Γ. Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
Ποσά σε €
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Σημ.

6.1

31.12.2021

31.12.2020*

483.138
1.994.056

468.808
2.324.700
174.684
314.841
254

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

6.2

Δικαιώματα χρήσης παγίων στοιχείων

6.1

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία
μέσω αποτελεσμάτων
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6.3

201.503
314.841

6.4

174

6.5

112.945

64.466

3.106.658

3.347.753

6.6

22.134

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις

6.7

3.617.296

21.411
4.893.906

Λοιπές Απαιτήσεις

6.8

1.571.538

1.128.342

Λοιπά Κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού

6.9

105.576

90.452

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

6.10

705.016

705.512

6.021.559
9.128.217

6.839.624
10.187.376

Μετοχικό κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα σε νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

6.11

5.084.574
42.055
1.243
(12.255.521)
(7.127.650)

5.084.574
42.055
1.243
(8.686.793)
(3.558.921)

6.13

13.601

58.158

28.837

21.275

1.267.360
137.708
1.447.506

1.030.766
125.128
1.235.327

6.17

2.360.000
2.173.762

1.369.496
2.480.910

6.12

8.644.425

7.773.902

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

6.18

1.559.271

832.258

Βραχυπρόθεσμες Χρηματοδοτικές Μισθώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
Σύνολο υποχρεώσεων

6.12

70.904

54.405
12.510.971
13.746.298
10.187.376

Σύνολο
Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

Ίδια κεφάλαια

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων

6.14
6.15
6.12

6.16

14.808.361
16.255.867

9.128.217

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων
οικονομικών καταστάσεων
*Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020
έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19
(βλέπε σημείωση 4.1).
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων

6.19

1.1 31.12.2021
11.359.071

1.1 31.12.2020*
9.402.625

6.20

(7.359.367)

(4.672.116)

3.999.704

4.730.507
36.989
(2.188.330)

Ποσά σε €

Σημ.

Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα

6.21

Έξοδα διοίκησης

6.22

21.382
(2.439.882)

Έξοδα διάθεσης

6.22

(577.468)

(1.528.017)

Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης

6.22

(310.313)

(36.195)

Λοιπά έξοδα

6.21

(3.233.459)

(587.605)

(2.540.037)

427.400

1
(1.073.571)

1
(677.081)

(79)

(175)

(3.613.687)

(249.855)

0

0

44.645

23.818

(3.569.042)

(226.037)

401

(10.672)

(88)

2.561

313

(8.111)

(3.568.729)

(234.148)

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα

6.23

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος Φόρος

6.24

Αποτέλεσμα μετά από φόρους
Αναλογιστικές κερδών/(ζημιών) αναγνώρισης
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών)
Λοιπά Συνολικά έσοδα μετά από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

6.14
6.13

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων
οικονομικών καταστάσεων.
*Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν
αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε
σημείωση 4.1).
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Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

Ποσά σε €'

Σημ.

Υπόλοιπο την 1/1/2020
Αλλαγή λογιστικής πολιτικής ΔΛΠ 19
Αναπροσαρμοσμένο υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020*
Αποτέλεσμα περιόδου

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Λοιπά
Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέον

Σύνολο

5.084.574

42.055

1.243

(8.507.452)

(3.379.581)

0

0

0

54.807

54.807

5.084.874

42.055

1.243

(8.452.646)

0

0

0

(226.037)

(3.324.775)
(226.037)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

0

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)

6.14

0

0

0

(10.672)

(10.672)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες)

6.13

0

0

0

2.561

2.561

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

(8.111)

(8.111)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

0

0

0

(234.148)

(234.148)

Υπόλοιπο την 31/12/2020

5.084.574

42.055

1.243

(8.686.793)

(3.558.921)

Υπόλοιπο την 1/1/2021

5.084.574

42.055

1.243

(8.686.793)

(3.558.921)

0

0

0

(3.569.042)

(3.569.042)

Αποτέλεσμα περιόδου
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες)

6.14

0

0

0

401

401

Αναβαλλόμενοι φόροι επί Αναλογιστικά Κέρδη/ (Ζημίες)

6.13

0

0

0

(88)

(88)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους

0

0

0

313

313

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά φόρων

0

0

0

(3.568.729)

(3.568.729)

5.084.574

42.055

1.243

(12.255.522)

(7.127.650)

Υπόλοιπο την 31/12/20201

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων οικονομικών καταστάσεων
Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή
της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 4.1)
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Κατάσταση ταμιακών ροών
(Έμμεση Μέθοδος)

Σημ.

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη Περιόδου πρo φόρων από συνεχιζόμενη
δραστηριότητα
Προσαρμογές για:
Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων περιουσιακών στοιχείων
Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του
προσωπικού
Ζημίες απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής
δραστηριότητας
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Σύνολο προσαρμογών

1.1 31.12.2021

1.1 31.12.2020*

(3.613.687)

(249.855)

478.902

452.378

7.963

14.381

6.21

2.950.000

0

6.21

3.617

4.429

6.23

1.073.571
4.514.053

677.081
1.148.269

900.366

898.414

(723)
(2.180.188)
1.613.202
(567.708)
332.658
0

(4.885)
(54.253)
557.014
497.876
1.396.290
(182.902)

332.658

1.213.388

(192.401)

(487.902)

(192.401)

(487.902)

(65.347)
(75.407)

(85.792)
(74.033)

(140.754)

(159.825)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα
και ισοδύναμα (α+β+γ)

(497)

565.661

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης

705.512

139.851

705.016

705.512

6.1 - 6.2

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
πρίν τος μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν δανειακών)
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)

6.1 - 6.2

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / πληρωμές δανείων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο
τέλος της χρήσης

Οι επεξηγηματικές σημειώσεις που ακολουθούν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των παρουσιαζόμενων
οικονομικών καταστάσεων
Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση 2020
έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19
(βλέπε σημείωση 4.1)
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Δ. Σημειώσεις επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων
1. Γενικές Πληροφορίες
Η εταιρεία ATCOM A.E ιδρύθηκε το 2000 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2050 με
δυνατότητα παράτασης.
Η εταιρεία ATCOM A.E. είναι θυγατρική της ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας
ενοποιούνται, με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΒΕΕ, η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών,
και της οποίας το συνολικό ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31.12.2021 ανέρχεται σε άμεσο
ποσοστό 75%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη, σύμφωνα με το πρακτικό
ορισμού τους την 10/09/2020:
 Θεοτοκάς Κωνσταντίνος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
 Καμάρας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος
 Κομβοτέας Κυριάκος, Μέλος
 Παπαγεωργίου Αργύρης, Μέλος
 Ντανάς Βασίλειος, Μέλος
Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 10/09/2023.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από
το Δ.Σ. στις 21/9/2022 και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.atcom.gr.
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων
Η ATCOM A.E. είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο των ψηφιακών εφαρμογών και σε τομείς
όπως το software development, το web design , το on-line gaming, το intranet και extranet, καθώς και
σε εφαρμογές e-commerce.
Η Διοίκηση της ATCOM A.E. επεξεργάσθηκε και υιοθέτησε τη νέα στρατηγική της εταιρείας έχοντας
υπόψη της τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Βασικό συστατικό της νέας στρατηγικής είναι η αξιοποίηση σε μέγιστο βαθμό του μεγέθους, της
υποδομής, του κύρους, της εμπειρίας, της τεχνογνωσίας και της στελέχωσης που διαθέτει η εταιρεία.
Οι στόχοι και προοπτικές αυτής της στρατηγικής συνοψίζονται στη διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς,
στην ανάπτυξη του δικτύου διανομής, την αύξηση της παραγωγικότητας του στελεχιακού δυναμικού.
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν συνταχθεί από την Διοίκηση
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και τις Διερμηνείες της
Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (ΣΔΛΠ). Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern). Πρέπει να σημειωθεί ότι, αν και υπάρχουν συνθήκες που
υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας αναφορικά με την δυνατότητα της Εταιρίας να
συνεχίσει την δραστηριότητα της, η Διοίκηση της Εταιρείας έχει σχεδιάσει τη λήψη συγκεκριμένων και
κατάλληλων μέτρων για τη βελτίωση της χρηματοοικονομικής της θέσης και την ομαλή συνέχιση των
δραστηριοτήτων της (βλέπε σχετικά την υπ’ αριθμ. 5 σημείωση).
Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία
και ήταν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2021, ελήφθησαν υπόψη στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα.
2.1.1 Χρήση εκτιμήσεων
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και την
άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και παραδοχών οι
οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού, παθητικού, καθώς και την καταχώριση
των εσόδων και εξόδων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες
15
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συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι
σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 4.

2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων
τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Οι ακόλουθες τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών
Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους ήταν
υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης
σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές
Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση
Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας
στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές
που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές 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 χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα
λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και
σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19
Παραχωρήσεις Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021)

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος
προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες
μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022.
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.

β) Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα
οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

16



Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα
Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία
του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022)

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του
Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των
Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των
απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις
λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων.
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από
το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη
διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η
εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση
Αποτελεσμάτων.
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία
του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την
αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα
Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις».
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022.
-



ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο
αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός
ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων
των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που
κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και
κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική
οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει
και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην
έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν
αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη
μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη
χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία
εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της
προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι
σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος
την 01/01/2023.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που
αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να
βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη
πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο
συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών
σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Η
Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με
ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις
και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι
οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής
πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς
αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με
την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα
γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2023)

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις
απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα
από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να
έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την
περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας
για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς,
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες
της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν
πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά
με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει
μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην
έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της
αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του
Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος
με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12
προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο
φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης –
συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία
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υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την
αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες
απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι
σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ
17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις
απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που
σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές
συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα
πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες
των Οικονομικών Καταστάσεων Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να είναι σημαντική. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Βασικές λογιστικές αρχές
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης
2021 είναι οι ίδιες με αυτές που υιοθετήθηκαν κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της
χρήσης 2020 και είναι οι ακόλουθες:
3.1 Ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας
Θυγατρικές: Είναι όλες οι εταιρείες που διοικούνται και ελέγχονται, άµεσα ή έµµεσα, από άλλη εταιρία
(μητρική), είτε µέσω της κατοχής της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας στην οποία έγινε η
επένδυση, είτε µέσω της εξάρτησή της από την τεχνογνωσία που της παρέχει ο Όµιλος. Δηλαδή,
θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από την μητρική. Η ATCOM A.E.
είναι θυγατρική της εταιρείας ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς
από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος έπ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την
ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
Εξαιρέσεις από την ενοποίηση επενδύσεων σε θυγατρικές εταιρίες: Η μητρική εταιρεία δεν απαιτείται να
παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μόνον και μόνον εφόσον:
(α) η ίδια η μητρική εταιρεία κατέχεται εξ’ ολοκλήρου από άλλη εταιρεία ή κατέχεται μερικώς από άλλη
οικονομική οντότητα και οι λοιποί ιδιοκτήτες της, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν
δικαίωμα ψήφου, έχουν ενημερωθεί ότι η μητρική εταιρεία δεν θα καταρτίσει ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις και δεν έχουν αντιρρήσεις επ’ αυτού,
(β) οι χρεωστικοί ή συμμετοχικοί τίτλοι της μητρικής εταιρείας δεν διαπραγματεύονται δημόσια (σε
εγχώριο ή αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακή αγορά που συμπεριλαμβάνει τοπικές και
περιφερειακές αγορές),
(γ) η μητρική εταιρεία δεν έχει υποβάλει ούτε βρίσκεται στη διαδικασία υποβολής των οικονομικών
καταστάσεών της σε επιτροπή χρηματιστηριακών συναλλαγών ή άλλη διοικητική αρχή προκειμένου να
εκδώσει τίτλους οποιασδήποτε κατηγορίας σε δημόσια αγορά και
(δ) η τελική ή οποιαδήποτε ενδιάμεση μητρική εταιρεία της μητρικής εταιρείας δημοσιεύει ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης.
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Η Εταιρεία εφαρμόζοντας τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 περί εξαίρεσης ενοποίησης, δεν προέβη σε
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, δεδομένου ότι οι θυγατρικές της ενοποιούνται
στην ανώτερη μητρική ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε.Β.Ε.
3.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του
πρωτεύον οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα).
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των
ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς
καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
3.3 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως τους
μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και δεύτερον, τυχόν απαξιώσεις των παγίων. Το
κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή
ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά
οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του παγίου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί
να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα
όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής:
Κτιριακές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων
11-20 έτη
Μηχανολογικός εξοπλισμός
6 έτη
Αυτοκίνητα
10-13 έτη
Λοιπός εξοπλισμός
3-23 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε
κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν
την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και
της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. Οι επισκευές και
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως των
ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας του
προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.
3.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνονται τα λογισμικά προγράμματα και τα έξοδα ανάπτυξης
άυλων παγίων στοιχείων.
Λογισμικό: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως τους μείον τις διενεργηθείσες
αποσβέσεις και τυχόν απομειώσεις τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 4 έως 10 χρόνια.
Κόστος ανάπτυξης: Τα έξοδα έρευνας αναγνωρίζονται ως έξοδα της χρήσης όταν αυτά προκύπτουν.
Τα έξοδα που προκύπτουν λόγω αναπτυξιακών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως ασώματες
ακινητοποιήσεις εάν είναι πιθανόν να προσφέρουν στην εταιρεία μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Τα
υπόλοιπα έξοδα ανάπτυξης καταχωρούνται στους λογαριασμούς εξόδων μόλις αυτά προκύπτουν.
Έξοδα ανάπτυξης τα οποία σε προηγούμενες οικονομικές χρήσεις είχαν καταχωρηθεί σαν έξοδα, δεν
καταχωρούνται σαν ασώματες ακινητοποιήσεις σε μεταγενέστερη οικονομική χρήση. Τα έξοδα
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ανάπτυξης τα οποία έχουν κεφαλαιοποιηθεί αποσβένονται από την εκκίνηση της εμπορικής παραγωγής
του προϊόντος, βάση της σταθερής μεθόδου απόσβεσης κατά την περίοδο των αναμενόμενων
ωφελειών του προϊόντος. Η χρονική περίοδος απόσβεσης που έχει υιοθετηθεί από την εταιρεία
ανέρχεται σε 5 έως 10 χρόνια.
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του
ενεργητικού για μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο για
μία άλλη επιχείρηση.
Αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η εταιρεία καθίσταται ένα εκ των
συμβαλλομένων μερών του χρηματοοικονομικού μέσου.
Αρχική επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και
επιμετρώνται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ΔΠΧΑ 15, ήτοι στην τιμή συναλλαγής τους, τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται
αρχικά στην εύλογη αξία τους, αυξημένη (ή μειωμένη στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών
υποχρεώσεων) με το σχετικό κόστος της συναλλαγής. Τα σχετικά κόστη δεν προστίθενται στην
περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού (αφαιρούνται στην περίπτωση των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων) που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου κατά την αρχική αναγνώριση είναι συνήθως η τιμή της
συναλλαγής, δηλαδή η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη σύμφωνα με τους
ορισμούς του ΔΠΧΑ 13. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται η εύλογη αξία του
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης κατά την
αρχική αναγνώριση, να διαφέρει από την τιμή της συναλλαγής. Στην περίπτωση που μέρος του
ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή ελήφθη αφορά σε κάποιο άλλο στοιχείο πέραν του
χρηματοοικονομικού μέσου, η εταιρεία θα πρέπει να επιμετρά την εύλογη αξία του χρηματοοικονομικού
μέσου.
Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων
Οι δύο παράγοντες βάσει των οποίων πραγματοποιείται η ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου του ενεργητικού είναι το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών
ροών του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα
και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στο αποσβεσμένο κόστος: Ένα
χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος αν
ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο
στόχος είναι η διακράτηση χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού προκειμένου να
εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές τους, και
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
2. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών
συνολικών εσόδων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη
αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εάν ικανοποιούνται σωρευτικά οι παρακάτω συνθήκες:
(α) το στοιχείο του ενεργητικού κατέχεται ως μέρος ενός επιχειρηματικού μοντέλου, του οποίου ο
στόχος είναι τόσο η είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών όσο και η πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και
(β) οι συμβατικοί όροι του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού δημιουργούν σε
καθορισμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και
τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου.
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3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων: Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων, στην περίπτωση που δεν εμπίπτει σε κάποια από τις ανωτέρω δύο
περιπτώσεις. Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση να προσδιορίσει χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού ως επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, εάν αυτό
εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μία ανακολουθία στην επιμέτρηση ή στην αναγνώριση («λογιστική
ανακολουθία»), η οποία σε διαφορετική περίπτωση θα προέκυπτε από την επιμέτρηση στοιχείων
του ενεργητικού ή υποχρεώσεων ή την αναγνώριση των κερδών και ζημιών επί αυτών σε
διαφορετικές βάσεις.
Μία εταιρεία μπορεί κατά την αρχική αναγνώριση, να κάνει μία αμετάκλητη επιλογή να παρουσιάζει στα
λοιπά συνολικά έσοδα τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μίας επένδυσης σε συμμετοχικό
τίτλο που δεν διακρατείται προς εμπορία, ούτε αποτελεί ενδεχόμενο αντάλλαγμα αναγνωριζόμενο από
τον αγοραστή σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Στην περίπτωση που μία εταιρεία εφαρμόσει την
ανωτέρω επιλογή, τότε θα πρέπει να αναγνωρίσει στα αποτελέσματα της χρήσης (και όχι στα λοιπά
συνολικά έσοδα), τα μερίσματα από την επένδυση αυτή. Κατά την 31/12/2019, η Εταιρεία δεν έχει
συμμετοχικούς τίτλους.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:
1. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στο αποσβεσμένο κόστος.
2. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια:
1. στο επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού,
δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η
είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού, και
2. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου.
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά
στοιχεία του ενεργητικού, όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που
δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο
αντίκτυπος από την προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
και αναταξινομούνται στα αποτελέσματα κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων.
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων, αυτά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία
αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου. Η εύλογη αξία των στοιχείων προσδιορίζεται με
αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο
αποσβεσμένο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, εκτός από τις ακόλουθες
εξαιρέσεις:
1. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
2. χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που ανακύπτουν όταν η μεταβίβαση ενός χρηματοοικονομικού
στοιχείου του ενεργητικού δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για αποαναγνώριση ή αναγνωρίζεται
σύμφωνα με την προσέγγιση της συνεχιζόμενης ανάμειξης στη διαχείριση του μεταβιβαζόμενου
στοιχείου του ενεργητικού.
Τα κέρδη και οι ζημιές από την μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που
έχουν ταξινομηθεί στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, παρουσιάζονται στα αποτελέσματα της
χρήσης, με την εξαίρεση των υποχρεώσεων που αποτελούν τμήμα μίας σχέσης αντιστάθμισης και της
μεταβολής στην εύλογη αξία της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που αποδίδεται σε μεταβολή του
πιστωτικού κινδύνου της υποχρέωσης (η οποία παρουσιάζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα).
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Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών μέσων
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής
Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ή όταν η
εταιρεία μεταβιβάσει το στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας επί
αυτού.
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση
Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνο όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει. Συνεπώς, μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) εξαλείφεται, όταν
ο οφειλέτης είτε απαλλάσσεται της υποχρέωσης (ή μέρους αυτής) εξοφλώντας τον πιστωτή είτε
απαλλάσσεται νομίμως από την πρωταρχική ευθύνη της υποχρέωσης (είτε μέσω νομικής διαδικασίας
είτε από τον πιστωτή).
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων.
Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε
συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να
συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε
λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί
σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1),
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά
μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και
 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης
κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3).
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες
πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο
Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας
ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών
και των ταμειακών ροών που η εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιμοποιώντας
μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού.
3.6 Αποθέματα
Την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο
του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη
μέθοδο FIFO. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη ροή
των δραστηριοτήτων της εταρείας μείον το εκτιμώμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να
πραγματοποιηθεί η πώληση. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.
Γίνεται ειδική πρόβλεψη σε ετήσια βάση για τα αποθέματα που θεωρούνται πεπαλαιωμένα και πιθανόν
να μην μπορούν να πωληθούν.
3.7 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου,
μείον την πρόβλεψη για μείωση της αξίας τους. Στην περίπτωση που η αναπόσβεστη αξία ή το κόστος
ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου υπερβαίνει την παρούσα αξία, τότε το στοιχείο αυτό αποτιμάται
στο ανακτήσιμο ποσό αυτού, δηλαδή στη παρούσα αξία των μελλοντικών ροών του περιουσιακού
στοιχείου, η οποία υπολογίζεται με βάση το πραγματικό αρχικό επιτόκιο. Η σχετική ζημία μεταφέρεται
απευθείας στα αποτελέσματα χρήσης. Οι ζημιές απομείωσης, δηλαδή όταν υπάρχει αντικειμενική
ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους
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συμβατικούς όρους, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι
καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται προκειμένου να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα ή
μη πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις. Το υπόλοιπο της συγκεκριμένης πρόβλεψης για επισφαλείς
απαιτήσεις προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, ώστε να αντανακλά τους
πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους.
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τις εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω
στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες συνιστούν τις αναμενόμενες
ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε
οποιοδήποτε σημείο κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρία χρησιμοποιεί έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας
ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση τη φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων
και λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για
μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.
3.8 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα προϊόντα της αγοράς
χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις.
3.9 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί. Το τίμημα
που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «υπέρ το
άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
(α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών
απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους.
3.10 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους.
Τρέχουσα Φορολογία Εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός του
φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, στην οποία
περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και απαιτήσεις
προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του φορολογητέου
εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες
χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους φορολογικούς
νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες σχετίζονται, βασιζόμενα στο
φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του
ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση
συνολικών εσόδων χρήσης.
Αναβαλλόμενη φορολογία εισοδήματος
Αναβαλλόμενοι φόροι είναι οι φόροι ή οι φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά
βάρη ή οφέλη που προκύπτουν στην χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις
φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με
την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας
και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν
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επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. Ο αναβαλλόμενος φόρος
προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς των
οικονομικών καταστάσεων.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στη χρήση κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση
ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης
Οικονομικής Θέσης. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των
προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της
ημερομηνίας της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης, χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει
μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την
αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. Η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση επανεξετάζεται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και μειώνεται κατά την έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκές
φορολογητέο κέρδος θα είναι διαθέσιμο για να επιτρέψει την αξιοποίηση της ωφέλειας μέρους ή του
συνόλου αυτής της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης.
3.11 Παροχές στο προσωπικό
i. Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε
χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο
ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση και σε περίπτωση που το ποσό που καταβλήθηκε υπερβαίνει το
ποσό των παροχών , το υπερβάλλον ποσό αναγνωρίζεται ως στοιχείο του ενεργητικού, μόνο κατά την
έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
ii. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η εταιρία δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς του
εργαζομένους της. Το μόνο πρόγραμμα που ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί στο παρελθόν είναι η
συμβατική υποχρέωση (με βάση την ισχύουσα νομοθεσία Ν.2112/20 και 4093/2012) για παροχή
αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των καταβαλλόμενων
ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο
απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής
σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την
συνταξιοδότηση του. Για το παραπάνω ποσό η εταιρία κάνει πρόβλεψη βάσει αναλογιστικής μελέτης.
Αναγνωρίζει το σύνολο της υποχρέωσης της στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. Στην
κατάσταση αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται το τρέχων κόστος υπηρεσίας καθώς και το
χρηματοοικονομικό κόστος ενώ στην κατάσταση λοιπών εισοδημάτων αναγνωρίζονται οι προκύπτουσες
στην χρήση αναλογιστικές διαφορές.
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού
Δικαίου»). Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στην σημείωση 4.1.
3.12 Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές η τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η
εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι
προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν
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οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
3.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία ετοίμων προϊόντων, πωλήσεων αγαθών και παροχής
υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των
εσόδων γίνεται ως εξής:
- Πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων: Οι πωλήσεις αγαθών και ετοίμων προϊόντων
αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται
αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
- Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με
την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική
αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας
λογιστικής) αξίας.
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους
αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση.
3.14 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της εταιρίας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων.
3.15 Μισθώσεις
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, μια σύμβαση είναι ή περιέχει μίσθωση εάν μεταφέρει το δικαίωμα του
ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωρισμένου περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο έναντι
ανταλλάγματος. Για τέτοιες συμβάσεις, το νέο μοντέλο απαιτεί από τον μισθωτή να αναγνωρίζει
δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρέωση μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης του
περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται και η υποχρέωση δημιουργεί τόκους.
Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρία μετρά τις υποχρεώσεις μίσθωσης στην παρούσα αξία των
ανεξόφλητων μισθωμάτων εκείνη την ημερομηνία. Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται
χρησιμοποιώντας το έμμεσο επιτόκιο της μίσθωσης ή, εάν το ποσοστό αυτό δεν είναι άμεσα
προσδιορίσιμο, το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του στοιχείου που συμπεριλήφθηκε στη σύμβαση
μίσθωσης. Γενικά, η Εταιρία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του ως προεξοφλητικό
επιτόκιο. Πρόκειται για το επιτόκιο που ο μισθωτής θα έπρεπε να καταβάλλει κατά την ημερομηνία
έναρξης της μίσθωσης για δάνειο παρόμοιας διάρκειας και με παρόμοια εξασφάλιση, για να αποκτήσει
ένα περιουσιακό στοιχείο παρόμοιας αξίας με το δικαίωμα χρήσης σε παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον.
Η διάρκεια μίσθωσης είναι η μη ακυρώσιμη περίοδος της μίσθωσης. Οποιεσδήποτε περίοδοι που
καλύπτονται από δικαιώματα προαιρέσεως που κατέχει η Εταιρία περιλαμβάνονται στην υποχρέωση
μίσθωσης μόνο εάν είναι εύλογο ότι τα δικαιώματα προαίρεσης θα ασκηθούν. Επιπλέον, οι περίοδοι που
καλύπτονται από την επιλογή λήξης της μίσθωσης που κατέχει η Εταιρία συμπεριλαμβάνονται μόνο εάν
η Εταιρία είναι εύλογα βέβαιη ότι αυτές οι επιλογές δεν θα ασκηθούν.
Το δικαίωμα χρήσης χρησιμοποιηθέντων περιουσιακών στοιχείων αρχικά αποτιμάται στο κόστος που
είναι το αρχικό ποσό της υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο για τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που
πραγματοποιήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, συν το αρχικό
άμεσο κόστος και την εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και απομάκρυνσης του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου ή της αποκατάστασης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή του χώρου
στον οποίο βρίσκεται, μείον τυχόν κίνητρα μίσθωσης που έλαβε. Τα δικαιώματα χρήσης αποτιμώνται
στο κόστος μείον τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης και διευθετούνται για ορισμένες
αναπροσαρμογές της υποχρέωσης μίσθωσης. Αποσβένονται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

26

κατά τη διάρκεια της μικρότερης μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου
και της διάρκειας μίσθωσης. Εάν το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης αντικατοπτρίζει ότι η Εταιρία θα
ασκήσει μια επιλογή αγοράς, τότε αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου
περιουσιακού στοιχείου.
4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως.
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων,
εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις
υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις
γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις
συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων
πληροφοριών.
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές
με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό
κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων,
υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν:
•
Φόροι εισοδήματος
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για
φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός
προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από αναμενόμενους
φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι.
Εάν το τελικό αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα
επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.
•
Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των
ενσώματων περιουσιακών στοιχείων της μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται
σχετικός έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού
στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής τιμής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.
•
Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο
αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων η
διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων.
•
Προβλέψεις για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες από απαιτήσεις από πελάτες
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, με την οποία, η πρόβλεψη ζημίας επιμετράται σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα
συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
προκειμένου να καλύψουν επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προέρχεται από
αυτές τις απαιτήσεις. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται σε κάθε περίοδο αναφοράς, με
μεταβολές επί αυτής να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης.
Το υπόλοιπο της πρόβλεψης για απομείωση απαιτήσεων προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία
αναφοράς ώστε να αντανακλά την πιθανή σχετική απώλεια. Αποτελεί πολιτική της Εταιρείας να μη
διαγράφεται καμιά απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή
της.
•

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

27

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των
εργασιών της. Η Εταιρεία εξετάζει τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς
των οικονομικών καταστάσεων και προχωρεί σε διενέργεια προβλέψεων για επίδικες υποθέσεις κατά
της Εταιρείας, βάσει στοιχείων από τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, τα οποία προκύπτουν βάσει των
πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζονται. Η Διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε
διακανονισμοί δεν θα επηρέαζαν σημαντικά την οικονομική θέση της Εταιρείας την 31/12/2020.
Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις
πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις
κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων
υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον.
•
Συνταξιοδοτικά προγράμματα
Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθμό παραγόντων που
προσδιορίζονται με τη χρήση αναλογιστικών μεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια αναλογιστική
παραδοχή είναι και το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του κόστους της
παροχής. Η Εταιρία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό
ορίζεται ως το επιτόκιο το οποίο θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία
των μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες αναμένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των
υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Για τον καθορισμό του κατάλληλου επιτοκίου
προεξόφλησης, η Εταιρία χρησιμοποιεί το επιτόκιο των χαμηλού ρίσκου εταιρικών ομολογιών, τα οποία
μετατρέπονται στο νόμισμα στο οποίο η υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ημερομηνία λήξης
πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Άλλες σημαντικές παραδοχές των
υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών βασίζονται μερικώς στις τρέχουσες συνθήκες αγοράς.
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού
Δικαίου»). Αναλυτικότερη αναφορά γίνεται στην σημείωση 4.1.
•
Εξέταση για τυχόν απομείωση συνολικής αξίας συμμετοχής
Η Εταιρία ελέγχει ετησίως την αξία των συμμετοχών για τυχόν απομείωση και ερευνά τα γεγονότα ή τις
συνθήκες που καθιστούν πιθανή την ύπαρξη απομείωσης, όπως για παράδειγμα μια σημαντική
δυσμενής αλλαγή στο εταιρικό κλίμα ή μια απόφαση για πώληση ή διάθεση μιας μονάδας. Ο
καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης απαιτεί την αποτίμηση της αντίστοιχης μονάδας, η οποία
εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της προεξόφλησης των ταμειακών ροών. Κατά την εφαρμογή
αυτής της μεθοδολογίας, η Εταιρία βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες, στους οποίους
περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, οικονομικές
προεκτάσεις καθώς και δεδομένα της αγοράς (στατιστικά και μη).
Εάν από αυτή την ανάλυση προκύπτει ανάγκη για απομείωση της αξίας των συμμετοχών, η μέτρηση
της απομείωσης απαιτεί εκτίμηση της εύλογης αξίας της κάθε συμμετοχής.
 Ταξινόμηση μισθώσεων
Κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό των
μισθώσεων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η Διοίκηση θα πρέπει να κάνει χρήση εκτιμήσεων,
προκειμένου να προσδιορίσει αν μία σύμβαση είναι ή εμπεριέχει μίσθωση, καθώς και για τον
προσδιορισμό στοιχείων που διαμορφώνουν την αξία του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του
ενεργητικού και της υποχρέωσης μίσθωσης (π.χ. επιτόκιο προεξόφλησης, διάρκεια μίσθωσης, χειρισμός
τροποποίησης μίσθωσης κ.λπ.).
4.1 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών
προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
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Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού
Δικαίου»).
Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα
κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.
H 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 εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ατομικές οικονομικές καταστάσεις, έχει
ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία
συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή
λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής
περιόδου, με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου 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 σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8.
Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για κάθε
συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάσθηκε :
(Ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Αποτελέσματα Εις Νέον
Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

31/12/2019
8.507.452
150.304

(Ποσά σε €)

143.410
(143.410)

1/1/2020
8.650.862
6.894

ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόσπασμα Κατάστασης Οικονομικής Θέσης
Αποτελέσματα σε νέο
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
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31/12/2020

ΔΛΠ 19

31/12/2020
Αναθεωρημένο

(8.855.195)
5.001

168.402
53.152

(8.686.793
58.158

242.829

(221.554)

21.275
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(Ποσά σε €)

ΕΤΑΙΡΙΑ

Απόσπασμα Κατάστασης Συνολικού
Εισοδήματος
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αναβαλλόμενος Φόρος
Κέρδη /(Ζημίες) προ φόρων
Κέρδη (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών
αποσβέσεων ( EBITDA )

1/1/202031/12/2020

ΔΛΠ 19

(4.715.220)
(2.214.027)
(1.545.959)
(36.569)
(678.730)
45.234
(338.671)

43.103
25.697
17.942
424
1.649
(21.416)
88.816

Αναθεωρημένο
1/1/202031/12/2020
(4.672.117)
(2.188.330)
(1.528.017)
(36.145)
(677.081)
23.818
(249.855)

792.611

87.166

879.778

ΕΤΑΙΡΙΑ
Λοιπά συνολικά έσοδα
Αναλογιστικές κερδών/(ζημιών) αναγνώρισης
πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού
Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών
κερδών/(ζημιών)

1/1/202031/12/2020

ΔΛΠ 19

Αναθεωρημένο
1/1/202031/12/2020

(71.454)

60.782

(10.672)

14.149

(11.588)

2.561

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνωνλειτουργικής δραστηριότητας της Εταιρείας

Δυνατότητα

ομαλής

συνέχισης

της

(α) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τις πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες. Η Εταιρεία δεν έχει
σημαντική συγκέντρωση των απαιτήσεων της.
Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση στην Αγορά σε συνδυασμό με την πολύ χαμηλή ρευστότητα, την
πολύ υψηλή ανεργία και την πολύ κακή καταναλωτική διάθεση είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά ένα
μέρος της πελατειακής βάσης της εταιρείας, διατηρώντας πλέον κατά το μέγιστο δυνατό τους υγιείς
πελάτες και συνεργάτες. Οι επιδράσεις από τη πανδημία του covid 19 ήταν εμφανής στη
καθυστερημένη είσπραξη των απαιτήσεων της Εταιρείας.
Ωστόσο, η Διοίκηση της Εταιρείας, σε όποια περίπτωση θεωρεί ότι διατρέχει υψηλό κίνδυνο μη
εξασφάλισης των απαιτήσεων της, προσπαθεί να λαμβάνει εξασφαλίσεις και διενεργεί προβλέψεις ώστε
η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο να αντανακλάται από το ύψος κάθε στοιχείου του ενεργητικού.
(β) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει την επάρκεια χρηματικών διαθεσίμων
ιδίως από την στιγμή που η εταιρεία έχει περιορισμένη έως μηδενική δυνατότητα χρηματοδότησης του
κεφαλαίου κίνησης.
Η Εταιρία μη έχοντας να αντιμετωπίσει άλλους πιστωτικούς κινδύνους, πέραν της διαπραγμάτευσης του
ανωτέρω δανεισμού και βασιζόμενη στη συνεχή αύξηση του κύκλου εργασιών, έχει καταφέρει μέχρι και
σήμερα να χρηματοδοτεί όλες της τις ανάγκες με ίδια κεφάλαια. Αυτό πλέον αντικατοπτρίζεται και στο
των χρηματικών διαθεσίμων της εταιρίας το οποίο την 31/12/2021 ήταν ύψους 705.015,52 ευρώ.
Αναφορικά με το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, αυτό υπερβαίνει το
σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 8,8 εκ. εκ των οποίων τα 8,6εκ
αφορούν τον υπό διαπραγμάτευση δανεισμό της εταιρείας. Συνεπώς σε λειτουργικό επίπεδο οι
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερβαίνουν τα κυκλοφορούντα στοιχεία μόνο κατά 0,15
εκ. Το αντίστοιχο ποσό της 31/12/2020 ήταν 0,8 εκ. αν συνυπολογίσουμε ότι κατά την χρήση 2021 η
Διοίκηση της εταιρείας προέβει σε διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων της τάξεως των 2,9 εκ από τα
συσσωρευμένα κυκλοφορούντα στοιχεία της 31/12/2020.
Στην επόμενη χρήση, ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων της εταιρείας,
αλλά και του λειτουργικού αποτελέσματος της χρήσης το οποίο θα εξακολουθήσει να είναι θετικό, τα
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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κυκλοφορούντα παριουσιακά στοιχεία της εταιρείας θα υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
(μη λαμβανομένου υπόψη του υπό διαπραγμάτευση τραπεζικού δανεισμού).
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας ποσού € 8,3 εκ. που έχουν
καταστεί άμεσα απαιτητές από τις πιστώτριες τράπεζες (EUROBANK, ALPHA BANK και ΕΘΝΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ), οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τους ίδιους όρους που είχαν καταγραφεί και για την
χρήση 2020. Οπότε και για τη χρήση του 2022 αναμένονται τα αποτελέσματα της μακρόχρονης αυτής
διαπραγμάτευσης.
Βάσει των ανωτέρω, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31.12.2021
καταρτίσθηκαν βάσει της παραδοχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της.
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων.
31/12/2021
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Υποχρεώσεις
Δανειακές Υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2020
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις από Χρηματοδοτικές Υποχρεώσεις
Δανειακές Υποχρεώσεις
Σύνολο

Εντός

Από 1

12 μηνών

έως 5 έτη

2.360.000
2.173.762
1.559.271
70.904
8.644.425

Αργότερα
από 5 έτη

Σύνολο
2.360.000
2.173.762
2.826.630
208.612
8.644.425

1.267.360
137.708

14.808.361

1.405.068

0

Εντός
12 μηνών
1.369.496
2.480.910
832.258
54.405
7.773.902
12.510.971

Από 1
έως 5 έτη
1.030.766
125.128
1.155.894

Αργότερα
από 5 έτη
-

16.213.429

Σύνολο
1.369.496
2.480.910
1.863.024
179.533
7.773.902
13.666.865

(γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των
επιτοκίων.
Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις
τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται από τα δάνεια. Δάνεια με
μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο
εκθέτουν την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την ευαισθησία των αποτελεσμάτων και των ιδίων κεφαλαίων σε μία
λογική μεταβολή των επιτοκίων της τάξης του +/- 1 %.
31/12/2021
Μεταβολή

31/12/2020
Μεταβολή

επιτοκίων

Αποτέλεσμα
προ φόρων

Ίδια
κεφάλαια

1%
-1%

-77.739
77.739

-77.739
77.739

Ίδια

επιτοκίων

Αποτέλεσμα
προ φόρων

κεφάλαια

1%
-1%

-75.843
75.843

-75.843
75.843

δ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών
Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. Ως εκ τούτου η έκθεση σε συναλλαγματικούς
κινδύνους αξιολογείται ως χαμηλή.
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6. Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
6.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η συμφωνία της λογιστικής αξίας των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας έχει
ως εξής:
Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια
Λογιστική Αξία την 1/1/2020
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την
1.1.2020
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2020
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την
31.12.2020

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την
1.1.2021
Προσθήκες

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

276.842

21.071

20.217

1.663.573

1.981.702

(162.700)

(21.071)

(13.949)

(1.318.622)

(1.516.342)

114.142

-

6.268

344.951

465.361

-

-

-

75.697

(11.745)

-

(495)

(60.011)

(72.251)

276.842
(174.445)

21.071
(21.071)

20.217
(14.444)

1.739.270
(1.378.633)

2.057.399
(1.588.592)

102.397

0

5.773

360.637

468.807

Μηχ/κός
εξοπλισμός

Κτίρια
Λογιστική Αξία την 1/1/2021

Μεταφορικά
μέσα

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
Λοιπός
εξοπλισμός

75.697

Σύνολο

276.842

21.071

20.217

1.739.270

2.057.399

(174.445)

(21.071)

(14.444)

(1.378.633)

(1.588.592)

102.397

0

5.773

360.637

468.807

0

Πωλήσεις - Μειώσεις

0

0
0

434
0

97.083
(3.008)

97.517
(3.008)

Αποσβέσεις περιόδου

(11.452)

0

(750)

(67.992)

(80.193)

Πωλήσεις - Μειώσεις

0

0
20.651

15
1.833.345

15
2.151.908

Λογιστική Αξία την 31/12/2021

276.842

0
21.071

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την
31.12.2021

(185.897)

(21.071)

(15.193)

(1.446.609)

(1.668.771)

90.945

0

5.457

386.735

483.137

Η κίνηση του λογαριασμού των Δικαιωμάτων Χρήσης Ενσώματων Παγίων εντός της χρήσης 2020 και
2021 έχει ως ακολούθως για την Εταιρεία:
Κτίρια και εγκαταστάσεις

Μεταφορικά Μέσα

Λογιστική Αξία την 1/1/2020
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2020

228.896
(82.804)
146.092

101.548
(39.323)
62.225

330.444
(122.127)
208.317

Προσθήκες
Αποαναγνώριση Μισθώσεων
Αποσβέσεις περιόδου

(129.951)
(16.141)

167.670
(55.212)

167.670
(129.951)
(71.353)

98.945
(98.945)
-

269.219
(94.535)
174.684

368.164
(193.480)
174.684

Λογιστική Αξία την 31/12/2020
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2020
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Κτίρια και εγκαταστάσεις

Μεταφορικά Μέσα

98.945
(98.945)
-

269.219
(94.535)
174.684

368.164
(193.480)
174.684

-

94.884

94.884

Λογιστική Αξία την 1/1/2021
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2021
Προσθήκες

(68.065)

(68.065)

(98.945)

364.103
(162.600)

463.048
(261.545)

-

201.503

201.503

Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2021

98.945

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις

Σύνολο

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2021

H εταιρία δεν έχει εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων.
6.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Λογιστική Αξία την 1/1/2020
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2020
Προσθήκες
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2020
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2020

Άδειες
Λογισμικού
216.389
(1.156.671)
216.389
(98.597)
1.373.060
(1.255.268)
117.793

Έξοδα
ανάπτυξης
2.004.879
(2.347.144)
2.004.879
412.205
(210.178)
4.764.229
(2.557.322)
2.206.907

Σύνολο
2.221.270
(3.503.816)
2.221.270
412.205
(308.775)
6.137.290
(3.812.590)
2.324.700

Λογιστική Αξία την 1/1/2021
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2021
Αποσβέσεις περιόδου
Λογιστική Αξία την 31/12/2021
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις
Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2021

Άδειες
Λογισμικού
1.373.060
(1.255.268)
117.793
(72.787)
1.373.060
(1.328.055)
45.005

Έξοδα
ανάπτυξης
4.764.229
(2.557.322)
2.206.907
(257.857)
4.764.229
(2.815.179)
1.949.050

Σύνολο
6.137.290
(3.812.590)
2.324.700
(330.644)
6.137.290
(4.143.234)
1.994.055

6.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Στην τρέχουσα χρήση δεν υπήρξαν μεταβολές στις επενδύσεις σε θυγατρικές.
31.12.2021
314.841
314.841

Υπόλοιπο έναρξης
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου
Υπόλοιπο λήξης

31.12.2020
314.841
314.841

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται στοιχεία των θυγατρικών επιχειρήσεων που ελέγχονται από την
Εταιρία:
Επωνυμία

Έδρα

ATCOM BULGARIA LTD

Βουλγαρία

ATCOM INTERNET &
MULTIMEDIA LIMITED

Μεγάλη
Βρετανία

Κύρια
δραστηριότητα
Υπηρεσίες Λογισμικού &
Διαδικτύου
Υπηρεσίες Λογισμικού &
Διαδικτύου
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Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις
31/12/2021
ATCOM BULGARIA LTD
ATCOM INTERNET & MULTIMEDIA LIMITED
Σύνολο

Αξία κτήσης
10.233
304.608
314.841

Σωρευμένες
απομειώσεις
0,00
0,00
0,00

Καθαρή αξία
10.233
304.608
314.841

Να σημειωθεί ότι κατά την τρέχουσα χρήση 2022 μεταβιβάστηκε σε τρίτο το σύνολο της παραπάνω
συμμετοχής στην ATCOM LTD (βλέπε σχετικά την υπ’ αριθμ. 6.28 σημείωση).
6.4 Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων
Τα Χρηματοοικονομικά στοιχεία αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
31.12.2021
Μετοχές

31.12.2020

41.238
49.808

49.808

4.000

4.000

(94.871)

(94.792)

175

254

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2021

31.12.2020

Ομόλογα
Λοιπά χρεόγραφα
Απομείωση αξίας
Σύνολο

41.238

6.5 Λοιπές Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Δοσμένες Εγγυήσεις
Αξιόγραφα μακροπρόθεσμης λήξης
Σύνολο

67.145
45.800

24.466
40.000

112.945

64.466

31.12.2021

31.12.2020

6.6 Αποθέματα
Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Εμπορεύματα
Καθαρή Λογιστική Αξία

22.134

21.411

22.134

21.411

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων της Εταιρείας έναντι δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων.
6.7 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρίας, αναλύονται ως εξής:
31.12.2021
2.806.190
726.806

31.12.2020
4.642.270

Γραμμάτια σε καθυστέρηση

66.269

66.269

Επιταγές εισπρακτέες
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

18.031

185.367
4.893.906

Πελάτες
Εκχωρημένες απαιτήσεις (Factoring)
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Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των
αναμενόμενων ζημιών απομείωσης, σε σχέση με τις απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις, για
τον προσδιορισμό των οποίων χρησιμοποιείται πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών με τη
χρήση ιστορικών δεδομένων (3 ετών) και εύλογων προβλέψεων.
Η αναγνώριση των πιστωτικών ζημιών δεν εξαρτάται πλέον από την αρχική αναγνώριση της κάθε
απαίτησης. Αντίθετα, η εταιρεία εξετάζει ένα ευρύτερο φάσμα πληροφοριών κατά την εκτίμηση του
πιστωτικού κινδύνου και τη μέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, συμπεριλαμβανομένων
των παρελθόντων γεγονότων, των τρεχουσών συνθηκών, εύλογων και υποστηρικτικών προβλέψεων
που επηρεάζουν την αναμενόμενη είσπραξη των μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου.
Η ανάλυση των προβλέψεων επί των εμπορικών απαιτήσεων με βάση τα ενήμερα και σε καθυστέρηση
υπόλοιπα παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
31.12.2021
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:
91 - 180 ημέρες
181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο

31.12.2020

1.899.613

1.807.032

1.407.470
310.213

120.115
132.460
2.834.300
4.893.907

3.617.296

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων συμπίπτουν περίπου με τις λογιστικές αξίες. Ομοίως η μέγιστη έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη εγγυήσεις και πιστωτικές ενισχύσεις, ταυτίζεται
με τις λογιστικές αξίες των απαιτήσεων.
6.8 Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο
Απαιτήσεις από Φ.Π.Α.
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Προκαταβολές και δάνεια στο προσωπικό
Χρεώστες διάφοροι
Προβλέψεις απομείωσης λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

31.12.2021
4.936
1.011.518
31.868
547.405
(24.190)
1.571.538

31.12.2020
1.736
2.358
428.038
30.868
689.532
(24.190)
1.128.342

6.9 Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού
Τα λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία Ενεργητικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2021
Έξοδα επομένων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών

105.576
105.576

31.12.2020
90.452
90.452

6.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής :
Διαθέσιμα στο ταμείο
Διαθέσιμα στις τράπεζες σε €
Διαθέσιμα στις τράπεζες σε ΞΝ
Δεσμευμένες καταθέσεις
Σύνολo
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

31.12.2020
117
531.547
46.852
126.500
705.016

31.12.2020
54
525.707
32.852
146.900
705.512
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Οι δεσμευμένες καταθέσεις αποτελούν εγγύηση έναντι εκδόσεως εγγυητικών επιστολών καλής
εκτέλεσης υπέρ πελατών της Εταιρίας, από την Τράπεζα Πειραιώς.
6.11 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας δεν παρουσιάζει μεταβολή.
31.12.2021

31.12.2020

1.694.858
3,0
5.084.574

1.694.858
3,0
5.084.574

Αριθμός Μετοχών
Ονομαστική Αξία
Μετοχικό Κεφάλαιο

Τα αποθεματικά της εταιρείας περιλαμβάνουν το τακτικό αποθεματικό, το οποίο δεν παρουσίασε
μεταβολές κατά την τρέχουσα χρήση.
6.12 Δανειακές υποχρεώσεις
Τα δάνεια της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2021

31.12.2020

8.644.425
70.904
137.708

7.773.902
54.405
125.128

8.853.037

7.953.435

31.12.2021

31.12.2020

8.644.425
8.644.425

7.773.902
7.773.902

70.904
137.708

54.405
125.128

208.612

179.533

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες χρηματοδοτικές μισθώσεις
Σύνολο δανείων

Τραπεζικά δάνεια
Έως 1 έτος
Σύνολο υποχρέωσης σε δάνεια
Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης
Έως 1 έτος
2 - 5 έτη
Σύνολο Υποχρεώσεων σε χρηματοδοτικές μισθώσεις
Το μέσο επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας την 31.12.2021 ήταν 5,72%.

Η Διοίκηση της Εταιρίας βρίσκεται σε διαρκείς διαπραγματεύσεις με τα συνεργαζόμενα τραπεζικά
ιδρύματα για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες.

6.13 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής:
Υπόλοιπο
την
1/1/2021

Αναβαλλόμενες φορολογικές
απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Δικαιώματα χρήσης παγίων στοιχείων
Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω
αποτελεσμάτων
Λοιπά κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού
Φορολογικές ζημιές μεταφερόμενες σε επόμενες χρήσεις
προς συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Παροχές προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων

(Χρέωση)/
(Χρέωση)/
Υπόλοιπο την
Πίστωση στα Πίστωση στην
31/12/2021
αποτελέσματα καθαρή θέση

(76.745)
(41.924)

7.276
(2.407)

-

(69.469)
(44.331)

22.739

(1.876)

43.088
5.106
(82.838)
72.416
(58.158)

η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

(44.860)
(62.087)

(31.885)
20.163

-

(76.745)
(41.924)
22.739

-

20.863
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-

-

-

(45.427)

45.427

-

-

-

-

44.645

22.676

(Χρέωση)/
(Χρέωση)/
Υπόλοιπο την
Πίστωση στα Πίστωση στην
31/12/2020
αποτελέσματα καθαρή θέση

-

2.807
1.326
82.835
(45.317)

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση

Υπόλοιπο την
1/1/2020

57.483

(57.483)

-

-

45.895
6.344
(3)
27.100

51.590
36.073
(82.838)
-

(8.502)
(33.528)
72.416

2.561
-

43.088
5.106
(82.838)
72.416

(88)

(13.601)

(67.389)

2.561

(58.158)

(88)

6.670

-
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Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα είχε ορισθεί στο 24% για το
2020, αλλά με βάση την παράγραφο 120 του Νόμου 4799/2021 τα κέρδη από επιχειρηματική
δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά
βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων φορολογούνται με συντελεστή 22% για τα
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής.
6.14 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα, οι εργαζόμενοι δικαιούνται
αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει
ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση)
του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται
αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του
Ν.2112/20. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την
καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Πρόκειται για μη
χρηματοδοτούμενα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ
19R και η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης.
Τον Μάιο του 2021, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό
Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο
κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων
παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού
Δικαίου»). Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην
Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.
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 εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη
μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του
Ν.4093/2012.
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή
λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής
περιόδου, με ανάλογη προσαρμογή του υπόλοιπου 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 σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. Αναλυτικότερη αναφορά στην επίδραση
της αλλαγής λογιστικής πολιτικής στα ποσά της συγκριτικής περιόδου γίνεται στην σημείωση 4.1.
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής:

Επιτόκιο
Αύξηση Μισθών
Πληθωρισμός
Πίνακες Υπηρεσίας
Turnover Rate
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021

31.12.2021
0,75%
2,0%
1,8%
EVK 2000
Πίνακας 1

31.12.2020
0,75%
2,0%
1,5%
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Προϋπηρεσία
Από 0 έως 1
Από 1 έως 5
Από 5 έως 10
Από 10 και άνω

TurnOver Rates
12%
8%
5%
3%

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συμφωνία των υπολοίπων έναρξης
παρουσιαζόμενων χρήσεων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα:

Περιλαμβάνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα
Επαναμετρήσεις ζημιές (κέρδη):
-Αναλογιστικές ζημιές (κέρδη) προκύπτουν από:
-Χρηματοοικονομικές παραδοχές
-Εμπειρικές αναπροσαρμογές
Συνολικό ποσό που περιλαμβάνεται στα συνολικά εισοδήματα
Λοιπά
Παροχές πληρωτέες
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

λήξης

των

21.275

31.12.2020
Αναθεωρημένο
6.894

7.803
29.554
160
37.517

3.630
13.113
79
16.822

0
(401)
(401)

923
9.749
10.672

(29.554)
28.837

(13.113)
21.275

31.12.2021
Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Κόστος τόκων (έσοδο)

και

6.15 Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31.12.2021
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί (ρυθμισμένες)
471.877
Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους (ρυθμισμένες)
795.483
Σύνολο
1.267.360

31.12.2020
511.626
519.140
1.030.766

Στις λοιπές μακροπρόθεσμές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται ποσά ρυθμισμένων ασφαλιστικών οφειλών
υποχρεώσεων από παρακρατούμενους φόρους, πληρωτέες 12 μήνες μετά τη λήξη της χρήσης του
2021.
6.16 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρίας
έχει ως εξής:
31.12.2021
31.12.2020
Προμηθευτές
2.027.078
1.187.683
68.677
Επιταγές Πληρωτέες
5.927
113.136
Προκαταβολές πελατών
326.996
Σύνολο

2.360.000

1.369.496

6.17 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
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Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας αναλύονται ως κάτωθι:
Λοιποί Φόροι
Υποχρεώσεις από παρακρατούμενους φόρους
(τρέχουσες υποχρεώσεις - ρυθμισμένες)
Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Σύνολο

31.12.2021
1.662

31.12.2020
696

2.122.099
50.000
2.173.762

2.430.214
50.000
2.480.910

6.18 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Ακολουθεί ανάλυση των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων:
Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί (τρέχουσες υποχρεώσεις - ρυθμισμένες)
Πιστωτές διάφοροι
Υποχρεώσεις από εκχωρημένες απαιτήσεις (factoring)
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Δεδουλευμένα έξοδα
Σύνολο

31.12.2021
275.748
314.635
27.736
730.283
123.180
87.689
1.559.271

31.12.2020
197.149
278.052
20.511
0
301.734
34.811
832.258

6.19 Πωλήσεις
Οι πωλήσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής:

Πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις υπηρεσιών
Σύνολο

31.12.2021

31.12.2020

37.625
11.321.446
11.359.071

13.910
9.388.715
9.402.625

Η ανάλυση των πωλήσεων παρατίθεται και ως ακολούθως:
1/1 - 31/12/2020
Ελλάδα

Πωλήσεις υπηρεσιών
9.003.814

Σύνολo
9.017.723

Γερμανία

Εμπόριο και διανομή
13.910
-

22.493

22.493

Ιρλανδία

-

85.314

85.314

Κύπρος

-

176.656

176.656

Ρουμανία

-

58.447

58.447

Λοιπές Χώρες στην Ευρώπη

-

36.535

36.535

Χώρες εκτός Ευρώπης

-

5.455

5.455

13.910

9.388.715

9.402.625

Εμπόριο και διανομή
37.625
-

Πωλήσεις υπηρεσιών
11.112.539
4.996
43.031
111.369
7.000
19.673
22.838
11.321.446

Σύνολo
11.150.164
4.996
43.031
111.369
7.000
19.673
22.838
11.359.071

Σύνολo
1/1 - 31/12/2021
Ελλάδα
Γερμανία
Ιρλανδία
Κύπρος
Ρουμανία
Λοιπές Χώρες στην Ευρώπη
Χώρες εκτός Ευρώπης
Σύνολo

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η

η

από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
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6.20 Κόστος πωληθέντων
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:
Κόστος αποθεμάτων αναγνωριζόμενο ως έξοδο
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

31.12.2021
32.549
3.436.423
3.233.345
150.276
34.814
184.625
287.334
7.359.367

31.12.2020
11.622
1.934.142
2.294.480
97.851
38.608
44.758
250.656
4.672.117

6.21 Λοιπά έσοδα/έξοδα
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης για το 2021 και 2020 έχουν ως εξής:
Λοιπά έσοδα
Έσοδα Ενοικίων
Αποζημίωση ειδικού σκοπού covid 19
Λοιπά έσοδα
Συναλλαγματικές διαφορές
Σύνολο
Λοιπά έξοδα
Λοιποί φόροι τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις
Διαγραφή απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Συναλλαγματικές διαφορές
Ζημιά από πώληση, διαγραφή ενσώματων παγίων
Σύνολο

31.12.2021
16.467
0
0
4.914
21.382

31.12.2020
18.737
9.665
8.191
395
36.988

276.320
2.950.431
287.020
2.563
4.145
3.233.459

524.927
58.029
4.650
587.606

6.22 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης/Ερευνών
Τα έξοδα διοίκησης, διάθεσης και έρευνας αναλύονται ως εξής:
Έξοδα Διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
Έξοδα Διάθεσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η
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31.12.2021

31.12.2020

1.718.211
518.932
23.853
5.587
29.631
143.667

908.174
1.077.371
45.946
18.128
21.016
117.695

2.439.882

2.188.330

31.12.2021

31.12.2020

286.369
239.507
11.393
2.579
13.676
23.945

634.139
752.282
32.082
12.658
14.674
82.182

577.468

1.528.017
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Έξοδα Έρευνας

31.12.2021

31.12.2020

286.369
0
0
0
0
23.945

15.000
17.795
759
299
347
1.944

310.313

36.145

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο
6.23 Χρηματοοικονομικά έξοδα
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:

Έξοδα από τόκους δανείων
Λοιπά τραπεζικά έξοδα και προμήθειες

31.12.2021

31.12.2020

1.031.571

613.170

32.194

54.713

9.646

9.119

160

79

1.073.571

677.081

Τόκοι Χρηματοδοτικών Μισθώσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος παροχών προσωπικού
Σύνολο

6.24 Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος
Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων
Σύνολο φόρου εισοδήματος
Αποτέλεσμα προ Φόρων
Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου
Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για
φορ/κούς σκοπούς
- Μη εκπιπτώμενες δαπάνες
- Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή
- Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται για
έκπτωση
- Λοιπές κινήσεις
Σύνολο φόρου

31.12.2021
(45.234)
(45.234)

31.12.2020
(23.818)
(23.818)

(3.613.687)
22%
(795.011)

(249.855)
24%
(59.965)

719.621
(1.238)

36.047
0

31.983
0
(45.234)

0
100
(23.818)

6.25 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01.01.2021 καθώς και τα
υπόλοιπα των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρίας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης
31.12.2021, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ
24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής:

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
η
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Έσοδα από μητρική εταιρεία DIONIC A.E.B.E.
Έσοδα από λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC
Έσοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Έξοδα προς μητρική εταιρεία DIONIC A.E.B.E.
Έξοδα από λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC
Έξοδα από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Απαιτήσεις από μητρική εταιρεία DIONIC A.E.B.E.
Απαιτήσεις από λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC
Απαιτήσεις από λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Υποχρεώσεις προς λοιπές εταιρείες του Ομίλου DIONIC
Υποχρεώσεις προς λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Συναλλαγές και αμοιβές μελών της Διοίκησης
Απαιτήσεις από μέλη της Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς μέλη της Διοίκησης

2021
2.081
5.221
106.966
0
0
103.263
447.269
261.249
28.388
31.075
0
171.523
8.214
0

2020
2.449
6.663
62.823
65.993
0
77.500
444.781
317.780
25.244
31.075
8.015
140.436
9.749
113

6.26 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της εταιρείας κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2021 ανέρχεται σε
132 εργαζόμενους έναντι 119 κατά τη 31 Δεκεμβρίου 2020.
6.27 Ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
i. Δικαστικές υποθέσεις
Η Εταιρεία είναι πιθανό να εμπλακεί σε δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια
της κανονικής λειτουργίας της. Η Εταιρεία θα σχηματίσει προβλέψεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
σχετικά με εκκρεμείς νομικές υποθέσεις, εφόσον εκτιμηθεί ως πιθανή η εκροή πόρων για τον
διακανονισμό της υποχρέωσης και το ποσό αυτό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Η Διοίκηση καθώς και
οι νομικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις στην
χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας της.
ii. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Σημειώνεται ότι, την 31/12/2021 παραγράφηκαν οι χρήσεις έως την 31/12/2015 σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 36 Ν.4174/2013.
Για τις χρήσεις 2018 έως και 2021 η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές και ως εκ
τούτου, οι φορολογικές υποχρεώσεις όσον αφορά τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η
Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν
από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων λαμβάνοντας τις αντίστοιχες προβλέψεις, όπου αυτό κρίνεται
απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι, τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να προκύψουν δεν θα έχουν
σημαντική επίδραση στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας.
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η Εταιρεία έχει σχηματίσει προβλέψεις ποσού € 50.000.
iii. Δεσμεύσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνίες μίσθωσης για τη μίσθωση κτιρίων γραφείων και αυτοκινήτων. Οι
υποχρεώσεις της Εταιρείας σε χρηματοοικονομικές μισθώσεις αναλύονται κατ’ έτος στον παρακάτω
πίνακα ως εξής:
Εντός 1 έτους
Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών
Σύνολο δεσμεύσεων από χρηματοοικονομικές μισθώσεις
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση
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31.12.2021
70.562
138.050

31.12.2020
54.405

208.612

179.533

125.128
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6.28 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων
Εντός του 2022, υλοποιήθηκε η αλλαγή της έδρας της Εταιρείας είναι στο Δήμο Νέας Ιωνίας επί της
οδού Αβέρωφ 24, σε επαρκείς για τις ανάγκες της κτιριακές εγκαταστάσεις. Η παραπάνω αλλαγή έδρας
και ειδικά η διαμόρφωση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων είχε ως συνέπεια την αύξηση των
προσθηκών παγίων καθώς και ορισμένων λειτουργικών εξόδων στην τρέχουσα χρήση 2022.
Κατά την 24/05/2022 ολοκληρώθηκε η διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου των μεριδίων της
αδρανούς θυγατρικής ATCOM LTD με έδρα την Αγγλία αξίας € 304.608. με μηδενικό τίμημα. Η
προκύπτουσα ζημιά θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρήσης 2022.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει δημιουργήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία,
μεγεθύνοντας το πρόβλημα αύξησης του ενεργειακού κόστους στην Ευρώπη, το οποίο ήδη από τα
τέλη του 2021 είχε αυξηθεί σημαντικά. Όπως προαναφέρθηκε όμως και στις εκτιμήσεις της διοίκησης
για το 2022, αυτό αναμένεται στη χειρότερη περίπτωση να δημιουργήσει σταθερότητα στον κύκλο
εργασιών της εταιρείας.
Πέραν των ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε
την 31.12.2021, τα οποία να αφορούν την Εταιρία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Νέα Ιωνία, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ &
Διευθύνων Σύμβουλος

Το Μέλος του Δ.Σ.

Ο Οικονομικός Διευθυντής και
Υπεύθυνος Λογιστηρίου

ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 540276

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΜΒΟΤΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 108504

ΝΤΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ. Α’ ΤΑΞΗΣ 0130653
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