
για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογητέες διαφορές. Αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση αναγνωρίζεται για εκπεστέες προσωρινές διαφορές κατά την έκταση στην οποία αναμένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα
αναστραφεί στο μέλλον και θα υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς.

4.6.9. Παροχές σε εργαζομένους
(α) Συνταξιοδότηση και άλλες υποχρεώσεις λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Η Εταιρεία δεν συμμετέχει σε συνταξιοδοτικά και λοιπά προγράμματα παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία είτε προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών είτε και καθορισμένων εισφορών, με εξαίρεση τα υποχρεωτικά από το νόμο προγράμματα ασφάλισης στα
πλαίσια του ΕΦΚΑ.

(α.1) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Ως πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών ορίζεται ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης στα πλαίσια του οποίου η Εταιρεία καταβάλλει
σταθερές εισφορές σε μία ξεχωριστή οντότητα. Η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση να καταβάλλει πρόσθετες
εισφορές στην περίπτωση που οι πόροι του ταμείου δε θα είναι επαρκείς, ώστε να καταβάλλει στους εργαζομένους παροχές για την
υπηρεσία τους που αφορά την τρέχουσα περίοδο καθώς και προηγούμενες περιόδους.
Για τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει υποχρεωτικά εισφορές σε δημόσια ασφαλιστικά ταμεία. Από
την στιγμή που οι εισφορές καταβληθούν, η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση πρόσθετης καταβολής εισφορών. Οι τακτικές εισφορές
αναγνωρίζονται σαν κόστος παροχών σε εργαζομένους όταν αυτές καθίστανται πληρωτέες.
Οι τυχόν προπληρωμένες εισφορές αναγνωρίζονται σαν περιουσιακό στοιχείο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε
μείωση μελλοντικών πληρωμών ή επιστροφή χρημάτων.

(α.2) Προγράμματα καθορισμένων παροχών
Ως πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ένα πρόγραμμα συνταξιοδότησης ή πρόγραμμα λοιπών παροχών μετά την έξοδο
από την υπηρεσία που δεν είναι πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών. Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο
από την υπηρεσία, στο τέλος της παρούσας καθώς και της προηγούμενης χρήσης υπολογίστηκαν βάσει αναλογιστικής μελέτης με
την μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected credit unit method).
Η υποχρέωση που προκύπτει από προγράμματα καθορισμένων παροχών συνίσταται στην παρούσα αξία της δέσμευσης για την
καθορισμένη παροχή στην ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, αφαιρουμένης της εύλογης αξίας τυχόν
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος.
Η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή υπολογίζεται χρησιμοποιώντας το προεξοφλητικό επιτόκιο εταιρικών
ομολόγων υψηλής ποιότητας σε ευρώ και διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης.
Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, αναλυόμενο σε τρέχον κόστος υπηρεσίας και κόστος προϋπηρεσίας,
κέρδη και ζημίες περικοπών και κόστη διακανονισμών στη μισθοδοτική δαπάνη.
Το καθαρό χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο αναγνωρίζεται στα χρηματοοικονομικά έξοδα.
Επανεκτιμήσεις, αναλυόμενες σε αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες και τη διαφορά προϋπολογισθείσας και πραγματικής απόδοσης των
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος αναγνωρίζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στα αποτελέσματα εις νέον
μέσω της κατάστασης των λοιπών συνολικών εισοδημάτων της περιόδου. Οι επανεκτιμήσεις δεν αναταξινομούνται στα αποτελέσματα
χρήσης σε μεταγενέστερες περιόδους.

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται καταβλητέες όταν η απασχόληση ενός εργαζομένου τερματιστεί από την
Εταιρεία πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ένας εργαζόμενος αποδέχεται την εθελουσία έξοδο με αντάλλαγμα
αυτές τις παροχές.
Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η εταιρεία δεν μπορεί πλέον να
αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο πλαίσιο
εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών τερματισμού της απασχόλησης.
Στην περίπτωση που γίνεται μια προσφορά ενθάρρυνσης εθελούσιας αποχώρησης, οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης
υπολογίζονται βάσει του αριθμού των εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχτούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της
απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά το τέλος της ημερομηνίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων προεξοφλούνται
στη παρούσα αξία τους.
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(γ) Προγράμματα συμμετοχής των εργαζομένων στη διανομή των κερδών («profit sharing») και πρόσθετων αμοιβών
λόγω απόδοσης («bonus»)
Η υποχρέωση για παροχές προς τους εργαζομένους με τη μορφή συμμετοχής στην διανομή των κερδών και προσθέτων αμοιβών
λόγω απόδοσης καταχωρείται στις λοιπές προβλέψεις όταν υφίσταται επίσημο πρόγραμμα και τα καταβλητέα ποσά έχουν
προσδιοριστεί πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων, ή αν προηγούμενες πρακτικές της Εταιρείας
έχουν δημιουργήσει ισχυρή προσδοκία στους εργαζόμενους της ότι θα τους καταβληθεί επίδομα απόδοσης/συμμετοχής στα κέρδη
και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί πριν από την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων.

4.6.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και
η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους.
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα
επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσώματων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
ως κρατικές επιχορηγήσεις επόμενων χρήσεων και μεταφέρονται ως έσοδα στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με
την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως
έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που
επιχορηγήθηκε.
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην
περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν
έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.

4.6.11. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις είναι υποχρεώσεις αβέβαιου χρόνου ή ποσού.
Η αναγνώριση των προβλέψεων γίνεται όταν υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθοντικών
γεγονότων, είναι πιθανό να απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενο ποσό μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Όταν η Εταιρεία αναμένει να αποζημιωθεί για μια ζημία που υπέστη, π.χ. από ασφαλιστικό συμβόλαιο, και
υπάρχει κατ’ ουσία βεβαιότητα για την είσπραξή της αποζημίωσης, τότε η συγκεκριμένη αποζημίωση καταχωρείται ως ξεχωριστή
απαίτηση. Η δαπάνη που σχετίζεται με κάθε πρόβλεψη παρουσιάζεται στη κατάσταση αποτελεσμάτων, καθαρή από κάθε
αποζημίωση.
Προβλέψεις δεν αναγνωρίζονται για μελλοντικές λειτουργικές ζημίες. Η Εταιρεία δημιουργεί πρόβλεψη για επαχθείς συμβάσεις όταν
η οικονομική ωφέλεια που αναμένεται να προκύψει από αυτές τις συμβάσεις, είναι μικρότερη από τα αναπόφευκτα έξοδα
συμμόρφωσης προς τις συμβατικές υποχρεώσεις.
Οι προβλέψεις αναδιάρθρωσης περιλαμβάνουν ποινές από πρόωρη λήξη μισθώσεων και πληρωμές τερματισμού απασχόλησης
εργαζομένων, και καταχωρούνται στην περίοδο εκείνη που δημιουργείται για την Εταιρεία νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση της
πληρωμής. Δαπάνες συνδεόμενες με τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας, δε εγγράφονται ως προβλέψεις πριν τα δεσμευτικά
γεγονότα συμβούν.
Όταν η επίδραση του χρόνου στην αξία του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις επιμετρώνται στην παρούσα αξία των δαπανών
που αναμένεται να απαιτηθούν για τον διακανονισμό της υποχρέωσης, χρησιμοποιώντας ως επιτόκιο προεξόφλησης ένα προ-φόρου
επιτόκιο, που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την
υποχρέωση κινδύνους. Η αύξηση της πρόβλεψης από την πάροδο του χρόνου αναγνωρίζεται ως χρηματοοικονομικό έξοδο.

4.6.12. Αναγνώριση εσόδων
Η Εταιρεία το υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες» με πλήρη αναδρομική εφαρμογή.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο 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.
Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά
ποσά μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα. Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου
ανταλλάγματος και αντιπροσωπεύουν τα ποσά που είναι απαιτητά από την πώληση των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, καθαρά
από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), τις επιστροφές και τις εκπτώσεις.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα
των αγαθών μεταβιβάζονται στον αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από μέρους του) και η είσπραξη των
αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη.
Η αναγνώριση του εσόδου γίνεται μέσα από την διαδικασία:
➢

Αναγνώρισης της σύμβασης, κυρίως σε σχέση με την αξιολόγηση του αξιόχρεου του αντισυμβαλλόμενου,
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➢
➢
➢
➢

Προσδιορισμού των υποχρεώσεων εκτέλεσης (ξεχωρίζοντας την παράδοση των αγαθών από άλλες τυχόν υπηρεσίες,
εγγυήσεις, παροχές που συμφωνήθηκαν),
Προσδιορισμού της τιμής της συναλλαγής (συνυπολογίζοντας τυχόν εκπτώσεις, ρήτρες, ποινές, κίνητρα, κ.α.),
Επιμερισμού της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις (κατανομή που γίνεται με βάση τις «αυτοτελείς τιμές πώλησης» για
κάθε αγαθό ή υπηρεσία).
Αναγνώρισης του εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί μια υποχρέωση παράδοσης.

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται με βάση το στάδιο
ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε σχέση με το σύνολο τους.
Τα έσοδα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων όταν το δικαίωμα είσπραξής τους έχει θεμελιωθεί.

4.6.13. Διανομή μερισμάτων
Τα μερίσματα προς τους μετόχους της Εταιρείας καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις ως υποχρέωση την περίοδο εκείνη
στην οποία η πρόταση διανομής από τη Διοίκηση εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων.

4.6.14. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις
Ταξινόμηση και αρχική επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, εκείνη στην οποία η
αποτίμηση γίνεται στο αναπόσβεστο κόστος και σε εκείνη στην οποία η αποτίμηση γίνεται στην εύλογη αξία. Τα κριτήρια τα οποία θα
πρέπει να συνυπολογιστούν προκειμένου να αποφασιστεί η αρχική κατηγοριοποίηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού είναι τα ακόλουθα:
i.

Το επιχειρησιακό μοντέλο (business model) το οποίο χρησιμοποιεί η επιχείρηση για τη διαχείριση των μέσων αυτών.
Προβλέπονται οι ακόλουθες τρεις κατηγορίες επιχειρησιακών μοντέλων:
➢ επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών μέσων προκειμένου να εισπραχθούν οι
συμβατικές ταμειακές τους ροές (hold to collect),
➢ επιχειρησιακό μοντέλο του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με
την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (hold to collect and sell),
➢ λοιπά επιχειρησιακά μοντέλα

ii. Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών των μέσων.
Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό μέσο να καταταγεί στην κατηγορία της αποτίμησης στο αναπόσβεστο κόστος θα πρέπει να
ικανοποιούνται ταυτόχρονα τα εξής:
➢

το μέσο να εντάσσεται σε επιχειρησιακό μοντέλο το οποίο να έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών μέσων
προκειμένου να εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές,

➢

οι συμβατικοί όροι που διέπουν το στοιχείο να προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του
απλήρωτου κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of Principal
and Interest- SPPI).

Αν ένα μέσο πληροί τα ανωτέρω κριτήρια αλλά διακρατείται τόσο με σκοπό την πώληση όσο και με σκοπό την είσπραξη των
συμβατικών ταμειακών ροών θα πρέπει να κατατάσσεται στην κατηγορία αποτίμησης στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση.
Τα μέσα που δεν εντάσσονται σε καμία από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες ταξινόμησης αποτιμώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού
Η Εταιρεία για σκοπούς επιμέτρησης διακρίνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στις ακόλουθες κατηγορίες:
(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (πρόκειται κυρίως για μη έντοκες απαιτήσεις
από πελάτες), και
(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων (πρόκειται κυρίως για επενδύσεις σε
συμμετοχικούς τίτλους με σκοπό την κερδοσκοπία)
Για κάθε µία από τις ανωτέρω κατηγορίες ισχύουν τα εξής:

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (Δάνεια και Απαιτήσεις)
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα μέσα τα οποία ικανοποιούν ταυτόχρονα τα εξής:
➢

εντάσσονται σε επιχειρησιακό µοντέλο το οποίο έχει ως στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών µέσων προκειμένου να
εισπραχθούν οι συμβατικές ταμειακές τους ροές,
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➢

οι συμβατικοί όροι που τα διέπουν προβλέπουν αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του ανεξόφλητου
κεφαλαίου, οι οποίες θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Η κατηγορία αυτή αποτιμάται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και εξετάζεται περιοδικά για την
ύπαρξη αναμενόμενων ζημιών απομείωσης.
Συμπεριλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, εκτός εάν η συμβατική τους διάρκεια εκτείνεται πλέον των 12 μηνών
μετά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων και η πρόθεση της διοίκησης είναι η μακροπρόθεσμη μέχρι την
ωρίμανση διακράτηση.

(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται χρηματοοικονομικά στοιχεία:
i. Για τα οποία υπάρχει πρόθεση για την πώλησή τους σε βραχύ χρονικό διάστημα, προκειμένου να αξιοποιηθούν βραχυχρόνιες
διακυμάνσεις της αγοράς (εμπορικό χαρτοφυλάκιο). Στην κατηγορία αυτή η Εταιρεία κατατάσσει περιορισµένο αριθµό µετοχών.
ii. Τα οποία δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης σε κάποια άλλη κατηγορία.
iii. Τα οποία η Εταιρεία επιλέγει, κατά την αρχική αναγνώριση, να αποτιµήσει στην εύλογη αξία µε µεταφορά της εκάστοτε
προκύπτουσας διαφοράς στα αποτελέσµατα. Η επιλογή αυτή, η οποία είναι ανέκκλητη, µπορεί να γίνει όταν με τον τρόπο αυτό
εξαλείφεται τυχόν λογιστική ασυµµετρία που προκύπτει από την αποτίµηση αυτών των χρηματοοικονομικών µέσων µε διαφορετικό
τρόπο (π.χ. στο αναπόσβεστο κόστος) σε σχέση µε χρηματοοικονομικά µέσα που σχετίζονται µε αυτά (π.χ. παράγωγα, τα οποία
αποτιµώνται στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσμάτων).
Τα περιουσιακά στοιχεία αυτής της κατηγορίας ταξινομούνται στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων παθητικού
Η Εταιρεία για σκοπούς επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ακολουθεί την αποτίμηση στο αναπόσβεστο κόστος

(α) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
Οι υποχρεώσεις αυτές εκτοκίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου.
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα και πελάτες, τυχόν oµολογίες εκδόσεως της Εταιρείας και οι
λοιπές δανειακές υποχρεώσεις.

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία, σε κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζει απομείωση για τις αναμενόμενες ζημίες
πιστωτικού κινδύνου για τις απαιτήσεις κατά πελατών. Για τις δε επενδύσεις αυτές αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων.
Η Εταιρεία αξιολογεί στο τέλος της κάθε περιόδου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ή μία ομάδα τέτοιων στοιχείων, έχει απομειωθεί.
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν ότι οι οφειλέτες, ή μια ομάδα οφειλετών, αντιμετωπίζουν σοβαρή οικονομική δυσχέρεια,
αδυναμία πληρωμής τόκων ή κεφαλαίου, πιθανότητα να περιέλθουν σε καθεστώς πτώχευσης ή άλλης χρηματοοικονομικής
αναδιοργάνωσης και όπου υπάρχουν παρατηρήσιμα δεδομένα, που υποδηλώνουν ότι υπάρχει μια μετρήσιμη μείωση στις
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές.
Εάν σε μεταγενέστερη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειώνεται και η μείωση μπορεί αντικειμενικά να συσχετιστεί με ένα γεγονός
μετά την αρχική αναγνώριση της απομείωσης (όπως είναι η βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη), η αντιστροφή της
προηγούμενης αναγνωρισθείσας ζημιάς απομείωσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Η απομείωση βασίζεται στις αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου που σχετίζονται με την πιθανότητα αθετήσεως εντός των
επόμενων δώδεκα μηνών, εκτός εάν έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση περίπτωση
στην οποία οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια της ζωής του μέσου.
Η Εταιρεία για σκοπούς επιμέτρησης της απομείωσης διακρίνει τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στις ακόλουθες
κατηγορίες με βάση τον πιστωτικό κίνδυνο:
(α) Στάδιο 1: περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα που δεν έχουν σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση
με την ημερομηνία αρχικής αναγνώρισης. Στο στάδιο αυτό, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται με βάση
την πιθανότητα αθετήσεως εντός των επόμενων δώδεκα μηνών.
(β) Στάδιο 2: περιλαμβάνει εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα για τα οποία έχει υπάρξει σημαντική αύξηση του πιστωτικού
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση. Στο στάδιο αυτό, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη
διάρκεια ζωής του μέσου.
(γ) Στάδιο 3 περιλαμβάνει τα μη εξυπηρετούμενα / απομειωμένα ανοίγματα. Στο στάδιο αυτό, οι αναμενόμενες ζημίες πιστωτικού
κινδύνου αναγνωρίζονται για όλη τη διάρκεια ζωής του μέσου.
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Σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου προκύπτει από τη σύγκριση του κινδύνου αθετήσεως κατά την ημερομηνία αναφοράς με τον
κίνδυνο αθετήσεως κατά την ημερομηνία της αρχικής αναγνωρίσεως για όλα τα εξυπηρετούμενα ανοίγματα, συμπεριλαμβανομένων
των ανοιγμάτων που δεν εμφανίζουν ημέρες καθυστερήσεως.

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μέρος
μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) παύουν να αναγνωρίζονται όταν:
Τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών ροών έχουν λήξει, ή
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά έχει αναλάβει
ταυτόχρονα μία υποχρέωση προς τρίτους να πληρώσει τις συγκεκριμένες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση,
υπό την μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή
➢ Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο και παράλληλα
είτε: (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, είτε: (β) δεν έχει μεταβιβάσει
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου
στοιχείου.
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αλλά
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου
περιουσιακού στοιχείου, τότε το στοιχείο του ενεργητικού αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο
περιουσιακό στοιχείο. Αναγνωρίζεται, επίσης, μια αντίστοιχη υποχρέωση.
➢
➢

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στην χαμηλότερη αξία
μεταξύ του αρχικού υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει.

Παύση αναγνώρισης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού παύει να αναγνωρίζεται όταν η σχετική υποχρέωση ακυρώνεται ή έχει λήξει. Στην
περίπτωση που ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο παθητικού αντικαθίσταται από άλλο του ιδίου δανειστή με ουσιαστικά διαφορετικούς
όρους, ή όπου οι όροι μιας υπάρχουσας υποχρέωσης έχουν ουσιαστικά τροποποιηθεί, η ανταλλαγή αυτή ή η τροποποίηση θεωρείται
ως παύση αναγνώρισης της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώρισης μιας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες τρέχουσες
αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

4.6.15. Κόστος δανεισμού
Τα γενικά κόστη δανεισμού καθώς και τα κόστη δανεισμού που έχουν αναληφθεί ειδικά για την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός
περιουσιακού στοιχείου, που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου, μέχρις ότου το
στοιχείο να είναι ουσιαστικά έτοιμο για χρήση ή για πώληση.
Περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο απαιτείται εκτεταμένη χρονική
περίοδος, προκειμένου να είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την πώληση. Η Εταιρεία θεωρεί ότι χρονική
περίοδος πλέον των 4-μηνών αποτελεί μια εκτεταμένη χρονικά περίοδο.
Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισμού εξοδοποιούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με την πραγματοποίησή τους. Τα κόστη
δανεισμού αποτελούνται από τους τόκους και άλλες δαπάνες που μια οικονομική οντότητα πραγματοποιεί σε σχέση με το δανεισμό
κεφαλαίων.

4.6.16. Εμπορικές υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις είναι υποχρεώσεις πληρωμής για αγαθά ή υπηρεσίες που αποκτήθηκαν από προμηθευτές κατά τις συνήθεις
δραστηριότητες της Εταιρείας.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί εντός του
επόμενου έτους (ή και περισσότερο αν το χρονικό αυτό διάστημα αποτελεί τον κανονικό λειτουργικό κύκλο της επιχείρησης). Εφόσον
όχι, τότε παρουσιάζονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος τους
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

4.6.17. Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του Ευρώ, του τοπικού νομίσματος που ισχύει στη
χώρα όπου κυρίως δραστηριοποιείται και το οποίο αποτελεί και το λειτουργικό της νόμισμα.
Οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των συναλλαγματικών
ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που επικρατούν κατά την ημερομηνία εκάστης συναλλαγής, ή της ημερομηνίας αποτίμησης όταν τα
στοιχεία επανεκτιμώνται.
Οι συναλλαγματικές διαφορές (κέρδη ή ζημίες) που προκύπτουν από τον διακανονισμό των ανωτέρω συναλλαγών καθώς και από τη
μετατροπή στο τέλος της χρήσης των νομισματικών στοιχείων («monetary items») από το ξένο νόμισμα στο λειτουργικό νόμισμα,
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
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4.7.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς την
Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις γνωστοποιήσεις που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες συνθήκες.
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για την λήψη αποφάσεων σχετικά με τις λογιστικές αξίες των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Οι προκύπτουσες λογιστικές εκτιμήσεις, εξ
ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν
ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης
παρατίθενται παρακάτω.

4.7.1. Απομείωση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων
Τα μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση όταν γεγονότα ή αλλαγές σε καταστάσεις δείχνουν ότι η
λογιστική αξία τους ενδέχεται να μην είναι ανακτήσιμη.

4.7.2. Φόρος εισοδήματος
Προκειμένου να προσδιοριστεί η υποχρέωση της Εταιρείας για το φόρο εισοδήματος απαιτείται η άσκηση κρίσης. Κατά την κανονική
ροή των εργασιών της επιχείρησης λαμβάνουν χώρα συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής υπολογισμός του
φόρου είναι αβέβαιος. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι
διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν αναγνωριστεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις
για αναβαλλόμενους φόρους στην περίοδο που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα.

4.7.3. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σημαντικές εκτιμήσεις της Διοίκησης απαιτούνται για τον καθορισμό του ύψους της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που
μπορεί να αναγνωριστεί, με βάση τον πιθανό χρόνο και το ύψος των μελλοντικών φορολογητέων κερδών σε συνδυασμό με το
φορολογικό προγραμματισμό της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν έχει αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές.

4.7.4. Ωφέλιμη ζωή ενσώματων ακινητοποιήσεων και υπολειμματικές αξίες
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποσβένονται κατά τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Η πραγματική ωφέλιμη ζωή των
ακινητοποιήσεων επανεκτιμάται σε ετήσια βάση και ενδέχεται να διαφέρει λόγω παραγόντων όπως η τεχνολογική καινοτομία ή
απαξίωση, ο εμπορικός κύκλος των προϊόντων, η συντήρηση, παράγοντες οι οποίοι, μεταξύ άλλων, λαμβάνονται υπόψιν κατά την
επανεκτίμηση της ζωής των ακινητοποιήσεων.

4.7.5. Εκτίμηση καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας για τα αποθέματα
Το ύψος της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων, αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκτίμηση της Διοίκησης, με βάση τις
ιστορικές τάσεις των πωλήσεων και την θεώρησή της για την ποιότητα και τον όγκο των αποθεμάτων, στο βαθμό που τα διαθέσιμα
αποθέματα κατά την ημερομηνία του ισολογισμού θα πουληθούν κάτω του κόστους.

4.7.6. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία, σε κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζει απομείωση για αναμενόμενες ζημίες
πιστωτικού κινδύνου για τις απαιτήσεις κατά πελατών.
Για τον σκοπό αυτό εκτιμά εάν υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης, επιμετρά την απομείωση βάσει των αναμενόμενων ζημίες πιστωτικού
κινδύνου (πιθανότητα αθετήσεως εντός των επόμενων δώδεκα μηνών), εκτιμά αν υφίσταται σημαντική αύξηση του πιστωτικού
κινδύνου από την αρχική αναγνώριση και βάσει αυτών κατατάσσει τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε ένα από τρία στάδια

4.7.7. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στο ονομαστικό ποσό που προκύπτει με βάση την εργατική
νομοθεσία. Η Εταιρεία πιστεύει ότι η εφαρμογή της αναλογιστικής μεθόδου και η επιμέτρηση στην παρούσα αξία της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών, του κανονικού κόστους της τρέχουσας απασχόλησης και, όπου αρμόζει, του κόστους προϋπηρεσίας, δεν
θα είχε σημαντική διαφορά από την ονομαστική μέθοδο.
Η μέθοδος αυτή απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως το ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων
κλπ. Η Διοίκηση επανεκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τις εν λόγω παραδοχές.
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4.7.8. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά
με την πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και της επίδρασης που τα γεγονότα αυτά μπορεί να
έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας.

4.7.9. Παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern)
Η Διοίκηση εκτιμά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας σε συνάρτηση με τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, την
κεφαλαιακή της επάρκεια και τυχόν σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει λειτουργεί για το
προβλεπτό μέλλον και ειδικότερα για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.
Η Διοίκηση θεωρεί ως κατάλληλη βάση για τη σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
καθώς δεν υφίστανται σημαντικές αβεβαιότητες σε σχέση με την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει να λειτουργεί για τουλάχιστον
το προβλεπτό μέλλον.
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4.8.

Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

4.6.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου
Η Εταιρεία, εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους κυρίως λόγω της φύσης και της γεωγραφικής διαφοροποίησης των αγορών
και των πωλήσεων της.
Οι παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου της Εταιρείας διαχειρίζονται από την διοίκηση της, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι
δυνητικά δυσμενείς επιπτώσεις διακυμάνσεων των αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.

α) Κίνδυνος ρευστότητας
Η Εταιρεία, επιπλέον των λειτουργικών της ταμειακών ροών, διατηρεί επαρκή μετρητά και άλλα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως
και πιστωτικές γραμμές σε τράπεζες προκειμένου να διασφαλίσει την εκπλήρωση των χρηματοοικονομικών της υποχρεώσεων.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020,
βάσει των πληρωμών που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις, σε μη προεξοφλημένες τιμές.

(π οσά σε €)

Εως 6 μήνες

6 με 12
μήνες

1-5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Σύνολο

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Υπ οχρεώσεις
Δάνεια

-

Μισθωτικές υπ οχρεώσεις

60.354

Εμπ ορικές υπ οχρεώσεις

2.027.824

Φόρος εισοδήματος
Λοιπ οί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

(π οσά σε €)

60.354

54.254

-

-

-

137.240

-

-

174.962

-

-

2.027.824

-

-

137.240

83.910

-

-

-

83.910

102.028

-

-

-

102.028

4.608

-

-

-

4.608

940.655

-

-

-

940.655

-

3.471.227

3.219.379

Εως 6 μήνες

197.594

6 με 12
μήνες

54.254

1-5 έτη

Πάνω από 5
έτη

Σύνολο

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Υπ οχρεώσεις
Δάνεια

3.155

65.000

1.300.000

Μισθωτικές υπ οχρεώσεις

29.304

29.303

63.487

Εμπ ορικές υπ οχρεώσεις

406.814

Φόρος εισοδήματος
Λοιπ οί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπ ές υπ οχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021

-

-

413.765

1.835.000

3.203.155

-

122.094

-

-

406.814

-

-

413.765

79.837

-

-

-

79.837

106.754

-

-

-

106.754

15.436

-

-

-

15.436

1.964.541

-

-

-

1.964.541

2.605.841

508.068

1.363.487

1.835.000

6.312.396

Ο Δανεισμός περιλαμβάνει τα υπόλοιπα των δανείων (ανεξόφλητο κεφάλαιο) συμπεριλαμβανομένων των τόκων με σταθερό επιτόκιο
μέχρι την λήξη τους.
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς το κεφάλαιο κίνησης επαρκεί για να καλύψει της ανάγκες της.
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β) Κίνδυνος της αγοράς
Ο κίνδυνος της αγοράς αποτελείται από τρεις κύριους κινδύνους:
➢
➢

τον συναλλαγματικό κίνδυνο,
τον κίνδυνο τιμών (π.χ. κίνδυνο τιμών εμπορευμάτων), και

➢

τον κίνδυνο επιτοκίων.

Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο
νόμισμα (εισαγωγές/εξαγωγές) καθώς και από επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού.

β.1) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η εταιρεία, διενεργεί συναλλαγές σε συνάλλαγμα τόσο κατά το σκέλος των πωλήσεων όσο και κατά το σκέλος των αγορών και
συνεπώς υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.
Κατά το σκέλος των αγορών που αποκτώνται από τους ξένους οίκους, το βασικό νόμισμα συναλλαγής είναι το δολάριο ΗΠΑ. Η
συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολάριο ΗΠΑ, παρότι παρουσιάζει διακυμάνσεις δεν έχει σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα
χρήσης. Επίσης η εταιρεία χρησιμοποιεί παράγωγα (forward) σε συνάλλαγμα για αντιστάθμιση κινδύνων από μεταβολές
συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ανάλυση ευαισθησίας σε μεταβολές συναλλάγματος
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τις μεταβολές στα κέρδη της Εταιρείας προ φόρων και στην καθαρή θέση, σε πιθανές αλλαγές
κυμαινόμενων ισοτιμιών σε Δολάριο ΗΠΑ, νόμισμα στο οποίο η Εταιρεία κυρίως συναλλάσσεται εκτός του Ευρώ, κρατώντας όλες τις
άλλες μεταβλητές σταθερές.
Οι μεταβολές περιλαμβάνουν τα νομισματικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού – και πιο συγκεκριμένα «απαιτήσεις & υποχρεώσεις»
- όσον αφορά στις ισοτιμίες του Ευρώ με το νόμισμα Δολαρίου ΗΠΑ.
Ο πίνακας διαμορφώθηκε βάσει της υπόθεσης ότι κατά την διάρκεια της χρήσης η οποία έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 η
συναλλαγματική ισοτιμία διαφοροποιείται από την πραγματική κατά 10%. Η επίδραση στα κέρδη προ φόρων και στα ίδια κεφάλαια
έχει ως εξής:
Διακύμανση
(π οσά σε €)

+10%

-10%

Διακύμανση
+10%

-10%

USD

USD

Ποσά τρέχουσας χρήσης
2021

Ποσά συγκριτικής
συγκριτικής 2020

Επ ίδραση στα "Απ οτέλεσμα π ρο φόρων"

320.015

(320.015)

1.471.507

(1.471.507)

Επ ίδραση στην "Καθαρή Θέση"

320.015

(320.015)

1.471.507

(1.471.507)

Χρηματοοικονομικές Απαιτήσεις / Υποχρεώσεις σε Ξένο Νόμισμα

Ποσά τρέχουσας χρήσης
2021

Ποσά συγκριτικής
συγκριτικής 2020

Χρηματοιοκονομικές Απ αιτήσεις σε ΞΝ

833.237

1.707.888

Χρηματοιοκονομικές Υπ οχρεώσεις σε ΞΝ

218.425

199.443
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β.2) Κίνδυνος επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς
ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία εμφανίζει δανειακές υποχρεώσεις για πρώτη φορά το 2021.
Διακύμανση
(π οσά σε €)

+100

Διακύμανση

-100

+100

-100

Μονάδες Βάσης

Μονάδες Βάσης

Ποσά τρέχουσας χρήσης
2021

Ποσά συγκριτικής
συγκριτικής 2020

Επ ίδραση στα "Απ οτέλεσμα π ρο φόρων"

(8.000)

8.000

-

-

Επ ίδραση στην "Καθαρή Θέση"

(6.240)

6.240

-

-

Η έκθεση της Εταιρείας σε κινδύνους που αφορούν σε διακύμανση επιτοκίων στο μέλλον είναι μη σημαντική.

γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Η Εταιρεία παρέχει αγαθά και υπηρεσίες αποκλειστικά σε αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη.
Είναι πολιτική της Εταιρείας, η υποβολή σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου όλων των πελατών, στους οποίους παρέχονται αγαθά
και υπηρεσίες επί πιστώσει. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με σκοπό την
ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς απαιτήσεις.
Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, που
αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον
αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με τη λογιστική αξία των χρηματοπιστωτικών αυτών μέσων.
Η έκθεση της εταιρίας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία
την ημερομηνία του Ισολογισμού αναλύονται ως εξής:

(π οσά σε €)
Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα
Δουλευμένα έσοδα π εριόδου

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

11.438.328

4.355.121

224

571.932

Εμπ ορικές Απ αιτήσεις

3.973.154

12.201.122

Λοιπ ές Απ αιτήσεις

1.106.447

1.127.835

16.518.153

18.256.010

Καθαρή λογιστική αξία

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις η εταιρία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Τα υπόλοιπα των εμπορικών
απαιτήσεων που είναι μεν σε καθυστέρηση αλλά δεν έχουν απομειωθεί, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

< 90 ημέρες

-

91 - 180 ημέρες

-

181 - 360 ημέρες

-

> 360 ημέρες

19.866

18.336

19.866

18.336
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δ) Κεφαλαιουχικός κίνδυνος - Διαχείριση κεφαλαίου
Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας (going
concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να
μειωθεί το κόστος κεφαλαίου.
Πρωταρχικός στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η διατήρηση υγιών δεικτών κεφαλαίου ώστε να υποστηρίζονται οι
δραστηριότητες και να μεγιστοποιείται η αξία των μετόχων.
Η διοίκηση διαχειρίζεται συντηρητικά την διάρθρωση του κεφαλαίου με τις συνολικές υποχρεώσεις να μην περιλαμβάνουν δανεισμό.
Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων που
πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης
περιουσιακών στοιχείων.

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)
Μακροπ ρόθεσμες Δανειακές Υπ οχρεώσεις
Βραχυπ ρόθεσμες Δανειακές Υπ οχρεώσεις
Δανεισμός
Μείον: Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα
Καθαρά Διαθέσιμα / (Δανεισμός)
Ίδια Κεφάλαια

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

(3.135.000)

-

(68.155)

-

(3.203.155)

-

11.438.328

4.355.121

8.235.173

4.355.121

4.853.167

1.607.040

13.088.340

5.962.161

62,9%

73,0%

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Μακροπ ρόθεσμα Δάνεια

3.135.000

-

Βραχυπ ρόθεσμα Δάνεια

-

-

68.155

-

3.203.155

-

63.487

54.254

Συνολικά Απασχολούμενα Κεφ άλαια
Συντελεστής Μόχλευσης

(π οσά σε €)

Βραχυπ ρόθεσμο μέρος μακροπ ρόθεσμων
δανείων
Τραπεζικός Δανεισμός
Μακροπ ρόθεσμες Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις
Βραχυπ ρόθεσμες Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις
Μισθωτικές Υποχρεώσεις
Σύνολο τοκιζόμενων υποχρεώσεων

58.607

120.708

122.094

174.962

3.325.249

174.962

Ως καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ο συνολικός δανεισμός (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) αφαιρουμένων των ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων.
Ως συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια υπολογίζονται τα ίδια κεφάλαια όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρής Θέσης συν τον
καθαρό δανεισμό.
Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς οι βασικοί δείκτες ρευστότητας για τις τελευταίες δύο χρήσεις αποτυπώνουν
επαρκή ρευστότητα και επάρκεια σε κεφάλαιο κίνησης.
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4.9.

Επιμέτρηση εύλογης αξίας

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και τη γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεων ανά μέθοδο αποτίμησης:
Επίπεδο 1: με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή
υποχρεώσεις.
Επίπεδο 2: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης για τις οποίες όλα τα δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία είναι
ορατά, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ενώ περιλαμβάνει και τεχνικές αποτίμησης με διαπραγματεύσιμες τιμές σε λιγότερo
ενεργές αγορές για όμοια ή παρόμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις.
Επίπεδο 3: με βάση τις τεχνικές αποτίμησης που χρησιμοποιούν δεδομένα που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη αξία και
δεν βασίζονται σε εμφανή δεδομένα της αγοράς.
Η Εταιρεία δεν είχε επενδύσεις αποτιμώμενες σε εύλογες αξίες.
Η διοίκηση εκτιμά ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις, οι πελάτες, οι προμηθευτές, και οι λοιπές
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προσεγγίζουν τη λογιστική αξία τους, κυρίως λόγω των βραχυπρόθεσμων λήξεων τους.
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5.

Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων
5.1

Κύκλος εργασιών

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Έσοδο απ ό π αροχή υπ ηρεσιών τιμολογημένο
Έσοδο απ ό π αροχή υπ ηρεσιών - διόρθωση
με το π οσοστό ολοκλήρωσης
Καθαρή λογιστική αξία

5.2

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

14.360.022

9.338.232

501.529

366.158

14.861.551

9.704.390

Κόστος Πωληθέντων

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

648.768

935.517

Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού

2.466.641

2.090.139

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

5.281.209

1.497.456

(π οσά σε €)
Αναλώσεις υλικών

Παροχές τρίτων

334.837

118.979

Διάφορα έξοδα

1.006.005

1.833.284

Απ οσβέσεις

400.287

606.004

Επ ιβάρυνση / (Όφελος) απ ό αναγνώριση
ζημίας απ ό εκτιμώμενες ως ζημιογόνες
συμβάσεις π ελατών στην τρέχουσα ή σε
π ροηγούμενες χρήσεις

(34.200)

(335.581)

10.103.547

6.745.798

Καθαρή λογιστική αξία
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5.3

Έξοδα διοίκησης

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

239.424

320.663

15.171

60.253

2.739

7.253

Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - Τέλη

286

1.015

Διάφορα έξοδα

7.510

43.663

Απ οσβέσεις

3.410

24.635

268.540

457.482

Καθαρή λογιστική αξία

5.4

Έξοδα διάθεσης

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Αμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού

68.739

117.566

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

71.403

99.886

476.769

365.370

1.082

11.064

617.993

593.886

(π οσά σε €)

Διάφορα έξοδα
Απ οσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία

5.5

Λοιπά Έξοδα και Ζημιές

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Συναλλαγματικές διαφορές χρεωστικές
Λοιπ ά έκτακτα έξοδα
Καθαρή λογιστική αξία

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

136.496

881.402

3.506

496

140.002

881.898
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5.6

Λοιπά Έσοδα και Κέρδη

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Συναλλαγματικές διαφορές π ιστωτικές
Διάφορα έσοδα
Καθαρή λογιστική αξία

5.7

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

961.141

60.976

1.090

2.019

962.231

62.995

Χρηματοοικονομικά Έξοδα / Έσοδα

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Πιστωτικοί τόκοι και συναφ ή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι τραπ εζικών δανείων
Μείον: Χρεωστικοί τόκοι τραπ εζικών δανείων
π ου κεφαλαιοπ οιήθηκαν
Έξοδα τραπ εζικών δανείων
Τόκοι μισθωτικών υπ οχρεώσεων

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

441

840

21.031

-

(21.031)

-

12.321

-

7.263

11.635

533

741

Χρεωστικοί τόκοι

20.117

12.376

Λοιπ ά έξοδα τραπ εζικών εργασιών μη
συναφών με χρηματοδοτήσεις

88.273

18.558

Χρεωστικοί τόκοι και συναφ ή έσοδα

108.390

30.934

Καθαρή λογιστική αξία

107.949

30.094

Χρηματοοικονομικό Κόστος π ροεξόφλησης
υπ οχρεώσεων π αροχών π ροσωπ ικού λόγω
εξόδου απ ό την υπ ηρεσία

5.8

Φόρος Εισοδήματος

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Τρέχων φόρος

650.023

300.584

Αναβαλλόμενος φόρος
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

687.486

(50.282)

(π οσά σε €)

Καθαρή λογιστική αξία

-

1.333

1.337.509

251.635
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5.8

Φόρος Εισοδήματος (συνέχεια)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Αναγνώριση φ ορολογικής επιβάρυνσης / (οφ έλους):
Στην Κατάσταση Κέρδους ή Ζημίας
1.337.509

250.302

(π οσά σε €)

Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

-

Στην Κατάσταση Λοιπ ών Συνολικών
Εισοδημάτων
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

1.333

(596)

(127)

-

Φορολογική επιβάρυνση

(π οσά σε €)
Κέρδη προ φ όρων
Φόρος βάσει του θεσπ ισμένου φορολογικού
συντελεστή 22% (2020: 24%)

(860)

1.336.913

250.648

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

4.585.751

1.058.227

1.008.865

253.974

Προσαρμογές στο φ όρο σε σχέση με:
Δαπ άνες μη εκπ ιπ τόμενες στη φορολογία
εισοδήματος

(358.842)

47.943

Επ ίδραση αναβαλλόμενου φόρου στην
κατάσταση απ οτελεσμάτων

687.486

(50.282)

Πραγματική φ ορολογική επιβάρυνση

1.337.509

251.635

5.9

Κέρδη ανά Μετοχή

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Καθαρό κέρδος χρήσης
Σταθμισμένος μέσος αριθμός των σε
κυκλοφορία κοινών μετοχών
Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά
κοινή μετοχή

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

3.248.242

806.592

533.500

533.500

6,089

1,512

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση των καθαρών κερδών που αναλογεί στους κοινούς μετόχους, διά του μέσου
σταθμισμένου αριθμού των σε κυκλοφορία κοινών μετοχών κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν μετοχές
που αγοράστηκαν από την ίδια την Εταιρεία (ίδιες μετοχές).
Η Εταιρεία δεν έχει εκδώσει προνομιούχες μετοχές, ούτε έχει εκδώσει άλλα χρηματοοικονομικά μέσα προαίρεσης αγοράς μετοχών ή
μετατροπής χρέους σε κοινές μετοχές.
Κατά συνέπεια, τα «βασικά κέρδη ανά μετοχή» και τα «απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή (diluted earnings per share) ταυτίζονται.
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5.10

Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Η κίνηση του υπολοίπου του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:
Ακίνητα
(π οσά σε €)

Δικαίωμα
χρήσης
ακινήτων

Προκαταβολές
Ακινήτων

Μηχανολογικός
εξοπλ/μός

Δικαίωμα
χρήσης
αυτοκ/των

Λοιπός
εξοπλ/μός

Σύνολο

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης την 1/1/2020

84.210

389.373

-

526.077

90.956

1.258.025

2.348.641

655

9.286

132.270

542.211

Προσθήκες

-

-

Πωλήσεις

-

-

-

-

Μειώσεις

-

-

-

-

Κόστος κτήσης την 31/12/2020

84.210

389.373

(68.572)

(189.346)

(9.274)

(94.673)

400.000

400.000

(8.845)

-

(8.845)

526.732

91.397

1.390.295

2.882.007

-

(526.077)

(22.497)

(1.112.875)

(1.919.367)

-

(655)

(18.787)

(95.866)

(219.255)

Αποσβέσεις / Απομειώσεις
Απ οσβέσεις σωρευμένες την 1/1/2020
Απ όσβεση χρήσης
Πωλήσεις

-

-

-

-

Μειώσεις

-

-

-

-

Απ οσβέσεις σωρευμένες την 31/12/2020

(77.846)

(284.019)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

6.364

105.354

400.000

Δικαίωμα
χρήσης
ακινήτων

Προκαταβολές
Ακινήτων

Ακίνητα
(π οσά σε €)

-

(526.732)
-

Μηχανολογικός
εξοπλ/μός

8.845

-

8.845

(32.439)

(1.208.741)

(2.129.777)

58.958

181.554

752.230

Δικαίωμα
χρήσης
αυτοκ/των

Λοιπός
εξοπλ/μός

Σύνολο

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης την 1/1/2021
Προσθήκες
Μεταφορά Προκαταβολής

84.210

389.373

3.859.819

39.172

-

400.000

Πωλήσεις

-

Μειώσεις

-

Κόστος κτήσης την 31/12/2021

400.000

526.732

91.397

1.390.295

2.882.007

1.148

40.302

122.055

4.062.496

(400.000)
-

-

-

-

-

(32.594)

-

-

4.344.029

395.951

-

527.880

129.774

1.512.350

6.909.984

(77.846)

(284.019)

-

(526.732)

(32.439)

(1.208.741)

(2.129.777)

(2.067)

(97.581)

-

(1.148)

(28.937)

(67.434)

(197.167)

(1.925)

-

-

-

(34.519)

Αποσβέσεις / Απομειώσεις
Απ οσβέσεις σωρευμένες την 1/1/2021
Απ όσβεση χρήσης
Πωλήσεις

-

Μειώσεις

-

-

-

-

32.594

-

-

Απ οσβέσεις σωρευμένες την 31/12/2021

(79.913)

(349.006)

-

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021

4.264.116

46.945

-

(527.880)
-

1.925

-

-

-

34.519

(59.451)

(1.276.175)

(2.292.425)

70.323

236.175

4.617.559

Κατά τη διάρκεια των ετών 2021 και 2020 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε πωλήσεις πάγιου εξοπλισμού.
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5.11

Ασώματες Ακινητοποιήσεις

Η κίνηση του υπολοίπου του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:
Λογισμικά

Λοιπά
Άυλα

Σύνολο

(π οσά σε €)

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης την 1/1/2020
Προσθήκες
Πωλήσεις

2.643.213

-

715

715

-

Κόστος κτήσης 31/12/2020

2.643.213

-

-

2.643.928

-

2.643.928

(1.869.552)

-

(1.869.552)

Αποσβέσεις / Απομειώσεις
Απ οσβέσεις σωρευμένες την 1/1/2020
Απ όσβεση χρήσης
Απ ομειώσεις σωρευμένες την 1/1/2020
Απ ομείωση χρήσης
Σύνολο Απ οσβέσεων / Απ ομειώσεων
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

(422.447)

(422.447)

-

-

-

-

-

(2.291.999)

-

(2.291.999)

351.929

-

351.929

Λογισμικά

Λοιπά
Άυλα

Σύνολο

(π οσά σε €)

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Κόστος κτήσης
Κόστος κτήσης την 1/1/2021
Προσθήκες
Πωλήσεις

2.643.928

-

-

-

-

Κόστος κτήσης 31/12/2021

2.643.928

-

-

2.643.928

-

2.643.928

(2.291.999)

-

(2.291.999)

Αποσβέσεις / Απομειώσεις
Απ οσβέσεις σωρευμένες την 1/1/2021
Απ όσβεση χρήσης
Απ ομειώσεις σωρευμένες την 1/1/2021
Απ ομείωση χρήσης
Σύνολο Απ οσβέσεων / Απ ομειώσεων
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021

(207.611)

(207.611)

-

-

-

-

-

-

(2.499.610)

-

(2.499.610)

144.318

-

144.318
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5.12

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Συμμετοχή σε π οσοστό 17,5% στην
εταιρεία "UCANDRONE Α.Ε."
Δοσμένες Εγγυήσεις
Καθαρή λογιστική αξία

5.13

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

150.000

150.000

27.120

21.464

177.120

171.464

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση

Ανάλυση του κονδυλίου του αναβαλλόμενου φόρου, παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Απ αίτηση / (Υπ οχρέωση) την 1/1
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

1.279.038

1.240.086

-

(10.984)

1.279.038

1.229.102

(687.486)

50.282

Έσοδο / (Έξοδο) φόρου:
Στην Κατάσταση Απ οτελεσμάτων
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Στα Λοιπ ά Συνολικά Εισοδήματα
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Απ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Απαίτηση / (Υποχρέωση) την 31/12

-

(1.333)

596

127

-

860

592.148

1.279.038
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5.13

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (συνέχεια)

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση δημιουργείται από τις κάτωθι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης, όσον αφορά στα
κάτωθι κονδύλια της κατάστασης οικονομικής θέσης:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Αναβαλλόμενες φ ορολογικές απαιτήσεις (πριν από συμψηφ ισμούς)
Εμπ ορικές απ αιτήσεις

-

228.865

Συνταξιοδοτικές υπ οχρεώσεις

17.013

Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις

26.861

41.991

826.823

1.030.564

870.697

1.318.473

Λοιπ ές μακροπ ρόθεσμες υπ οχρεώσεις

17.053

Αναβαλλόμενες φ ορολογικές υποχρεώσεις (πριν από συμψηφ ισμούς)
Ακίνητα
Λοιπ ός εξοπ λισμός
Εμπ ορικές απ αιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπ ορικές υπ οχρεώσεις

Καθαρή αναβαλλόμενη φ ορολ απαίτηση

(10.328)

(25.285)

(15.471)

(14.150)

(164.557)

-

(88.087)

-

(106)

-

(278.549)

(39.435)

592.148

1.279.038

Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση για τη χρήση 2021 υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που ίσχυε
κατά την ημερομηνία αναφοράς, την 31/12/2021, σύμφωνα με το ΔΛΠ 12, δηλαδή 22%.

5.14

Αποθέματα

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

13.955

-

Καθαρή λογιστική αξία

13.955

-
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5.15

Εμπορικές απαιτήσεις

Η κίνηση του υπολοίπου του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:
Εμπορικές
Απαιτήσεις

Λοιπές
Απαιτήσεις

Σύνολο

(π οσά σε €)

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Απ αιτήσεις την 31/12/2020

12.201.122

1.127.835

13.328.957

Απ ομείωση σωρευμένη την 1/1/2020

-

-

-

Μεταβολή απ ομείωσης στη χρήση

-

-

-

-

-

-

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

12.201.122

1.127.835

Εμπορικές
Απαιτήσεις

Λοιπές
Απαιτήσεις

13.328.957

Σύνολο

(π οσά σε €)

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Απ αιτήσεις την 31/12/2021

3.973.154

1.106.447

5.079.601

Απ ομείωση σωρευμένη την 1/1/2021

-

-

-

Μεταβολή απ ομείωσης στη χρήση

-

-

-

-

-

-

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2021

3.973.154

1.106.447

5.079.601

Ο λογαριασμός Εμπορικές Απαιτήσεις δεν είναι τοκοφόρος και συνήθως διακανονίζεται εντός διαστήματος από 0 έως 120 ημέρες.

5.16

Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)
Δεδουλευμένα έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών

-

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020
571.779

Δεδουλευμένοι τόκοι τραπ εζικών καταθέσεων

224

153

Καθαρή λογιστική αξία

224

571.932
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5.17

Λοιπές απαιτήσεις

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Απ αιτήσεις απ ο ΦΠΑ
Δεσμευμένες καταθέσεις
Λοιπ ές Απ αιτήσεις απ ό το Ελληνικό
Δημόσιο
Προσωπ ικό-Λ/μοι π ρος απ όδοση
Καθαρή λογιστική αξία

5.18

76.191

175.265

1.019.732

942.317

9.000

9.000

1.524

1.253

1.106.447

1.127.835

Προπληρωμένα έξοδα

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)
Αμοιβές π ροσωπ ικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων (Ασφάλιστρα)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

15.999

-

166

52.458

443.874

663.287

Φόροι - τέλη αυτοκινήτων
Διάφορα έξοδα

259

288

71.160

77.319

Καθαρή λογιστική αξία

531.458

793.353

5.19

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)
Ταμείο

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

4.369

11.995

Καταθέσεις όψεως σε ευρώ

7.274.897

198.812

Καταθέσεις όψεως σε ξένο νόμισμα

4.159.062

4.144.314

11.438.328

4.355.121

Καθαρή λογιστική αξία

Τα Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα καλύπτουν τις ανάγκες της εταιρείας.
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5.20

Καταβλημένα Κεφάλαια & Αποθεματικά

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Μετοχικό Κεφάλαιο

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

1.563.155

1.563.155

Υπ έρ το Άρτιο

-

Απ οθεματικά νόμων & καταστατικού

-

1.696.085
-

Τακτικό απ οθεματικό

177.520

177.520

Έκτακτα φορολογημένα απ οθεματικά

937.077

937.077

(2.766.797)

(3.349.897)

Απ οτελέσματα
Προηγουμένων π εριόδων
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Μείωση λόγω κεφαλαιοπ οίησης
Μείωση λόγω διανομής
Τρέχουσας π εριόδου
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Καθαρή λογιστική αξία

-

34.781

1.696.085

(15.149)

-

(240.000)

3.246.127

801.968

-

1.500

4.853.167

1.607.040

Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό €1.563.155 και διαιρείται σε 533.500 ονομαστικές μετοχές,
ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία. Στα πλαίσια αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες
χρήσεις έχουν καταβληθεί ποσά υπέρ το άρτιο ύψους ευρώ 1.696.085, αμετάβλητα από τη χρήση 2016. Στην τρέχουσα χρήση αυτά
μεταφέρθηκαν στα κέρδη εις νέον.
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5.21

Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Υπ οχρέωση καθορισμένων π αροχών την 1/1
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

71.052

98.789

Υπ οχρέωση καθορισμένων π αροχών την 1/1

71.052

53.024

(71.180)

(6.676)

(71.180)

(6.676)

Τρέχων κόστος απ ασχόλησης
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

74.217

25.408

Δαπ άνη τόκου
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)

533

(π οσά σε €)

-

(45.765)

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Παροχές π ληρωθείσες

Κατάσταση Κέρδους ή Ζημίας

-

(5.213)
741

-

(343)

74.750

20.593

2.711

528

Κατάσταση Λοιπών Συνολικών
Εισοδημάτων
Αναλογιστικές ζημίες / (κέρδη)
Επ ίδραση αλλαγής λογιστικής
π ολιτικής (ΔΛΠ 19)
Υποχρέωση καθορισμένων παροχών 31/12

-

3.583

2.711

4.111

77.333

71.052

Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο τέλος της παρούσας καθώς και της
προηγούμενης χρήσης υπολογίστηκαν βάσει αναλογιστικής μελέτης με την μέθοδο της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας
(projected credit unit method). Η μέθοδος αυτή απαιτεί από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως το ποσοστό
αποχώρησης των εργαζομένων κλπ. Η Διοίκηση επανεκτιμά σε κάθε ημερομηνία αναφοράς τις εν λόγω παραδοχές.
Πρόκειται για συνταξιοδοτικές παροχές που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, καταβαλλόμενες κατά τη στιγμή της αφυπηρέτησης του
εργαζομένου. Η ελληνική εργατική νομοθεσία προβλέπει η αποζημίωση για αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης να βασίζεται στα
χρόνια υπηρεσίας των εργαζομένων στην Εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοχές τους κατά την ημερομηνία αποχώρησης.
Οι αποζημιώσεις λόγω αποχώρησης για συνταξιοδότηση δεν χρηματοδοτούνται από ειδικά κεφάλαια. Η επιχείρηση δεν έχει
ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραμμα παροχών προς τους εργαζόμενους πέραν αυτών που προκύπτουν από την παραπάνω
νομοθεσία, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων για το σύνολο των εργαζομένων.
Κατά την διάρκεια του 2021 και με βάση σχετική απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (IFRIC) σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του ΔΛΠ 19 στην εν’ λόγω αναλογιστική υποχρέωση, η κατανομή της
αναλογιστικής υποχρέωσης έγινε με τρόπο που αυτή να αναγνωρίζεται μόνον σε σχέση με τα τελευταία 16 έτη υπηρεσίας προ της
συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές
που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο
από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.
Η επίπτωση της απόφαση της Επιτροπής αναγνωρίστηκε ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής σύμφωνα με το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές
Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» και αναγνωρίστηκε αναδρομικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1922 του ΔΛΠ 8. Η μεταβολή λογιστικής πολιτικής εφαρμόστηκε αναδρομικά από 1/1/2020, με ανάλογη προσαρμογή του υπολοίπου
έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων
συγκριτικών ποσών για κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε χρήση.
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5.21

Προβλέψεις για Παροχές σε Εργαζομένους (συνέχεια)

Οικονομικές Παραδοχές
Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι οι καλύτερες εκτιμήσεις για τις μεταβλητές που θα προσδιορίσουν το οριστικό κόστος
χορήγησης των παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία.

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Επ ιτόκιο Προεξόφλησης

0,60%

0,75%

Αναμενόμενη Μελλοντική Αύξηση μισθών

1,80%

1,50%

Πληθωρισμός

1,80%

1,50%

(π οσά σε €)

Δημογραφικές Παραδοχές
Ως βασική παραδοχή ελήφθη υπ’όψιν ποσοστό αποχωρήσεων (turnover) για στο διάστημα μεταξύ του τέλους του έτους και του
χρόνου της αφυπηρέτησης μηδενικό, ενώ για άλλες δημογραφικές παραδοχές ελήφθησαν υπ’όψιν οι αναλογιστικοί πίνακες του
πλαισίου EVK 2000. Η Εταιρεία απασχολούσε την 31/12/2021 συνολικά 64 άτομα προσωπικό (31/12/2020: 57 άτομα).

Αναμενόμενες χρηματικές εκροές
Οι αναμενόμενες χρηματικές εκροές των επόμενων ετών παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Καταβολή
Υποχρέωσης

(π οσά σε €)
Απ ό 0-1 έτη

-

Απ ό 1-5 έτη

32.184

Απ ό 5-10 έτη

123.492

Απ ό 10 έτη και άνω

739.376
895.052

Ανάλυση Ευαισθησίας
Αναλυτικά, η αναλογιστική υποχρέωση ανά σενάριο παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναλογιστική
Υποχρέωση

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Κανονικό
Κόστος
επόμενου
έτους

Ποσοστιαία
Μεταβολή

Αύξηση επ ιτοκίου π ροεξόφλησης κατά 0,5%:

74.735

(3,0%)

15.618

(5,0%)

Μείωση επ ιτοκίου π ροεξόφλησης κατά 0,5%:

80.058

4,0%

17.161

5,0%

80.012

3,0%

17.147

5,0%

74.752

(3,0%)

15.623

(5,0%)

Αύξηση αναμενόμενης αύξησης μισθών
κατά 0,5%:
Μείωση αναμενόμενης αύξησης μισθών
κατά 0,5%:
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5.22

Δάνεια και Μισθωτικές Υποχρεώσεις

Η κίνηση του υπολοίπου του κονδυλίου «Δάνεια» παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:
Μακροπρόθεσμα
δάνεια

Βραχυπρόθεσμα
δάνεια

(π οσά σε €)

Βραχυπ.
μέρος
μακροπ.
δανείων

Σύνολο
Τραπεζικών
Δανείων

Μακροπρόθεσμες
Μισθ/κές
Υποχρ.

Βραχυπρόθεσμες
Μισθ/κές
Υποχρ.

Σύνολο
Υποχρεώσεων

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Οφειλόμενα π οσά 1/1/2020

-

-

-

-

165.676

Νέες Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις

-

-

-

-

9.286

Εκταμιεύσεις

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.635

-

11.635

Απ οπ ληρωμές τόκων

-

-

-

-

(11.635)

-

(11.635)

Μεταφορές μεταξύ λογ/μών

-

-

-

-

(120.708)

120.708

Οφειλόμενα π οσά 31/12/2020

-

-

-

-

54.254

120.708

Βραχυπ.
μέρος
μακροπ.
δανείων

Σύνολο
Τραπεζικών
Δανείων

Μακροπρόθεσμες
Μισθ/κές
Υποχρ.

Βραχυπρόθεσμες
Μισθ/κές
Υποχρ.

Απ οπ ληρωμές κεφαλαίου
Χρεώσεις τόκων

Μακροπρόθεσμα
δάνεια

Βραχυπρόθεσμα
δάνεια

(π οσά σε €)

-

114.507

280.183

-

9.286

(114.507)

(114.507)

174.962

Σύνολο
Υποχρεώσεων

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Οφειλόμενα π οσά 1/1/2020
Νέες Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις
Εκταμιεύσεις
Απ οπ ληρωμές κεφαλαίου

-

-

-

-

-

-

-

-

3.200.000
-

-

54.254

120.708

-

51.273

28.197

3.200.000

-

-

21.031

-

-

21.031

Απ οπ ληρωμές τόκων

(17.876)

-

-

(17.876)

Μεταφορές μεταξύ λογ/μών

(68.155)

-

68.155

3.135.000

-

68.155

Χρεώσεις τόκων

Οφειλόμενα π οσά 31/12/2020

-

3.203.155

3.641

-

174.962
79.470
3.200.000

(132.338)

(132.338)

3.622

28.294
(25.139)

(3.641)

(3.622)

(42.040)

42.040

63.487

58.607

3.325.249

Ειδικότερα, οι δανειακές και μισθωτικές υποχρεώσεις σε προεξοφλημένα ποσά (οφειλόμενο κεφάλαιο) αναλύονται κάτωθι:
Πληρωμές
εντός του
επομένου
έτους

Πληρωμές
μεταξύ
ετών 2 - 5

Πληρωμές
στα
έτη 5+

Σύνολο

Ποσά συγκριτικής χρήσης 2020
Δανειακές Υπ οχρεώσεις

-

-

-

-

Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις
Αυτοκινήτων
Ακινήτων
Οφειλόμενο Κεφάλαιο

18.325

43.282

-

61.607

102.383

10.972

-

113.355

120.708

54.254

-

174.962
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Δάνεια και Μισθωτικές Υποχρεώσεις (συνέχεια)
Πληρωμές
εντός του
επομένου
έτους

Πληρωμές
μεταξύ
ετών 2 - 5

Πληρωμές
στα
έτη 5+

Σύνολο

Ποσά τρέχουσας χρήσης 2021
Δανειακές Υπ οχρεώσεις

68.155

1.300.000

Αυτοκινήτων

31.994

41.598

-

73.592

Ακινήτων

26.613

21.889

-

48.502

126.762

1.363.487

1.835.000

3.203.155

Μισθωτικές Υπ οχρεώσεις

Οφειλόμενο Κεφάλαιο

5.23

1.835.000

3.325.249

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Προτιμολογημένα έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών
(Θα αναλωθούν στα έτη 2023-2024)

3.887.872

9.173.677

Καθαρή λογιστική αξία

3.887.872

9.173.677

(π οσά σε €)

5.24

Εμπορικές Υποχρεώσεις

Η κίνηση του υπολοίπου του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Προμηθευτές Εσωτερικού

102.987

158.588

Προμηθευτές Εξωτερικού (ΕΕ)

259.922

38.954

43.905

1.830.282

406.814

2.027.824

(π οσά σε €)

Προμηθευτές Εξωτερικού (Τρίτες Χώρες)
Καθαρή λογιστική αξία
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5.25

Φόρος εισοδήματος

Ανάλυση του κονδυλίου του τρέχοντος φόρου, παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Καθαρή Υποχρέωση / (Απαίτηση) 1/1

137.240

45.352

Οφειλή Προκαταβολής Φόρου υπ ολογισμένη
στην π ερυσινή δήλωση

205.658

159.592

(342.898)

(204.944)

Εξόφληση φόρου & π ροκαταβολής
π ροηγούμενης χρήσης

Συμψηφισμός λοιπ ές οφειλές / (απ αιτήσεις)
Απ αίτηση απ ό π ληρωμένη π ροκαταβολή Φόρου
Έξοδο φόρου τρέχουσας χρήσης π ληρωτέος
στην επ όμενη χρήση

-

(30.600)

(4.752)

(205.658)

(159.592)

650.023

300.584

Τέλος Επ ιτηδεύματος

-

Μεταβολή έτους
Καθαρή Υποχρέωση / (Απαίτηση) 31/12

1.000

413.765

137.240

413.765

137.240

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2008. Για την χρήση του 2009 η εταιρία χρησιμοποίησε τις
διατάξεις περί «περαίωσης». Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις 2010 - 2015.
Για τις φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας για τις ανέλεγκτες χρήσεις 2010-2015 δεν έχει εκδοθεί κοινοποίηση φύλλου ελέγχου
από δικαστικές ή φορολογικές αρχές και συνεπώς θεωρείται ότι φορολογικές υποχρεώσεις των χρήσεων 2010-2015 έχουν
παραγραφεί.
Για τις χρήσεις 2016-2021, η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από
τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013.
Ο έλεγχος της χρήσης 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη
δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν
πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.

5.26

Λοιποί Φόροι - Τέλη

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Φόρος μισθωτών υπ ηρεσιών

75.214

70.967

Λοιπ οί π αρακρ. Φόροι & Τέλη

4.623

12.943

79.837

83.910

(π οσά σε €)

Καθαρή λογιστική αξία
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5.27

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Ε.Φ.Κ.Α.

106.754

102.027

Καθαρή λογιστική αξία

106.754

102.027

(π οσά σε €)

5.28

Λοιπές Υποχρεώσεις

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Πιστωτές Διάφοροι

15.436
4.608

4.608

Καθαρή λογιστική αξία

15.436

4.608

(π οσά σε €)

5.29

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)
Αμοβές π ροσωπ ικού
Αμοιβές τρίτων (Προμήθειες Πωλήσεων)
Αμοιβές τρίτων (Αμοιβές Υπ εργολάβων)
Αμοιβές τρίτων (Συμβουλευτικές υπ ηρεσίες)
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ύδρευση
Τηλεπ ικοινωνίες

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

1.186

4.630

-

608.209

1.616.278
339.453

315.242

5.651

11.053

128

21

1.287

1.194

Ασφάλιστρα

559

Φόροι - Τέλη

4.608

306

1.964.541

940.655

Καθαρή λογιστική αξία

-
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5.30

Έσοδα επόμενων χρήσεων

Ανάλυση του κονδυλίου παρατίθεται στον πίνακα κάτωθι:

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Προτιμολογημένα έσοδα απ ό π αροχή υπ ηρεσιών
4.608

7.431.443

7.248.529

Καθαρή λογιστική αξία

7.431.443

7.248.529

(π οσά σε €)

5.31

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις & Δεσμεύσεις

Οι εγγυητικές επιστολές τις οποίες έχει εκδώσει παρουσιάζονται στον πίνακα κάτωθι:

(π οσά σε €)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

89.300

17.300

Εγγυητικές Επ ιστολές:
Τελωνείου
Συμμετοχής σε Διαγωνισμό

253.226

148.709

Προκαταβολής

6.476.249

5.977.508

Καλής Εκτέλεσης

2.347.448

2.137.902

9.166.223

8.281.419

5.32

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Στην παρούσα ενότητα περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν
εταιρειών, όπως ορίζονται στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24:
Ειδικότερα, οι συναλλαγές που πραγματοποίησε η Eταιρεία με τις συνδεδεμένες εταιρίες κατά την περίοδο 01.01 – 31.12.2021
και 2020 αντίστοιχα είναι οι ακόλουθες:
Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Πωλήσεις αγαθών
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπ ραξίες
Λοιπ ά συνδεδεμένα μέρη

6.954
4.608

6.954

-
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5.32

Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη (συνέχεια)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Παροχή Υπηρεσιών - Λοιπά
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπ ραξίες
Λοιπ ά συνδεδεμένα μέρη

89.383
4.608

89.383

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

165.098
165.098

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Αγορές Αγαθών
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπ ραξίες
Λοιπ ά συνδεδεμένα μέρη

400
4.608

-

-

-

400

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

-

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Αγορές Υπηρεσιών - Λοιπά
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπ ραξίες
Λοιπ ά συνδεδεμένα μέρη

300.903
4.608

16.453

210.866

317.356

210.866

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

(π οσά σε €)

-

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη
Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπ ραξίες
Λοιπ ά συνδεδεμένα μέρη

194.069
4.608

194.069

-
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5.33

Αμοιβές Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου

Οι αμοιβές των Ανωτάτων Διευθυντικών Στελεχών και των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τις χρήσεις 2021 και 2020 είχαν
ως εξής:

(π οσά σε €)

Ποσά
τρέχουσας
χρήσης 2021

Ποσά
συγκριτικής
χρήσης 2020

15.316
1.137

198.363
12.504

16.453

210.867

Μισθοί
Κόστος Κοινωνικής Ασφάλισης

Ανώτατα διευθυντικά στελέχη είναι εκείνα τα άτομα που έχουν την εξουσία και την ευθύνη για τον σχεδιασμό, την διοίκηση
και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων της οικονομικής οντότητας, άμεσα ή έμμεσα.
Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη της Εταιρείας (και τις οικογένειές τους) και δεν
υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε μέλη του Δ.Σ..
5.34

Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα

Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

5.35

Μερισματική Πολιτική

Η εταιρεία αποσκοπεί στην σημαντική βελτίωση του κονδυλιού «Αποτελέσματα εις νέο» μέσα στην επόμενη πενταετία.
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα (ζημιές) προηγούμενων χρήσεων ποσού €1.070.712 τη εταιρείας βελτιώθηκαν μειούμενα κατά τα
συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα της τρέχουσας χρήσης (κέρδη) ποσού €3.246.127 και διαμορφώθηκαν στο ποσό (κέρδη) των
€2.175.415.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, όπως τα προς διάθεση αποτελέσματα να διατεθούν ως
εξής:
Τακτικό αποθεματικό
Μερίσματα
Αμοιβές σε μέλη Δ.Σ. – Διοικητικά Στελέχη
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΣΥΝΟΛΟ

€108.771
€800.000
€12.998
€1.253.646
€2.175.415

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το κατά νόμο αρμόδιο όργανο για την λήψη απόφασης διανομής ή μη
μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης ή/και των προηγούμενων χρήσεων.

5.36

Μεταγενέστερα Γεγονότα

Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης αυτής, και μετά την 31/12/2021, έχει λάβει χώρα η εξάπλωση, τόσο στην χώρα μας,
όσο και διεθνώς της πανδημίας του ιού COVID-19. Αν και βρισκόμαστε μετά την κορύφωση της πανδημίας αυτής και δεν είναι δυνατή
η ασφαλής εκτίμηση του μεγέθους των οικονομικών και όχι μόνο επιπτώσεων, καθώς τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, αναμένεται
να είναι σημαντικές.
Δεδομένων τούτων, η Διοίκηση της εταιρείας δεν είναι προς το παρόν ικανή να εκτιμήσει το μέγεθος της μακροπρόθεσμης επίδρασης
της πανδημίας επί των οικονομικών μεγεθών και της πορείας της εταιρείας.
Βάσει όμως των μέχρι τώρα υπογραμμένων συμβάσεων, για την τρέχουσα χρήση 2021 αλλά και το προσεχές 12μηνο, δεν αναμένεται
αρνητική επίδραση στην εκτέλεση των έργων που η εταιρεία έχει αναλάβει καθώς και στη σύναψη νέων συμβάσεων έργων. Το ύψος
των οργανικών εσόδων της εταιρείας αναμένεται να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με την χρήση 2021. Το ίδιο αναμένεται και
για τα αποτελέσματα.
Πέραν των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων προβλέψεων η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα, οι όποιες αρνητικές
οικονομικές εξελίξεις, δεν αναμένεται να θέσουν υπό κίνδυνο την λειτουργία της εταιρείας (going concern) καθώς σήμερα, όπως
προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως 2020, διαθέτει απολύτως επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια.
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Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της εταιρείας θα παρακολουθεί από κοντά τις οικονομικές και λοιπές εξελίξεις και όταν υπάρξουν
ασφαλείς προβλέψεις, θα προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών επί των οικονομικών μεγεθών και της πορείας της εταιρείας
και ακολούθως θα προβεί σε περεταίρω ενημέρωση των μετόχων της.
Πέραν της προαναφερθείσας πανδημίας κανένα άλλο γεγονός δεν υφίσταται, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την
οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Αργυρούπολη, 24 Μαρτίου 2022
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΤΣΑΣ

ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνουμε ότι οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις που περιλαμβάνονται στις σελίδες 14 – 56 είναι αυτές που
αναφέρονται στην έκθεση ελέγχου που χορηγήσαμε στην Εταιρεία με ημερομηνία 18 Απριλίου 2022.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2022
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 29811
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 132
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