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ΈΚΘΕΣΗΕΠΙΣΚΌΠΗΣΗΣΕΝΔΙΆΜΕΣΗΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗΣ 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΚΜ CUΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

Εισαγωγή 
ΈχουμεεπισκοπήσειτησυνημμένησυνοπτικήκατάστασηχρηματοοικονομικήςθέσηςτηςΕταιρείας
«ΚΜ CUΒΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 30ης Ιουνίου
2021καιτιςσχετικέςσυνοπτικέςκαταστάσειςαποτελεσμάτωνκαιλοιπώνσυνολικώνεισοδημάτων,
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την
ενδιάμεσησυνοπτικήχρηματοοικονομικήπληροφόρηση. 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη γιατηνκατάρτισηκαιπαρουσίασηαυτήςτηςενδιάμεσης[συνοπτικής]
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο “ΔΛΠ 34”). Η δική μας
ευθύνη είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής
πληροφόρησηςμεβάσητηνεπισκόπησήμας. 

ΕύροςΕπισκόπησης 
Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης
(ΔΠΑΕ)2410“Επισκόπησηενδιάμεσηςχρηματοοικονομικήςπληροφόρησηςπουδιενεργείταιαπό
τον ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που
είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και
άλλωνδιαδικασιώνεπισκόπησης.Ηεπισκόπησηέχειουσιωδώςμικρότεροεύροςαπότονέλεγχο,
ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην
ΕλληνικήΝομοθεσίακαισυνεπώς,δενμαςδίδειτηδυνατότητανααποκτήσουμετηδιασφάλισηότι
έχουν περιέλθει στην αντίληψήμαςόλατασημαντικάθέματαπουθαμπορούσανναεντοπιστούν
σεένανέλεγχο.Κατάσυνέπειαδενεκφράζουμεγνώμηελέγχου. 
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Βάσηγιασυμπέρασμαμεεπιφύλαξη 
Από την επισκόπησή μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2019και2020.Ωςεκτούτουταφορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικόφορολογικόέλεγχοκαιδενέχεισχηματίσεισχετικήπρόβλεψηγιααυτήτηνενδεχόμενη
υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την
εκτίμησητουύψουςτηςπρόβλεψηςπουτυχόναπαιτείται. 

Συμπέρασμαμεεπιφύλαξη 
Με βάση την επισκόπησή μας και εκτός απότιςεπιπτώσειςτουθέματοςπουμνημονεύεταιστην
παράγραφο“Βάσηγιασυμπέρασμαμεεπιφύλαξη”δενέχειπεριέλθειστηναντίληψήμαςοτιδήποτε
άλλο που θα μας έκανεναπιστεύουμεότιησυνημμένηενδιάμεσησυνοπτικήχρηματοοικονομική
πληροφόρησηδενέχεικαταρτισθεί,απόκάθεουσιώδηάποψη,σύμφωναμετοΔΛΠ34. 



Αθήνα,23Αυγούστου2021 




ΛΟΓΟΘΕΤΗΣΙ.ΓΛΕΖΟΣ 
ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής 
Α.Μ.ΣΟΕΛ5469 

ΣΟΛΑ.Ε. 
ΜέλοςΔικτύουCroweGlobal 
Φωκ.Νέγρη3,11257Αθήνα 
Α.Μ.ΣΟΕΛ125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝΚΑΙΛΟΙΠΩΝΣΥΝΟΛΙΚΩΝΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 
(Ποσάσεευρώ) 
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Οισυνοδευτικέςσημειώσειςαποτελούναναπόσπαστομέροςτωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΘΕΣΗΣ 
(Ποσάσεευρώ) 
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Οισυνοδευτικέςσημειώσειςαποτελούναναπόσπαστομέροςτωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΜΕΤΑΒΟΛΩΝΙΔΙΩΝΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(Ποσάσεευρώ) 
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Οισυνοδευτικέςσημειώσειςαποτελούναναπόσπαστομέροςτωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΤΑΜΙΑΚΩΝΡΟΩΝ 
( Ποσάσεευρώ) 
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Οισυνοδευτικέςσημειώσειςαποτελούναναπόσπαστομέροςτωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΕΠΙΤΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
1. Γενικέςπληροφορίες 
Η Εταιρεία με την επωνυμία "KM CUBE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και το διακριτικό τίτλο "KM CUBE ASSET MANAGEMENT" ιδρύθηκε το 2017,
εδρεύει στο Μαρούσι, στην οδό Γκύζη 3, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ)μεαριθμό143938760000καιηδιάρκειάτηςέχειορισθείσε50έτη. 
Όλεςοιαπαιτήσειςδημοσιοποίησης,σύμφωναμετονκανονισμό(Ε.Ε.)575/2013(άρθρα431-451)
και Ν.4261/2014 (άρθρα 80-88) αναρτώνται σε ειδικό χώρο στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση
http://www.km3.gr.
ΑποκλειστικόςσκοπόςτηςΕταιρείαςείναιηπαροχήεπενδυτικώνυπηρεσιώνκαισυγκεκριμένα: 
●

Ηδιαχείρισηχαρτοφυλακίων,ηοποίασυνίσταταιστηδιαχείριση,κατάτηνδιακριτικήευχέρεια
τηςΕταιρείας,χαρτοφυλακίωνπελατών,στοπλαίσιοεντολήςτους,πουπεριλαμβάνουνέναή
περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο άρθρο 5 του Ν.
3606/2007. 

●

Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών
συμβουλώνσεπελάτη,είτεκατόπιναιτήσεωςτουείτεμεπρωτοβουλίατηςΕταιρείας,σχετικά
μεμίαήπερισσότερεςσυναλλαγέςπουαφορούνχρηματοπιστωτικάμέσα. 

●

Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για
λογαριασμόπελατών,γιακατάρτισησυναλλαγώνμεχρηματοπιστωτικάμέσα. 

ΤοΜετοχικόΚεφάλαιοτηςΕταιρείαςανέρχεταιστοποσότων80.000,00ευρώ,διαιρείταισε8.000
μετοχές με ονομαστική αξία 10,00 ευρώ εκάστη και είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο. Οιμετοχές
τηςΕταιρείαςείναιονομαστικές.
ΤονόμισμααναφοράςείναιτοΕυρώ,κατάσυνέπειακαιοιοικονομικέςκαταστάσειςπαρουσιάζονται
σεΕυρώ. 
ΗΕταιρείασύμφωναμετοκαταστατικότηςδιοικείταιαπότοΔιοικητικόΣυμβούλιοπουαποτελείται
από3έως5μέλη.ΗσημερινήσύνθεσητουΔιοικητικούΣυμβουλίουτηςΕταιρείαςσύμφωναμετο
άρθρο41τουκαταστατικούέχειπενταετήθητείακαιησύνθεσήτουέχειωςεξής: 
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▪

ΕμμανουήλΚαραθανάσης,ΠρόεδροςτουΔ.Σ.–εκτελεστικόμέλος 

▪

ΚωνσταντίνοςΜεταξάς,ΑντιπρόεδροςκαιΔιευθύνωνΣύμβουλος–εκτελεστικόμέλος 

▪

ΓεώργιοςΜαυρωνάς,μηεκτελεστικόμέλος 

ΗθητείατουΔιοικητικούΣυμβουλίουλήγειτην12/10/2022. 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 23η 
Αυγούστου2021. 
2. Σύνοψησημαντικώνλογιστικώναρχώνκαιπολιτικών 
2.1 Πλαίσιοκατάρτισηςτωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων 
Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές
έχουνεκδοθείαπότηνΕπιτροπήΕρμηνείαςΠροτύπων(IFRIC)τηςIASB,καιέχουνυιοθετηθείαπό
τηνΕυρωπαϊκήΈνωση. 
ΟιπαρούσεςΕνδιάμεσεςΣυνοπτικέςΧρηματοοικονομικέςΚαταστάσειςέχουνσυνταχθείβάσειτου
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε
συνδυασμό με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, που είναι
διαθέσιμεςστηδιεύθυνσηδιαδικτύουτηςΕταιρίας. 
Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και
ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Συνοπτικών
ΧρηματοοικονομικώνΚαταστάσεων,είναιίδιεςμεαυτέςπουακολουθήθηκανκατάτησύνταξητων
ΕτήσιωνΧρηματοοικονομικώνΚαταστάσεωντηςχρήσηςπουέληξετην31.12.2020,εκτόςαπότην
υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίωνέγινευποχρεωτικήγια
ετήσιεςπεριόδουςπουξεκινούντην1Ιανουαρίου2021. 
2.2 Υιοθέτησηνέωνκαιαναθεωρημένωνδιεθνώνπροτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής
εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή
μεταγενέστερα. 
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουνγιαπρώτηφορά
στη χρήση 2021,δενέχουνεπίδρασηστις(ενοποιημένες)οικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείας.
ΗΕταιρείαδενυιοθέτησεπρόωραπρότυπα,ερμηνείεςήτροποποιήσειςπουέχουνεκδοθείαπότο
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Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δενέχουνυποχρεωτικήεφαρμογήστη
χρήση2021. 


ΠρότυπακαιΔιερμηνείεςυποχρεωτικά γιατηντρέχουσαοικονομικήχρήση2021 
ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 ΔΠΧΑ 7 ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των
επιτοκίωναναφοράς»Φάση2η 
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών ΠροτύπωντροποποίησεταΔΠΧΑ9,Δ.Λ.Π.39,ΔΠΧΑ7,
ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 στο πλαίσιο της 2ης φάσηςτουέργουγιατηναντιμετώπισηθεμάτωνπου
προκύπτουναπότημεταρρύθμισητωνεπιτοκίων,συμπεριλαμβανομένηςτηςαντικατάστασηςενός
επιτοκίου αναφοράς από ένα εναλλακτικό επιτόκιο. Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την
εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των επιμέρους προτύπων) που παρέχονται με τις
τροποποιήσειςαυτέςαφορούνταακόλουθα: 
- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των
ταμειακώνροώντωνχρηματοοικονομικώναπαιτήσεωνκαιυποχρεώσεων(συμπεριλαμβανομένων
των υποχρεώσεων από μισθώσεις), οι αλλαγές που απαιτούνται από τη μεταρρύθμιση των
επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση κέρδους ή ζημίας στην κατάσταση
αποτελεσμάτων αλλά τον επανυπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει και για τις
ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του
ΔΠΧΑ9. 
- Λογιστική αντιστάθμισης:Σύμφωναμετιςτροποποιητικέςδιατάξειςοιαλλαγέςστηντεκμηρίωση
της αντιστάθμισηςπουαπορρέουναπότημεταρρύθμισηεπιτοκίωνδενθαέχουνωςαποτέλεσμα
τηδιακοπήτηςσχέσηςαντιστάθμισηςήτηνέναρξηνέαςσχέσηςμετηνπροϋπόθεσηότιαφορούν
σε αλλαγές που επιτρέπονται από τη 2η φάση τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές
περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του αντισταθμιζόμενου κινδύνου για αναφορά σε ένα
επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός των στοιχείων αντιστάθμισης ή και των
αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Ωστόσο,
τυχόνεπιπρόσθετηαναποτελεσματικότηταθαπρέπεινααναγνωριστείστααποτελέσματα. 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» – Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής
απόφασης ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους
υπηρεσίας» 
Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον
Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο
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«Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of
Service (IAS 19)”) επί της οποίας 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.3198/1955ωςπρος
την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του
ΕργατικούΔικαίου»).
Συγκεκριμένα, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της Επιτροπής παρέχει
επεξηγηματικέςπληροφορίεςσχετικάμετηνεφαρμογήτωνβασικώναρχώνκαικανόνωντουΔΛΠ
19 ως προς τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας ανάλογου
προγράμματος καθορισμένων παροχών με αυτό που ορίζεται στο Πρόγραμμα Καθορισμένων
Παροχών του Εργατικού Δικαίου. Οι εν λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον
τρόπομετονοποίοεφαρμόζοντανκατάτοπαρελθόνοιβασικέςαρχέςκαικανόνεςτουΔΛΠ19ως
προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process
Handbook(par.8.6)”,ηΕταιρείααπαιτείταινατροποποιήσειανάλογατηλογιστικήτουπολιτικήως
προςτοθέμααυτό. 
Η ως άνωοριστικήαπόφασηημερήσιαςδιάταξηςτηςΕπιτροπήςθααντιμετωπισθείωςμεταβολή
λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικέςπολιτικές,μεταβολέςτων
λογιστικώνεκτιμήσεωνκαιλάθη»καισυγκεκριμέναστιςπαρ.14-22. 


ΠρότυπακαιΔιερμηνείεςυποχρεωτικάγιαμεταγενέστερεςπεριόδουςπουέχουνυιοθετηθεί
απότηνΕ.Ε.καιδενέχουνεφαρμοστείνωρίτερααπότηνΕταιρεία: 
Οι

κατωτέρω

τροποποιήσεις

δεν

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις

χρηματοοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςεκτόςαναναφέρεταιδιαφορετικά. 
ΕτήσιεςβελτιώσειςΔιεθνήπρότυπαχρηματοοικονομικήςαναφοράς2018-2020 
Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιεςβελτιώσεις
πουπεριέχουντιςακόλουθεςτροποποιήσειςτωνκάτωθιΔιεθνώνΠροτύπωνΧρηματοοικονομικής
Αναφοράς,οιοποίεςεφαρμόζονταιστιςετήσιεςλογιστικέςπεριόδουςπουξεκινούντηνήμετάτην
1ηΙανουαρίου2022: 
ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράςΠρώτη
εφαρμογήΔΠΧΑσεθυγατρική 
Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσειτιςπαραγράφουςΔ16(α)τουΔΠΧΑ1ώστε
να επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά

που

αναφέρθηκαν από τη μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της
μητρικήςσταΔΠΧΑ. 
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ΔΠΧΑ9ΧρηματοοικονομικάΜέσαΑμοιβές

και

το

10%

τεστ

για

την

διαγραφή

χρηματοοικονομικώνυποχρεώσεων 
Ητροποποίησηδιευκρινίζειποιεςαμοιβέςμιαοντότηταπρέπειναπεριλαμβάνειότανεφαρμόζειτο
τεστ του 10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να
διαγράψει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που
καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή,
συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ήτο
δανειστήγιαλογαριασμόάλλουμέρους. 

ΔΠΧΑ16Μισθώσεις-κίνητραμίσθωσης 
ΗτροποποίησηστοΠαράδειγμα13πουσυνοδεύειτοΔΠΧΑ16διαγράφειαπότοπαράδειγματην
παρουσίασητηςαποζημίωσηςαπότονεκμισθωτήγιαβελτιώσειςστομισθωμένοακίνητομεσκοπό
να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τονλογιστικό χειρισμότων κινήτρωνμίσθωσης
που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο
παράδειγμα.
ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -

Εισπράξεις ποσών πριν από την

προβλεπόμενηχρήση 
Ητροποποίησηαλλάζειτοντρόποπουκαταχωρείταιτοκόστοςτωνδοκιμώνκαλήςλειτουργίαςτου
περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που
παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη
τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα
καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στοκόστοςκτήσης
τωνπαγίων. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2022. 
ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα
περιουσιακάστοιχεία»-Επαχθείςσυμβάσεις-Κόστοςεκπλήρωσηςμιαςσύμβασης 
Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον
προσδιορισμότουκόστουςεκπλήρωσηςμιαςσύμβασηςμεσκοπότηναξιολόγησηεάνησύμβαση
είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης»
περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την
κατανομήάλλωνδαπανώνπουσχετίζονταιάμεσαμετηνεκτέλεσήτης.Ητροποποίησηδιευκρινίζει
επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα
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αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη
συγκεκριμένησύμβαση. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2022. 
ΔΠΧΑ3(Τροποποίηση)–«ΑναφοράστοΕννοιολογικόπλαίσιο» 
Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσετην«ΑναφοράστοΕννοιολογικόΠλαίσιο(Τροποποιήσεις
στο ΔΠΧA 3)» με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση
επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη
Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά
περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια
εξαίρεσηγιαορισμένουςτύπουςυποχρεώσεωνκαιενδεχόμενωνυποχρεώσεωνπουαποκτήθηκαν
σε μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει
ενδεχόμεναπεριουσιακάστοιχεία,όπωςορίζονταιστοΔΛΠ37,κατάτηνημερομηνίααπόκτησης.. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2022. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν
υιοθετηθείαπότηνΕ.Ε.καιδενέχουνεφαρμοστείνωρίτερααπότηνΕταιρεία: 
Οι

κατωτέρω

τροποποιήσεις

δεν

αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις

χρηματοοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείαςεκτόςαναναφέρεταιδιαφορετικά. 
ΔΛΠ1(Τροποποίηση)«Κατάταξηυποχρεώσεωνσεβραχυπρόθεσμεςήμακροπρόθεσμες» 
Ητροποποίησηεπηρεάζειμόνοτηνπαρουσίασητωνυποχρεώσεωνστηνκατάστασηοικονομικής
θέσης. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να
βασίζεταισευφιστάμεναδικαιώματακατάτηνημερομηνίαλήξηςτηςπεριόδουαναφοράς.Επίσης,
ητροποποίησηαποσαφήνισεότιοιπροσδοκίεςτηςΔιοίκησηςγιαταγεγονόταπουαναμένεταινα
συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και
διευκρίνισετιςπεριπτώσειςπουσυνιστούντακτοποίησητηςυποχρέωσης. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2023. 
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις
λογιστικώνπολιτικών 
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Την 12.2.2021τοΣυμβούλιοτωνΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπωνεξέδωσετροποποίησηστοΔΛΠ
1μετηνοποίαδιευκρίνισεότι: 
-

Οορισμόςτωνλογιστικώνπολιτικώνδίνεταιστηνπαράγραφο5τουΔΛΠ8. 

-

Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι

λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν μαζί μετιςλοιπέςπληροφορίεςπουπεριλαμβάνουνοι
χρηματοοικονομικέςκαταστάσειςδύνανταιναεπηρεάσουντιςαποφάσειςπουλαμβάνουνοικύριοι
χρήστεςτωνχρηματοοικονομικώνκαταστάσεων. 
-

Οιλογιστικέςπολιτικέςγιαμησημαντικέςσυναλλαγέςθεωρούνταιμησημαντικέςκαιδενθα

πρέπειναγνωστοποιούνται.Οιλογιστικέςπολιτικές,ωστόσο,μπορείναείναισημαντικέςανάλογα
μετηφύσηκάποιωνσυναλλαγώνακόμακαιαντασχετικάποσάείναιμησημαντικά.Οιλογιστικές
πολιτικέςπουσχετίζονταιμεσημαντικέςσυναλλαγέςκαιγεγονόταδενείναιπάντοτεσημαντικάστο
σύνολότους. 
-

Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών

καταστάσεων τις χρειάζονται προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των
χρηματοοικονομικώνκαταστάσεων. 
-

Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχειεφαρμόσειμίαλογιστικήπολιτική

είναι πιο χρήσιμη στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την
τυποποιημένηπληροφορίαήτησύνοψητωνδιατάξεωντωνΔΠΧΑ. 
-

Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική

πληροφόρησηγιατιςλογιστικέςπολιτικές,ηπληροφόρησηαυτήδενθαπρέπειναπαρεμποδίζειτη
σημαντικήπληροφόρησηγιατιςλογιστικέςπολιτικές. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2023. 
ΔΛΠ8(Τροποποίηση)«ΛογιστικέςΠολιτικές,ΑλλαγέςστιςΛογιστικέςΕκτιμήσειςκαιΛάθη»
-ΟρισμόςΛογιστικώνεκτιμήσεων 
Την 12.2.2021τοΣυμβούλιοτωνΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπωνεξέδωσετροποποίησηστοΔΛΠ
8μετηνοποία: 
-

Όρισετιςλογιστικέςεκτιμήσειςωςνομισματικάποσάστιςχρηματοοικονομικέςκαταστάσεις

πουυπόκεινταισεαβεβαιότηταωςπροςτημέτρησήτους. 
-

Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων να αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται
αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα αναπτύσσει μίαλογιστικήεκτίμηση.Η
ανάπτυξηλογιστικώνεκτιμήσεωνπεριλαμβάνειτηχρήσηκρίσεωνκαιυποθέσεων. 
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-

Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί

τεχνικέςαποτίμησηςκαιδεδομένα. 
-

Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τιςλογιστικέςεκτιμήσειςτης.Το

γεγονός αυτό από τη φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί
διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα δεδομένα ή στις τεχνικέςαποτίμησηςαποτελούνμεταβολές
στιςλογιστικέςεκτιμήσειςεκτόςανσχετίζονταιμεδιόρθωσηλάθους. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2023. 
ΔΠΧΑ16(Τροποποίηση)«Μισθώσεις»-ΜειώσειςμισθωμάτωνλόγωCovid-19πέραντης30
Ιουνίου2021 
Την31.3.2021τοΣυμβούλιοτωνΔιεθνώνΛογιστικώνΠροτύπωνεξέδωσετροποποίησηστοΔΠΧΑ
16 σύμφωνα με την οποία παρέτεινε κατά ένα έτος τη δυνατότητα επιλογής εξαίρεσης (practical
expedient) από τη διενέργεια της αξιολόγησης του εάν οι αλλαγές στις καταβολές µισθωµάτων
συνιστούν τροποποίηση της µίσθωσης. Η δυνατότητα αυτή είχε δοθεί με την τροποποίηση του
προτύπουτην28.5.2020. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Απριλίου2021. 
ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος» - Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με
στοιχείαενεργητικούκαιυποχρεώσεωνπουπροκύπτουναπόσυγκεκριμένησυναλλαγή 
Την 7.5.2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίησηστοΔΛΠ
12μετηνοποίαπεριόρισετοπεδίοεφαρμογήςτηςεξαίρεσηςαναγνώρισηςσύμφωναμετηνοποία
οι εταιρείες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης
αναβαλλόμενου φόρου κατά την αρχική αναγνώριση στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η
τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται πλέον σε συναλλαγές που
κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισόποσων φορολογητέων και
εκπεστέωνπροσωρινώνδιαφορών. 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου2023. 


2.3 Αναγνώρισηεσόδωνκαιεξόδων 
Έσοδα 
Ηαναγνώρισητωνεσόδωνγίνεταιωςεξής: 
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(α) Παροχή υπηρεσιών (αμοιβές και προμήθειες): Οι αμοιβές και προμήθειες αναγνωρίζονται
τηνημερομηνίαπουπαρέχονταιοιυπηρεσίες. 
(β)Έσοδααπότόκους:Αναγνωρίζονταιστολογαριασμόαποτελεσμάτωνσεδεδουλευμένηβάση
γιαόλατατοκοφόραμέσα,χρησιμοποιώνταςτημέθοδοτουπραγματικούεπιτοκίου. 
(γ)Μερίσματα:Αναγνωρίζονταιωςέσοδοτηνημερομηνίααποκοπήςτους. 
Τα αποτελέσματα από αγοραπωλησίες χρεογράφων αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο
λογαριασμόαποτελεσμάτωνκαιπεριλαμβάνουνκέρδηήζημίεςαπόαγοραπωλησίεςχρεογράφων
(μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, αποτελέσματα από παράγωγα χρηματοοικονομικά
προϊόντα κ.λπ.) καθώς και τα αποτελέσματα από την αποτίμηση χρεογράφων στο τέλος κάθε
περιόδουστηνοποίααναφέρονταιοιχρηματοοικονομικέςκαταστάσειςτηςΕταιρείας. 
Έξοδα 


Οι δαπάνες καταχωρούνται µε την πραγματοποίησή τους και διακρίνονται σε δαπάνες που
αφορούν: 
α)τ οκόστοςυπηρεσιών(αμοιβέςκαιέξοδαπροσωπικού,αμοιβέςτρίτων,συνδρομέςκλπ.) 
β) τη διοικητική λειτουργία της Εταιρείας (αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές τρίτων,
παροχέςτρίτων,τηλεπικοινωνίες,κλπ.) 
γ)τ οκόστοςδιάθεσηςτηςΕταιρείας(προβολήκ.λπ.) 
2.4 Έσοδααπόσυμβάσειςμεπελάτες 
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα περιεκτικό πλαίσιο για την εξακρίβωση του εάν, πόσο και πότε θα
αναγνωριστεί το έσοδο. Αντικαθιστά το ΔΛΠ 18 Έσοδα,ΔΛΠ11Κατασκευαστικέςσυμβάσεις,και
συναφείςερμηνείες.
Τονέοπρότυποέχειεφαρμογήσεόλεςτιςσυμβάσειςµεπελάτεςπληνεκείνωνπουείναιστοπεδίο
εφαρμογήςάλλωνπροτύπων,όπωςοιχρηματοδοτικέςμισθώσεις,ταασφαλιστήριασυμβόλαιακαι
ταχρηματοοικονομικάμέσα. 
Σύμφωνα µε το νέοπρότυπο,μιαεταιρίααναγνωρίζειέσοδαγιανααπεικονίσειτημεταφοράτων
υπεσχημένων αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την
αμοιβή,τηνοποίαηεταιρίααναμένειωςαντάλλαγμαγιατιςενλόγωυπηρεσίες.Εισάγεταιηέννοια
ενόςνέουμοντέλουαναγνώρισηςεσόδωνβάσειπέντεβασικώνβημάτων,ταοποίαεπιγραμματικά
είναιταεξής: 
Βήμα1:Προσδιορισμόςτηςσύμβασηςμεένανπελάτη 
Βήμα2:Προσδιορισμόςτωνυποχρεώσεωνεκτέλεσης 
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Βήμα3:Προσδιορισμόςτηςτιμήςσυναλλαγής 
Βήμα4:Επιμερισμόςτηςτιμήςσυναλλαγήςσευποχρεώσειςεκτέλεσης 
Βήμα5:Αναγνώρισηεσόδουότανηεταιρίαικανοποιείμιαυποχρέωσηεκτέλεσης 
Ηέννοιατηςυποχρέωσηςεκτέλεσηςαντιπροσωπεύεικάθευπόσχεσηγιαμεταφοράστονπελάτη:
α)ενόςπροϊόντοςήμιαςυπηρεσίας(ήμιαςδέσμηςαγαθώνήυπηρεσιών)πουείναιδιακριτήήβ)
μιαςσειράςδιακριτώναγαθώνήυπηρεσιώνπουείναιουσιαστικάταίδιακαιμεταβιβάζονταιμετον
ίδιοτρόποστονπελάτη. 
Αναγνωρίζει τη σωρευτική επίδραση της αρχικήςεφαρμογήςτουΠροτύπουωςπροσαρμογήστο
υπόλοιπο ανοίγματος των κερδών ειςνέον.Αντίστοιχα,ταστοιχείαπουπαρατίθενταιγιατο2017
δενέχουναναμορφωθεί–π.χ.παρουσιάζονται,κατάτηνπροηγούμενηαναφορά,κατάταΔΛΠ18,
ΔΛΠ11καισυναφείςερμηνείες. 
Κατά το ΔΠΧΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν ένας πελάτης αποκτά έλεγχο των αγαθών ή
υπηρεσιών.Οκαθορισμόςτουχρόνουτηςμεταβίβασηςτουελέγχου–σεέναχρονικόσημείοήμια
χρονικήπερίοδο–απαιτείκρίση. 


Εισόδημα: Οι αυξήσεις στα οικονομικά οφέλη στη διάρκεια της λογιστικής περιόδου, τα οποία
έχουντημορφήεισροώνήαυξήσεωντωνπεριουσιακώνστοιχείωνήμειώσεωντωνυποχρεώσεων
και τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και τα οποία δεν
περιλαμβάνουνταέσοδαπουσυνδέονταιμετιςεισφορέςτωνσυμμετεχόντωνσταίδιακεφάλαια. 
Έσοδα:Τοεισόδημαπουαπορρέειαπότιςσυνήθειςδραστηριότητεςτηςεταιρείας. 
Πελάτης: Το μέρος που έχει συνάψει σύμβασημετηνεταιρείαγιατηναπόκτησηυπηρεσιώνπου
είναιαποτέλεσματωνσυνήθωνδραστηριοτήτωντηςεταιρείας,έναντιανταλλάγματος. 
Σύμβαση: Η συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων μερώναπότηνοποίααπορρέουνεκτελεστά
δικαιώματακαιυποχρεώσεις. 
Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο: Τοδικαίωματηςεταιρείαςσεαντάλλαγμαέναντιτωνυπηρεσιών
πουέχειμεταβιβάσεισεπελάτη,στιςπεριπτώσειςόπουτοενλόγωδικαίωμαεξαρτάταιαπόάλλον

22 




παράγοντα, πέραν της παρόδου του χρόνου (για παράδειγμα, από τη μελλοντική εκτέλεση από
πλευράςτηςοικονομικήςοντότητας). 
Συμβατική υποχρέωση: Η υποχρέωση της εταιρείας να μεταβιβάσει σε πελάτη υπηρεσίες γιατις
οποίεςέχειλάβειαντάλλαγμααπότονπελάτη. 
Τιμήσυναλλαγής(γιασύμβασημεπελάτη):Τοποσότουανταλλάγματοςτοοποίοηεταιρείαεκτιμά
ότιδικαιούταιέναντιτηςμεταβίβασηςτωνυποσχόμενωνυπηρεσιώνσεπελάτη,εξαιρουμένωντων
ποσώνπουεισπράττονταιγιαλογαριασμότρίτωνμερών. 
Υποχρέωσηεκτέλεσης:Ηυπόσχεσηπουπεριλαμβάνεταισεμιασύμβασημεπελάτηκαιαφοράτη
μεταβίβαση στονπελάτηείτε:α)ενόςαγαθούήμιαςυπηρεσίας(ήδέσμηςαγαθώνήυπηρεσιών)
πουείναιδιακριτό/ή·είτεβ)μιαςσειράςδιακριτώναγαθώνήυπηρεσιώνταοποίαείναικατ'ουσίαν
ταίδιακαιμεταβιβάζονταιμετονίδιοτρόποστονπελάτη. 
2.5 ΧρηματοοικονομικάΜέσα 
Το ΔΠΧΑ 9 θέτει προϋποθέσεις αναγνώρισης και επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων, των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και κάποιων συμβολαίων
αγοράς ή πώλησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Αυτό το πρότυποαντικαθιστάτοΔΛΠ39
ΧρηματοοικονομικάΜέσα:ΑναγνώρισηκαιΑποτίμηση. 
i.

Κατάταξη

και

αποτίμηση

χρηματοοικονομικών

περιουσιακών

στοιχείων

και

χρηματοοικονομικώνυποχρεώσεων. 
ΤοΔΠΧΑ9διατηρείσεμεγάλοβαθμότιςυπάρχουσεςαπαιτήσειςτουΔΛΠ39γιατηνκατάταξηκαι
αποτίμηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Παρόλα αυτά, καταργεί τις προηγούμενες
κατηγορίεςτουΔΛΠ39γιαδιακρατούμεναμέχριτηλήξηχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία,
δάνεια,απαιτήσειςκαιδιαθέσιμαπροςπώληση. 
ΗυιοθέτησητουΔΠΧΑ9δενείχεσημαντικήεπίδρασηστιςλογιστικέςπολιτικέςτηςεταιρείαςπου
σχετίζονται με χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα. Η
επίδραση του ΔΠΧΑ 9 στην κατάταξη και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείωνπαρουσιάζεταιπαρακάτω. 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως
αποτιμώμενοστιςακόλουθεςκατηγορίες: 
α)στοαποσβεσμένοκόστος
β)στηνεύλογηαξίαμέσωτωνλοιπώνσυνολικώνεισοδημάτων(FVOCI)ή 
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γ)στηνεύλογηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων(FVPL). 
Η κατάταξη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά το ΔΠΧΑ 9 βασίζεται γενικά στο
επιχειρησιακό μοντέλο στο οποίο γίνεται η διαχείριση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείουκαιταχαρακτηριστικάτωνσυμβατικώνχρηματοροώντου.Παράγωγαενσωματωμένασε
συμβόλαιασταοποίατοαντικείμενοείναιέναχρηματοοικονομικόστοιχείοτουενεργητικούυπότο
πρίσματουπροτύπουδενδιαχωρίζονταιποτέ.Αντίθετα,τουβριδικόχρηματοοικονομικόμέσοστο
σύνολότουεξετάζεταιγιακατάταξη. 
Α) Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος αν
ικανοποιεί και τις δύο ακόλουθες συνθήκες και δεν ορίζεται ως αποτιμώμενο στην εύλογη αξία
μέσωτωναποτελεσμάτων: 
●

Διακρατείται με βάση ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου το αντικείμενο είναι η
διακράτησηγιαείσπραξησυμβατικώνχρηματορροώνκαι 

●

Οισυμβατικοίόροιτουπροβλέπουνχρηματορροέςσεσυγκεκριμένεςημερομηνίεςοιοποίες
είναιαποκλειστικάπληρωμέςκεφαλαίουκαιτόκωνεπίτουανεξόφλητουκεφαλαίου. 

Β) Μια επένδυση σε χρεόγραφα αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών
εισοδημάτωνανικανοποιείκαιτιςδύοακόλουθεςσυνθήκεςκαιδενορίζεταιωςαποτιμώμενοστην
εύλογηαξίαμέσωτωναποτελεσμάτων: 
●

Διακρατείται με βάση ένα επιχειρηματικό μοντέλο του οποίου το αντικείμενο είναι τόσο η
εισροή συμβατικών χρηματοροών όσο και η πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων του
ενεργητικού. 

●

Οι συμβατικοί όροι του προβλέπουν χρηματοροές σε συγκεκριμένες ημερομηνίεςοιοποίες
είναιαποκλειστικάπληρωμέςκεφαλαίουκαιτόκωνεπίτουανεξόφλητουκεφαλαίου. 

Γ)Κατάτηναρχικήαναγνώρισημιαςεπένδυσηςσεσυμμετοχικούςτίτλουςπουδενείναιδιαθέσιμοι
προς πώληση, η εταιρεία μπορεί αμετάκλητα να επιλέξει να παρουσιάσει μεταγενέστερες
μεταβολέςτηςεύλογηςαξίαςτηςεπένδυσηςσταλοιπάσυνολικάέσοδα. 
Δ) Όλα ταχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχείαπουδενκατατάσσονταιωςαποτιμώμεναστο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων όπως
περιγράφηκε παραπάνω, αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Αυτό
περιλαμβάνειόλαταπαράγωγαχρηματοοικονομικάμέσα. 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η εταιρεία μπορεί αμετάκλητα να ορίσει ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο, που κατά τα άλλα πληροί τις προϋποθέσεις για να αποτιμηθεί στο
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αποσβεσμένοκόστοςήστηνεύλογηαξίαμέσωλοιπώνσυνολικώνεισοδημάτων,ωςαποτιμώμενο
στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έτσι αποφεύγεται ή σημαντικά μειώνεται μια
λογιστικήδιαφοράπουθαμπορούσεναπροκύψει. 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός κιανπρόκειταιγιαεμπορικήαπαίτησηάνευ
σημαντικού χρηματοοικονομικού μέρους που αποτιμάται αρχικά στην τιμή της συναλλαγής)
αποτιμάται αρχικά στην εύλογη αξία πλέον, για στοιχεία μη αποτιμημέναστηνεύλογηαξίαμέσω
τωναποτελεσμάτων,κόστησυναλλαγώνάμεσασυνδεδεμένωνμετηναπόκτηση. 
Οι ακόλουθες λογιστικές πολιτικές εφαρμόζονται σε μεταγενέστερη αποτίμηση των
χρηματοοικονομικώνστοιχείων. 


ii.Απομειώσειςχρηματοοικονομικώνπεριουσιακώνστοιχείων 
Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά το μοντέλο των «πραγματοποιηθέντων ζημιών» στο ΔΛΠ 39 με ένα
μοντέλο «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών». Το νέο μοντέλο απομειώσεων εφαρμόζεται σε
χρηματοοικονομικά περιουσιακάστοιχείαπουαποτιμώμεναστοαποσβεσμένοκόστος,συμβόλαια
καιχρεόγραφααποτιμώμεναστηνεύλογηαξίαμέσωλοιπώνσυνολικώνεισοδημάτων,αλλάόχισε
επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους. Κατά το ΔΠΧΑ 9, οι πιστωτικές ζημίες αναγνωρίζονται
νωρίτερασεσχέσημετοΔΛΠ39. 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος συνίστανται
απόεμπορικέςαπαιτήσεις,ταμειακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαιεταιρικάχρεόγραφα. 
ΚατάτοΔΠΧΑ9,προβλέψειςζημιώναποτιμώνταισεοποιαδήποτεαπότιςακόλουθεςβάσεις: 
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●

12μηνες αναμενόμενεςπιστωτικέςζημίες:Προκύπτουναπόπιθανάπιστωτικάγεγονότα
εντός12μηνώναπότηνημερομηνίααναφοράς,και 

●

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες εφ’ όρου ζωής: Προκύπτουν από πιθανά πιστωτικά
γεγονότακαθ’όλητηδιάρκειατηςαναμενόμενηςζωήςτουχρηματοοικονομικούμέσου. 

Ηεταιρείααποτιμάτιςπροβλέψειςζημιώνσεποσόίσομετιςαναμενόμενεςπιστωτικέςζημίεςεφ’
όρου ζωής, εκτός από τις ακόλουθες, που αποτιμώνται ως 12μηνες αναμενόμενες πιστωτικές
ζημίες: 
●

Χρεόγραφα που είναι σχεδιασμένα να έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνίααναφοράς,και 

●

Άλλα χρεόγραφα και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (π.χ. ο
κίνδυνος αθέτησης που προκύπτει κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του
χρηματοοικονομικούμέσου)δενέχειαυξηθείσημαντικάαπότηναρχικήαναγνώριση. 

Ηεταιρείαέχειεπιλέξεινααποτιμάτιςπροβλέψειςζημιώνγιαεμπορικέςαπαιτήσειςκαισυμβόλαια
σεποσόίσομετιςαναμενόμενεςπιστωτικέςζημίεςεφ’όρουζωής. 
Όταν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την
αρχική αναγνώριση και όταν εκτιμώνται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες, η εταιρεία
συγκεντρώνει αξιόλογες και υποστηρίξιμες πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς
υπερβολικό κόστος ή προσπάθεια. Αυτό περιλαμβάνει τόσο ποσοτική όσο και ποιοτική
πληροφόρηση και ανάλυση, βασισμένη στην ιστορική εμπειρία της εταιρείας και μετά γνώσης
αξιολόγησηκινδύνουμεορίζοντατομέλλον. 
Η εταιρεία υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί
σημαντικάεάνέχουνπεράσει30ημέρεςαπότηνημερομηνίαεξόφλησης. 
Η εταιρεία όταν ο πιστωτικός κίνδυνος για ένα χρηματοοικονομικό μέσο έχει αυξηθεί σημαντικά,
πρέπειναλαμβάνειυπόψητημεταβολήτουκινδύνουαθέτησηςμετάτηναρχικήαναγνώριση. 
Για τους σκοπούς του καθορισμού του κινδύνου αθέτησης, η εταιρεία εφαρμόζει τον ορισμό της
αθέτησης που συνάδει με τον ορισμό που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της εσωτερικής
διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου γιατοσχετικόχρηματοοικονομικόμέσοκαιλαμβάνειυπόψη
ποιοτικούςδείκτες,κατάπερίπτωση. 
Ηεταιρείαθεωρείότιυφίσταταιαθέτησητοαργότερο90ημέρεςαφούέναχρηματοοικονομικόμέσο
εμφανίσεικαθυστέρηση,εκτόςεάνηεταιρείαέχειλογικέςκαιβάσιμεςπληροφορίεςαπότιςοποίες
προκύπτειότιένακριτήριοαθέτησηςπουκαθορίζειμεγαλύτερηκαθυστέρησηείναικαταλληλότερο. 
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Η εταιρεία θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό μέσο έχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η
πιστοληπτική του αξιολόγηση είναι αντίστοιχη με το παγκοσμίως κατανοητό ορισμό του
«επενδυτικού βαθμού». Η εταιρεία θεωρεί ότι αυτήείναιBaa3ήυψηλότερηκατάMoody’sήΒΒΒ
κατάStandard&Poor’sκαιFitch. 
Η μέγιστη περίοδος που χρησιμοποιείταιγιατηνεκτίμησητωναναμενόμενωνπιστωτικώνζημιών
είναιημέγιστηπερίοδοςγιατηνοποίαηεταιρείαεκτίθεταισεπιστωτικόκίνδυνοβάσεισυμβολαίου. 
Μέτρησητωναναμενόμενωνπιστωτικώνζημιών 
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη βάσει πιθανοτήτων εκτίμησης των
πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημίες υπολογίζονται ως η παρούσα αξία όλων των ταμιακών
διαφορών (π.χ. η διαφορά μεταξύ των χρηματοροών που οφείλονται στην οντότητα βάσει
σύμβασηςκαιτωνχρηματοροώνπουηεταιρείααναμένειναλάβει). 
Οι

αναμενόμενες

πιστωτικές

ζημίες

προεξοφλούνται

στο

πραγματικό επιτόκιο του

χρηματοοικονομικούμέσου. 
Για την επιμέτρηση της αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς, οι εμπορικές απαιτήσεις έχουν
ομαδοποιηθείβάσειτωνχαρακτηριστικώνπιστωτικούκινδύνουκαιτουχρόνουυπερημερίας. 
Πιστωτικάεπισφαλήχρηματοοικονομικάπεριουσιακάστοιχεία 
Σεκάθεπερίοδοαναφοράς,ηεταιρείαεξετάζεικατάπόσονχρηματοοικονομικάμέσααποτιμώμενα
στοαποσβεσμένοκόστοςκαιχρεόγραφααποτιμώμεναστηνεύλογηαξίαμέσωλοιπώνσυνολικών
εισοδημάτωνείναιπιστωτικάεπισφαλή.Έναχρηματοοικονομικόμέσοείναι«πιστωτικάεπισφαλές»
όταν ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν επιζήμια επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές
ταμειακέςροέςτουχρηματοοικονομικούμέσουέχουνσυμβεί. 
Παρουσίασητηςεπισφάλειας 
Προβλέψεις ζημιών για χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος
αφαιρούνταιαπότουπόλοιποτηςαξίαςτωνπεριουσιακώνστοιχείων. 
Ζημίες

από

επισφάλειες

συμπεριλαμβανομένων

των

που

σχετίζονται

συμβολαίων,

με

εμπορικές

παρουσιάζονται

και

διακριτά

λοιπές

απαιτήσεις,

στην

κατάσταση

αποτελεσμάτωνκαισταλοιπάσυνολικάέσοδα. 
Ζημίες

από

επισφάλειες

σε

λοιπά

χρηματοοικονομικά

μέσα

παρουσιάζονται

στα

«χρηματοοικονομικάκόστη»,κατάπαρόμοιοτρόπομετηνπαρουσίασηβάσειτουΔΛΠ39,καιόχι
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διακριτά στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων για λόγους
ουσιαστικότητας. 
Επίδρασητουνέουμοντέλουεπισφάλειας 
ΓιαπεριουσιακάστοιχείαμεβάσητομοντέλοεπισφάλειαςτουΔΠΧΑ9,οιζημίεςλόγωεπισφάλειας
αναμένεταιναγίνουνπερισσότεροευμετάβλητες. 
ΑπότηνεφαρμογήτωνπροϋποθέσεωνεπισφάλειαςτουΔΠΧΑ9την1η Ιανουαρίου2018δενέχει
προκύψειπρόβλεψηγιαεπισφάλεια. 
2.6 Λειτουργικέςμισθώσειςαπό1.1.2019 
ΗΕταιρείακατάτην1ηΙανουαρίου2019υιοθέτησετοΔΧΠΑ16,εφαρμόζονταςτηντροποποιημένη
αναδρομική προσέγγιση. Με βάση την εν λόγω προσέγγιση, η εταιρεία αναγνώρισε μία
υποχρέωση την οποία και επιμέτρησε στην παρούσα αξία της, όπως αυτή προκύπτει από την
προεξόφληση των εναπομενουσών μισθωμάτων με το επιπλέονεπιτόκιοδανεισμού(incremental
borrowing cost) που ίσχυε κατά την ημερομηνίατηςαρχικήςεφαρμογήςτουΠροτύπουήτοικατά
την 01/01/2019. Το επιπλέον επιτόκιο δανεισμού είναι το επιτόκιο με το οποίο η εταιρεία θα
δανειζόταν αυτό το ποσό, με εξασφαλίσεις τα οικονομικά οφέλη στην μορφή καθαρών
χρηματοροών που θα προκύψουν από την χρήση των μεταφορικών μέσων. Περαιτέρω,
αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτόσεέναποσότοοποίο
είναι ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση που αναγνωρίστηκε, προσαρμοσμένο με τυχόν
προκαταβολέςμισθωμάτωνπουυπήρχαναμέσωςπριντηνημερομηνίατηςαρχικήςεφαρμογής. 
Η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναδιατυπώθηκε, και δεν υπήρξε επίδραση της εφαρμογής του
νέουΠροτύπουσταΊδιαΚεφάλαιακατάτηνπρώτηεφαρμογήτου,ήτοικατάτην01/01/2019. 
Περαιτέρω, η εταιρεία εφάρμοσε την εξαίρεση πουπαρέχεταιαπότοΠρότυποαναφορικάμετον
προσδιορισμό των μισθώσεων και πιο συγκεκριμένα, την εφαρμοζόμενηπρακτικήτουΔΠΧΑ16,
σύμφωνα με την οποία δε χρειάζεται να επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση είναι ή εμπεριέχει
μίσθωση κατά την ημερομηνία της πρώτης μετάβασης. Αυτό σημαίνει ότι, το ΔΠΧΑ 16
εφαρμόστηκε στις συμβάσεις που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως μισθώσεις με την εφαρμογή του
ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και της ΕΔΔΠΧΑ 4 «ΠροσδιορίζονταςκατάΠόσομίαΣύμβασηΕμπεριέχει
Μίσθωση». 
Τέλος, η εταιρεία χρησιμοποίησε και τις εξαιρέσειςτουΠροτύπουαναφορικάμετιςβραχυχρόνιες
μισθώσεις και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Αναφορικά με το επιτόκιο προεξόφλησης, η
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εταιρείααποφάσισεναεφαρμόσειενιαίοπροεξοφλητικόεπιτόκιοσεκάθεκατηγορίαμισθώσεωνμε
παρόμοιαχαρακτηριστικάκαιανάλογαμετηνυπολειπόμενηδιάρκειατηςκάθεμίσθωσης. 
ΗυιοθέτησητουΔΠΧΑ16,είχεταακόλουθασημαντικάαποτελέσματαγιατηνεταιρεία: 
▪

Η εταιρεία διέθετε λειτουργικές μισθώσεις που αφορούν σε κτίρια. ΤοΠρότυποεπηρέασε
τονλογιστικόχειρισμότωνλειτουργικώνμισθώσεωντηςεταιρείας.Συγκεκριμένα,κατάτην
υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις λειτουργικών
μισθώσεων - οι οποίες, σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, έπρεπε να γνωστοποιούνται στις
σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων - εμφανίζονται ως στοιχεία του
ενεργητικού (δικαιώματα χρήσης) και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης. Η αύξηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις οδήγησε σε
αντίστοιχηαύξησητουκαθαρούδανεισμούτηςεταιρείας. 

▪

Ηφύσητωνεξόδωνπουσχετίζονταιμεαυτέςτιςμισθώσειςέχειμεταβληθεί,καθώςμετην
εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, αντικαθίσταται το λειτουργικό κόστος μίσθωσης με κόστος
απόσβεσηςγιαταπεριουσιακάστοιχείαπουαφορούνδικαίωμαχρήσηςκαιέξοδοτόκουεπί
των υποχρεώσεων που απορρέουν. Αυτό οδηγείσεβελτίωσητων«Λειτουργικώνκερδών
προ

χρηματοοικονομικών

και

επενδυτικών

δραστηριοτήτων,

αποσβέσεων

και

απομειώσεων». 
▪

Στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων κατά την πρώτη εφαρμογή δεν προέκυψε επίδραση,
καθώςηεταιρείαεπέλεξενααναγνωρίσειισόποσηυποχρέωσημεδικαίωμαχρήσης. 

▪

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος που αφορά στην αποπληρωμή των
μισθωμάτων θα μειώσει τις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες και δεν
περιλαμβάνεται πλέον στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
Μόνον οι αποπληρωμές τόκωνεξακολουθούνναπεριλαμβάνονταιστιςκαθαρέςταμειακές
ροέςαπόλειτουργικέςδραστηριότητες. 

Νέαλογιστικήπολιτικήγιατιςμισθώσεις 
Με βάση το ΔΠΧΑ 16 καταργείται για τονμισθωτήηταξινόμησητωνμισθώσεωνσελειτουργικές
μισθώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις και όλες οιμισθώσειςαναγνωρίζονταιλογιστικάως
στοιχεία «Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης», μέσω της αναγνώρισης ενός «δικαιώματος
χρήσης»στοιχείωντουενεργητικούκαιμίας«υποχρέωσηςμίσθωσης». 
Αναγνώρισηκαιαρχικήεπιμέτρησηδικαιώματοςχρήσηςστοιχείουτουενεργητικού 
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Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου η εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα
χρήσηςστοιχείουτουενεργητικούκαιμίαυποχρέωσημίσθωσηςπροβαίνονταςσεεπιμέτρησητου
δικαιώματοςχρήσηςτουστοιχείουτουενεργητικούστοκόστος. 
Τοκόστοςτουδικαιώματοςχρήσηςστοιχείουτουενεργητικούπεριλαμβάνει: 
▪

τοποσότηςαρχικήςεπιμέτρησηςτηςυποχρέωσηςμίσθωσης(βλ.κατωτέρω), 

▪

τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την ημερομηνία
έναρξηςτηςμισθωτικήςπεριόδου,μειωμένεςμετακίνητραμίσθωσηςπουεισπράχθηκαν, 

▪

τααρχικάάμεσακόστηπουβαρύνουντονμισθωτή,και 

▪

μίαεκτίμησητωνδαπανώνπουθαβαρύνουντηνεταιρείακατάτηναποσυναρμολόγησηκαι
την απομάκρυνση του μισθωμένου στοιχείου του ενεργητικού, την αποκατάσταση του
χώρουστονοποίονβρίσκεταιτομισθωμένοστοιχείοτουενεργητικούήτηναποκατάσταση
του στοιχείου του ενεργητικού όπως απαιτείται από τους όρους καιτιςπροϋποθέσειςτης
μίσθωσης. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση γιατιςενλόγωδαπάνεςείτεκατάτην
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε ως συνέπεια της χρήσης του
μισθωμένουστοιχείουτουενεργητικούκατάτηδιάρκειαμίαςσυγκεκριμένηςπεριόδου. 

Αρχικήεπιμέτρησητηςυποχρέωσηςμίσθωσης 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
μίσθωσης στην παρούσα αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων κατά την ημερομηνία
αυτήν. Όταν το τεκμαρτό επιτόκιο τηςμίσθωσηςείναιεφικτόναπροσδιοριστείκατάλληλα,τότεοι
καταβολές μισθωμάτων θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο αυτό. Σε διαφορετική
περίπτωσηχρησιμοποιείταιτοοριακόεπιτόκιοδανεισμούτηςεταιρείας. 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις παρακάτω
πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της περιόδου
μίσθωσης,εφόσονδενέχουνκαταβληθείκατάτηνημερομηνίαέναρξηςτηςμισθωτικήςπεριόδου: 
(α)τιςσταθερέςκαταβολέςμείοντυχόνεισπρακτέακίνητραμίσθωσης, 
(β) τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική μεταβολή
δεικτών ή επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά χρησιμοποιώντας την τιμή του δείκτη ή του
επιτοκίουκατάτηνημερομηνίαέναρξηςτηςμισθωτικήςπεριόδου, 
(γ)ταποσάπουαναμένεταινακαταβάλλειηεταιρείαωςεγγυήσειςυπολειμματικήςαξίας, 
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(δ) την τιμή εξάσκησηςτουδικαιώματοςαγοράςεφόσονείναιουσιαστικάβέβαιοότιηεταιρείαθα
εξασκήσειτοδικαίωμα,και 
(ε) τις καταβολές ποινών γιατοντερματισμότηςμίσθωσης,εάνημισθωτικήπερίοδοςαντανακλά
τηνεξάσκησητουδικαιώματοςτηςεταιρείαςγιατοντερματισμότηςμίσθωσης. 
Μεταγενέστερηεπιμέτρηση 
Μεταγενέστερηεπιμέτρησηδικαιώματοςχρήσηςστοιχείουτουενεργητικού 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικήςπεριόδου,ηεταιρείαεπιμετράτοδικαίωμαχρήσης
στοιχείουτουενεργητικούμετομοντέλοτουκόστους. 
Ηεταιρείαεπιμετράτοδικαίωμαχρήσηςστοιχείουτουενεργητικούστοκόστος: 
(α)μείοντυχόνσωρευμένεςαποσβέσειςκαισωρευμένεςζημιέςαπομείωσης,και 
(β)προσαρμοσμένογιατυχόνμεταγενέστερηεπιμέτρησητηςυποχρέωσηςμίσθωσης, 
Η εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του δικαιώματος
χρήσηςστοιχείουτουενεργητικού,τοοποίοκαιεξετάζειγιατυχόναπομείωση. 


Μεταγενέστερηεπιμέτρησητηςυποχρέωσηςμίσθωσης 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
μίσθωσης,ωςακολούθως: 
(α) αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά το χρηματοοικονομικό κόστος επί
τηςυποχρέωσηςμίσθωσης, 
(β) μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν
καταβληθεί,και 
(γ) επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν επανεκτίμηση ή
τροποποίησητηςμίσθωσης. 
Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της
μισθωτικήςπεριόδουμετέτοιοντρόπο,ούτωςώστεναπροκύπτειένασταθερόπεριοδικόεπιτόκιο
επίτουανεξόφλητουυπολοίπουτηςυποχρέωσης. 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικήςπεριόδου,ηεταιρείααναγνωρίζειστακέρδηήστις
ζημιές (με εξαίρεση την περίπτωση που οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία ενός
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άλλου στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο εφαρμόζονται άλλα σχετικά Πρότυπα) και τα τρία
παρακάτωστοιχεία: 
(α)τοχρηματοοικονομικόκόστοςεπίτηςυποχρέωσηςμίσθωσης, 
(β) τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της
υποχρέωσης μίσθωσης κατά την περίοδο που λαμβάνει χώρατογεγονόςπουενεργοποιείτιςεν
λόγωκαταβολές,και 
(γ) Ποσά που αναγνωρίστηκαν στην Ενδιάμεση Συνοπτική Εξαμηνιαία Κατάσταση Οικονομικής
ΘέσηςκαιΣυνολικούΕισοδήματος 
3. Διαχείρισηχρηματοοικονομικούκινδύνου 
Οι δραστηριότητες της εταιρείας την εκθέτουν σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους:
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, κίνδυνο ρευστότητας και λειτουργικό κίνδυνο. Η γενική
πολιτική διαχείρισης κινδύνουτηςεταιρείαςεστιάζεταιστηναβεβαιότητατωνχρηματοοικονομικών
αγορώνκαιαποσκοπείστοναελαχιστοποιείπιθανέςαρνητικέςεπιπτώσειςστηχρηματοοικονομική
επίδοση,χρηματοοικονομικήκατάστασηκαιτηνταμιακήροήτηςεταιρείας. 
4.1 Πιστωτικόςκίνδυνος 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, που είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να
αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. Προβλέψεις
απομείωσης αναγνωρίζονται για ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού. Η Διοίκηση διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο στα
πλαίσιακαιτωνκανονιστικώνδιατάξεωντηςεποπτικήςαρχής(ΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς). 
4.2 Κίνδυνοςαγοράς 
Συναλλαγματικόςκίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζεισημαντικόσυναλλαγματικόκίνδυνοκαθώςοιεμπορικέςσυναλλαγές
τηςΕταιρείαςγίνονταικατάκύριολόγοσεευρώ. 
Κίνδυνοςεπιτοκίου 
Ο κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων με την έκθεση της Εταιρείας στις μεταβολές της αγοράς του
επιτοκίουγιατοντραπεζικόδανεισμό.ΌμωςλόγωτουηΕταιρείαδενέχειδανειακέςυποχρεώσεις
και επειδή τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές χρηματοοικονομικές
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υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται από τιμές κυμαινόμενων επιτοκίων η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε
κίνδυνοεπιτοκίου. 
4.3 Κίνδυνοςρευστότητας 
Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυνατότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις
χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν απαιτητές. Η παρακολούθηση του
κινδύνου ρευστότητας πραγματοποιείταισεημερήσιαβάσηκαιεπικεντρώνεταιστηδιαχείρισητου
χρονικού συσχετισμού των ταμιακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμιακών διαθεσίμων
για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Λόγω του ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας είναι
δεδομένες και προβλέψιμες και πάντοτε καλύπτονται με σημαντικό ποσό διαθεσίμων ενώ
παράλληλα οι επενδύσεις της Εταιρείας είναι σε άμεσα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία
θεωρούμεότιδενυπάρχειγιατηνΕταιρείακίνδυνοςρευστότητας. 
4.4 Λειτουργικόςκίνδυνος 
Ολειτουργικόςκίνδυνοςείναιοκίνδυνοςπουσχετίζεταιμετηνπιθανότηταναπροκληθείάμεσαή
έμμεσα ζημία από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της
Εταιρείας, τα πληροφοριακά συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς
παράγοντες όπως οι διάφοροι πάροχοι, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα
επενδυτικήςδιαχειριστικήςσυμπεριφοράς. 
Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να
περιορισθούν οι πιθανές ζημιές της φήμης της και να επιτευχθούν οι στόχοι πουέχουντεθείγια
τους μετόχους της. Τη συνολική ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων
διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το Διοικητικό
ΣυμβούλιοτηςΕταιρείας. 
ΔιαχείρισηΚεφαλαίωνκαιΚεφαλαιακήΕπάρκεια 
ΤομετοχικόκεφάλαιοτηςΕταιρείαςκατάτηνημερομηνίασύνταξηςαυτώντωνχρηματοοικονομικών
καταστάσεωνανέρχεταισεΕυρώ80.000,00. 
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας συγκρίνει τα εποπτικά Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας με τους
κινδύνους(σταθμισμένοενεργητικό)πουαυτήαναλαμβάνει.Ταεποπτικάκεφάλαιαπεριλαμβάνουν
τα κύρια βασικά κεφάλαια (μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά), καθώς και τα συμπληρωματικά
κεφάλαια(αποθεματικάαναπροσαρμογήςακινήτων). 
Το σταθμισμένο ενεργητικό περιλαμβάνει τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο αγοράς. Οι
διαμορφωθέντες δείκτες (βασικών κεφαλαίων και κεφαλαιακής επάρκειας) βρίσκονται σε πολύ
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υψηλότερα επίπεδα από τα ελάχιστα (8%). Η Εταιρεία έχει υποχρέωση να αναφέρει την
κεφαλαιακήτηςεπάρκειαστηνΕπιτροπήΚεφαλαιαγοράς. 
ΚίνδυνοςλόγωCOVID-19 
ΗπανδημίατουCOVID-19έχειεπηρεάσειτηνεπιχειρηματικήκαιοικονομικήδραστηριότητασεόλο
τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δεδομένης της εξάπλωσης της πανδημίας,
είναιδύσκολοναπροβλεφθείτοεύροςτωνπιθανώναποτελεσμάτωνγιατηνπαγκόσμιαοικονομία
σε αυτό το σημείο. Τα αποτελέσματα μπορεί νακυμαίνονταιαπότονεπιτυχήπεριορισμότουιού
και τις μικρές βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις, σε μια παρατεταμένη επίπτωση που μπορεί να
οδηγήσει σε πιθανή ύφεση. Επιπλέον, οι κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
λαμβάνουν πολιτικές και δημοσιονομικές δράσειςπουαποσκοπούνστηνάμβλυνσητωνπιθανών
αρνητικώνοικονομικώνεπιπτώσεων. 
Όσον αφορά τις δραστηριότητες της Εταιρείας, η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στο
θέμα της πανδημίας, ακολουθεί την καθοδήγηση των τοπικών υγειονομικών αρχών και τηρεί τις
απαιτήσειςκαιτιςδράσειςπουεφαρμόζειηελληνικήκυβέρνηση.ΗΕταιρείαέχειεφαρμόσεισχέδια
έκτακτης ανάγκης για τον περιορισμό των πιθανών δυσμενών επιπτώσεων στους εργαζομένους
καισυνεργάτεςτηςΕταιρείας. 

4.5 Χρηματοοικονομικάμέσα 
i.

Εύλογηαξίαχρηματοοικονομικώνμέσων 

ΤοΔΠΧΑ13«Επιμέτρησηεύλογηςαξίας»περιγράφειτηνεύλογηαξίαωςτηντιμήπουθαλάμβανε
κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη
μεταβίβασημιαςυποχρέωσηςσεμιακανονικήσυναλλαγήμεταξύσυμμετεχόντωνστηναγοράκατά
τηνημερομηνίαεπιμέτρησης. 
Ηεπιμέτρησητηςεύλογηςαξίαςαφοράένασυγκεκριμένοπεριουσιακόστοιχείοήμιαυποχρέωση.
Ως εκ τούτου, κατά την επιμέτρηση της εύλογης αξίας, η εταιρεία λαμβάνει υπόψη τα
χαρακτηριστικά του περιουσιακού στοιχείου ήτηςυποχρέωσηςεάνοισυμμετέχοντεςστηναγορά
θαλάμβανανυπόψηταενλόγωχαρακτηριστικάκατάτηντιμολόγησητουπεριουσιακούστοιχείουή
τηςυποχρέωσηςκατάτηνημερομηνίαεπιμέτρησης. 
ii.

Ιεράρχησηεύλογηςαξίας 
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Για την αύξηση της συνέπειας και της συγκρισιμότητας στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας και τις
συναφείς γνωστοποιήσεις, το ΔΠΧΑ 13 καθορίζει ιεραρχία εύλογης αξίας που κατηγοριοποιεί σε
τρία επίπεδα τις εισροές στις τεχνικές αποτίμησης πουχρησιμοποιούνταιγιατηνεπιμέτρησητης
εύλογηςαξίας. 
Επίπεδο1:Οιεισροές1ου
 επιπέδουείναιοιεπίσημεςχρηματιστηριακέςτιμές(χωρίςπροσαρμογή)
στις αγορέςγιαπανομοιότυπαπεριουσιακάστοιχείαήυποχρεώσειςστιςοποίεςέχειπρόσβασηη
οντότητα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. Μιαεπίσημηχρηματιστηριακήτιμήσεενεργόαγορά
παρέχειτιςπλέοναξιόπιστεςαποδείξειςτηςεύλογηςαξίαςκαιχρησιμοποιείταιχωρίςπροσαρμογή
γιατηνεπιμέτρησητηςεύλογηςαξίαςόποτευπάρχειδιαθέσιμη 
Επίπεδο 2: Οιεισροές2ου
 επιπέδουείναιεισροέςπέραντωνεπίσημωνχρηματιστηριακώντιμών
πουπεριλαμβάνονταιστο1οεπίπεδοοιοποίεςείναιπαρατηρήσιμεςγιατοπεριουσιακόστοιχείοή
την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει
προκαθορισμένη(συμβατική)διάρκεια,μιαεισροή2ουεπιπέδουπρέπειναείναιπαρατηρήσιμηγια
ολόκληρητηδιάρκειαζωήςτουπεριουσιακούστοιχείουήτηςυποχρέωσης 
Επίπεδο3:Οιεισροές3ου
 επιπέδουείναιμηπαρατηρήσιμεςεισροέςγιατοπεριουσιακόστοιχείοή
την υποχρέωση. Μη παρατηρήσιμες εισροές χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση της εύλογης
αξίας στον βαθμό που δεν υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες εισροές, γεγονός που καλύπτει
καταστάσεις στις οποίες υπάρχειελάχιστηήδενυπάρχεικαθόλουδραστηριότηταστηναγοράγια
το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση κατά την ημερομηνία επιμέτρησης.Ωστόσο,οστόχος
της επιμέτρησης της εύλογης αξίας παραμένει ο ίδιος, ήτοι μιατιμήεξόδουκατάτηνημερομηνία
επιμέτρησηςαπότηνοπτικήενόςσυμμετέχονταστηαγοράπουκατέχειτοπεριουσιακόστοιχείοή
οφείλειτηνυποχρέωση. 
Οπαρακάτωπίνακαςπαρουσιάζειτηλογιστικήαξίακαιτιςεύλογεςαξίεςτωνχρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων και των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων συμπεριλαμβανομένωντων
επιπέδωντουςστηνιεραρχίαεύλογηςαξίας.Δενπεριλαμβάνειπληροφορίεςσχετικάμετηνεύλογη
αξία για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που δεν
αποτιμώνταιστηνεύλογηαξία,εάνηλογιστικήαξίαείναιλογικήπροσέγγισητηςεύλογηςαξίας. 
Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, τα ταμιακάδιαθέσιμακαιισοδύναμακαθώςκαιοιεμπορικές
υποχρεώσεις που αποτιμούνται στο αποσβεσμένο κόστος δεν συμπεριλαμβάνονται στον
παρακάτωπίνακαιεράρχησηςεύλογωναξιών.Ηεύλογηαξίατουςδενδιαφέρειουσιωδώςαπότην
αντίστοιχηλογιστικήτουςαξίακαθώςηπλειοψηφίαέχειλήξηκάτωτουμηνός. 
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5. Έσοδααπόσυμβάσειςμεπελάτες 
Στον ακόλουθο πίνακα, τα έσοδα έχουν επιμεριστεί με βάση τις κύριες υπηρεσίες, την κύρια
γεωγραφικήαγορά,καιτονχρόνοτηςαναγνώρισηςτωνεσόδων. 
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6. Έξοδακατ’είδος 
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7. Φόροςεισοδήματος 
Σύμφωναμετο«άρθρο120τουΝ.4799/2021τροποποιήθηκεηπερ.α΄τηςπαρ.1τουάρθρου58
του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013, Α΄ 167) ως εξής: «1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα
που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία,
εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στην περ. β΄ της παρούσας
παραγράφου,καθώςκαιοιυπόχρεοιτωνπερ.β΄,γ΄,δ΄,ε΄,στ΄καιζ΄τουάρθρου45πουτηρούν
απλογραφικά βιβλία, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) για τα
εισοδήματατωνφορολογικώνετών2019και2020.Γιαταεισοδήματατουφορολογικούέτους2021
καιεφεξήςοσυντελεστήςτουπροηγούμενουεδαφίουμειώνεταισεείκοσιδύοτοιςεκατό(22%). 
Το του ποσό φόρου εισοδήματος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των περιόδων
1/1-30/6/2021 και 1/1-30/6/2020 υπολογίστηκε με συντελεστή 22% και 24% αντίστοιχα και
αναλύεταιωςεξής: 


Ησυμφωνίατουφόρουεισοδήματοςέχειωςεξής: 


8. Βασικάκαιαπομειωμένακέρδηανάμετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία και ταυτίζονται με τα απομειωμένα, υπολογίζονται με
διαίρεσητουκέρδουςπουαναλογείστουςμετόχους,μετονσταθμισμένομέσοαριθμότωνκοινών
μετοχώνστηνδιάρκειατηςπεριόδου. 
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9. Δικαιώματαχρήσηςπεριουσιακώνστοιχείων 
Ηαξίατωνδικαιωμάτωνχρήσηςπεριουσιακώνστοιχείωναφοράμισθώσεις,σύμφωναμετοΔΠΧΑ
16καιέχειόπωςπαρακάτω: 
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10. Ενσώματαπάγια 


11. Λοιπάστοιχείαμηκυκλοφορούντοςενεργητικού 

Ηεύλογηαξίατωνλοιπώνστοιχείωντουμηκυκλοφορούντοςενεργητικούσυμπίπτειπερίπουμε
τηνλογιστικήτουςαξία.
12. Εμπορικέςαπαιτήσεις 


Ηεύλογηαξίατωναπαιτήσεωναπόπελάτεςσυμπίπτειπερίπουμετηνλογιστικήτουςαξία. 
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13. Λοιπέςαπαιτήσεις 


Ηεύλογηαξίατωνλοιπώναπαιτήσεωνσυμπίπτειπερίπουμετηνλογιστικήτουςαξία. 
14. Ταμιακάδιαθέσιμακαιισοδύναμα 


15. Μετοχικόκεφάλαιο 


Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 80.000,00 ευρώ διαιρούμενο σε 8.000 ονομαστικές μετοχές
ονομαστικήςαξίας10ευρώεκάστηκαιείναιολοσχερώςκαταβλημένο. 
16. Υποχρεώσειςαπόμισθώσεις 
Ηαξίατωνυποχρεώσεωναφοράμισθώσεις,σύμφωναμετοΔΠΧΑ16καιέχειόπωςπαρακάτω: 
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Ηληκτότητατωνυποχρεώσεωναπόμισθώσειςέχουνωςεξής: 



17. Δανειακέςυποχρεώσεις 


Η εταιρεία έλαβε ενίσχυση με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής ως πληγείσα λόγω της
εμφάνισηςκαιδιάδοσηςτηςνόσουτουCOVID-19,κατάτουςμήνεςΣεπτέμβριοκαιΟκτώβριο2020
ποσό 137.730,99 ευρώ (Αριθμ. ΓΔΟΥ 281). Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν
επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2021,
σύμφωναμεταπροβλεπόμεναστηνπαρ.8τουάρθρου9τηςπαραπάνωαπόφασης. 
Το ποσό της ενίσχυσης που επιστρέφεται επιβαρύνεται με επιτόκιοαναφοράς,πουανέρχεταισε
0,74%. Για το χρονικό διάστημα ωςτην31ηΔεκεμβρίου2021παρέχεταιάτοκηπερίοδοςχάριτος
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κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα
κεφαλαίουήτόκων. 
Μετά την παρέλευση της περιόδουχάριτος,τοποσότηςληφθείσαςενίσχυσηςπουεπιστρέφεται,
αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις, εκάστης εξ αυτών
καταβλητέαςτηντελευταίαημέρατουμήνα. 
Η αποτίμηση του κρατικού δανείου έχει πραγματοποιηθεί με την μέθοδο του πραγματικού. Η
ληκτότητατωνδανείωνέχειωςεξής: 



18. Εμπορικέςυποχρεώσεις 


Ηεύλογηαξίατωνεμπορικώνυποχρεώσεωνσυμπίπτειμετηνλογιστικήτουςαξία. 
19. Λοιπέςυποχρεώσεις 


Ηεύλογηαξίατωνλοιπώνυποχρεώσεωνσυμπίπτειμετηνλογιστικήτουςαξία. 
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20. Ανέλεγκτεςφορολογικάχρήσεις 
Για τις χρήσεις 2017 και 2018 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου
65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει  και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης. Η
εταιρείαδενέχειυπαχθείστοφορολογικόέλεγχοτωνΟρκωτώνΕλεγκτώνΛογιστώνγιατιςχρήσεις
του2019και2020. 
21. Υφιστάμεναεμπράγματαβάρη 
Δενυφίστανταιεμπράγματαβάρη. 
22. Μερίσματα 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας της 5.3.2021 αποφάσισε την διανομή μερίσματος
συνολικούποσού30.000,00ευρώσύμφωναμετιςδιατάξειςτουΝ.4548/2018. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας της 10.5.2021 αποφάσισε την διανομή προσωρινού
μερίσματος συνολικού ποσού 60.000,00 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 162 του Ν.4548/2018. Η
απόφαση περί διανομής προσωρινού μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
ΣυνέλευσηςτηςεταιρείαςσύμφωναμετονΝ.4548/2018. 
23. Δεσμεύσεις 
Δενυφίστανταιδεσμεύσεις. 
24. Ενδεχόμενεςαπαιτήσειςκαιυποχρεώσεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησίαδιαφορέςκαθώςκαιαποφάσειςδικαστικώνήδιαιτητικών
οργάνων που να έχουν ή ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική
κατάστασηήλειτουργίατηςΕταιρείας. 
Δενέχουνχορηγηθείτραπεζικέςεγγυητικέςεπιστολές. 
25. Αριθμόςαπασχολούμενουπροσωπικού 
Οαριθμόςτουαπασχολούμενουπροσωπικούτηςεταιρείαςκατάτην30/6/2021και30/6/2020ήταν
5και7άτομααντίστοιχα. 
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26. ΣυναλλαγέςμεσυνδεδεμέναμετηνΕταιρείαμέρη 
Οιπαροχέςπροςταμέλητηςδιοικήσεως,πουκαταχωρήθηκανωςδαπάνηστααποτελέσματατων
περιόδων1/1-30/6/2021και1/1-30/6/2020αντίστοιχα,αφορούναμοιβέςκαιέχουνωςεξής: 


Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 30/6/2021 και την 30/6/2020 προς τα μέλη διοίκησης
έχουνωςεξής: 


27. ΕπίδρασητηςπανδημίαςτουCOVID-19 
Η επέλαση της πανδημίας του COVID-19 έθεσε τη χώρα σε κατάσταση κρίσης και η Ελληνική
Κυβέρνηση έλαβε άμεσα μέτρα για να περιορίσει στο μέτρο του δυνατού τις βαθιές επιπτώσεις
στηνκοινωνίακαιτηνοικονομία,καθώςηεπιδημίαεπηρεάζειόχιμόνοτονγενικόπληθυσμόαλλά
και πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις. Οι προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης
αποσκοπούν στη συγκράτησητηςεξάπλωσηςτουιούμεαποτελεσματικότρόπο,ενώπαράλληλα
εξασφαλίζουν θέσειςεργασίαςκαιτηνοικονομίαενγένειμεμέτραοικονομικήςστήριξης,αναβολή
των πληρωμών, υποστήριξης εργαζομένων και ανέργων κ.λπ. Ταυτόχρονα, η εταιρεία ενήργησε
άμεσαλαμβάνονταςμέτραώστεναεξασφαλιστεί: 
∙Ηυγείακαιασφάλειατωνεργαζομένωνκαιτωνσυνεργατώντης, 
∙Ηεπιχειρησιακήσυνέχειακαι 
∙ Η κατά τοδυνατόνελαχιστοποίησητωνεπιχειρησιακώνκαιχρηματοοικονομικώνσυνεπειώντου
COVID-19 
Επιπτώσειςστηνλειτουργίατηςεταιρείας
ΗΔιοίκησητηςεταιρείαςπαρακολουθείαπόπολύκοντάκαισεσυστηματικήβάσητιςεξελίξειςκαι
φροντίζεικαθημερινάγιατηλήψητωνμέτρωνπουκρίνονταισκόπιμακαιαναγκαίαπροκειμένουνα
διασφαλισθεί η επιχειρηματική συνέχεια, η απρόσκοπτη λειτουργία και ο περιορισμός των
αρνητικώνσυνεπειώνστομικρότεροδυνατόβαθμό. 
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Με κυρίαρχη προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και των συνεργατών της,
κινήθηκε με ταχύτητα και αποφασιστικότητα, σχεδίασε καιάρχισεαμέσωςναυλοποιείέναπλάνο
μέτρων και ενεργειών με κύριους στόχους: τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος
εργασίαςόλωντωνσυνεργατώνπαράλληλαμετηνυιοθέτησηπολιτικώνεξαποστάσεωςεργασίας
όπου αυτό κρίνεται εφικτό και αναγκαίο, την ασφάλεια και την αξιοποίηση της πλέονσύγχρονης
τεχνολογίας της πληροφορικής για τον περιορισμό των μετακινήσεων και ταξιδιών στο ελάχιστο
δυνατό,τηνπραγματοποίησητηλεδιασκέψεων(βιντεοκλήσεων),καθώςκαισύγχρονων,ευέλικτων
τρόπων εργασίας ανάλογα με τις ατομικές ή ειδικές ανάγκες ομάδων εργαζομένων. Εξαιρετικά
αυστηροί κανόνες λειτουργίας έχουν υιοθετηθεί σε όλα τα σημεία παρουσίας και λειτουργίας της
εταιρείας, προκειμένου να επιβεβαιώνεται διαρκώς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας για
όλους.Ειδικότερα: 
o

Έχειενεργοποιηθείτο ΣχέδιοΕπιχειρησιακήςΣυνέχειας(BCP) τηςεταιρείας,μεεφαρμογή
πολιτικών και διαδικασιών που επιτρέπουν ευέλικτες μορφές εργασίας ούτως ώστε οι
λειτουργίες της εταιρείας να διεκπεραιώνονται καθημερινά,εύρυθμακαιαπρόσκοπτααπό
τα αρμόδια στελέχη της εταιρείας είτε από το χώρο εργασίας τους είτε απομακρυσμένα,
μέσωτηλεργασίας. 

o

Ενημερώνει ως προς την εφαρμογή των οδηγιώντουΕ.Ο.Δ.Υ. σχετικάμετηνπροφύλαξη
καιτηνπροσωπικήυγιεινήτωνεργαζομένωντηςμεστόχοτηναποτροπήδιάδοσηςτουιού.
Παράλληλαόλοιοιχώροιεργασίαςκαθαρίζονταιμεμεγαλύτερησυχνότητα,μεμεγαλύτερη
επιμέλειακαιμεισχυρότερααπολυμαντικά. 

o

Έχουν δοθεί αυστηρές συστάσεις προς τους εργαζόμενους για αποφυγή προσωπικών
ταξιδιών καθώς και για αποφυγή πολυπληθών συναντήσεων ή συγκεντρώσεων. Έχουν
δοθεί συγκεκριμένες οδηγίες προς τους εργαζόμενους που ενδεχομένως θα εμφανίσουν
συμπτώματατουιούκαιέχουνυποψίαμόλυνσης,γιατιςενέργειεςστιςοποίεςθαπρέπεινα
προβούν,ακολουθώνταςπάντατιςοδηγίεςτουΕ.Ο.Δ.Υ. 

28. Μεταγενέστεραγεγονότα 
Δενυπάρχουνσημαντικάγεγονόταμεταγενέστερατης30ης Ιουνίου2021,ταοποίαθαέπρεπεήνα
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. 
Μαρούσι,23Αυγούστου2021 
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