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Ετήσια έκθεση διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

για τη χρήση από 1/1/2020 έως 31/12/2020 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Σας υποβάλλουμε την παρούσα ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4548/2018 (αρ.150), για εταιρείες που συντάσσουν 
οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 
(1/1/2020-31/12/2020). 
 
Η παρούσα έκθεση παρέχει συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες για την οικονομική 
κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας REAL COMPETENCE CENTER LEROS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά την 
τρέχουσα οικονομική χρήση και την επίδραση αυτών στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, 
περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων, παράθεση των σημαντικών 
συναλλαγών που καταρτίσθηκαν μεταξύ της Εταιρείας και συνδεδεμένων προσώπων και 
παράθεση ποιοτικού χαρακτήρα στοιχείων και εκτιμήσεων για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων 
της Εταιρείας για την επόμενη οικονομική χρήση. 
 
Α. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020 (1/1-31/12/2020) 
 
Η εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης 
οικονομικής χρήσης έχει ως ακολούθως: 
 
Κύκλος εργασιών 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης πραγματοποίησε πωλήσεις ποσού             € 
192 έναντι πωλήσεων ποσού € 48 κατά την προηγούμενη χρήση. Η σημαντική αύξηση των 
πωλήσεων οφείλεται στο γεγονός ότι η Εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στα τέλη του 
Σεπτεμβρίου 2019 και συνεπώς η συγκρίσιμη χρήση αφορά σε δραστηριότητα τεσσάρων μόνο 
ημερολογιακών μηνών (23/9/2019-31/12/2019). Το σύνολο των πωλήσεων της κλειόμενης 
χρήσης όπως και της προηγούμενης χρήσης προήλθαν από παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά 
προς τη μητρική της εταιρεία REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
 
Μικτά κέρδη 
Τα μικτά αποτελέσματα της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε 
κέρδη € 76 (2019: 19), πραγματοποιώντας περιθώριο μικτού κέρδους 40% (2019: 40%). Τα 
μικτά κέρδη της Εταιρείας προήλθαν από την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και ανάπτυξης 
πληροφοριακών συστημάτων. 
 
 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων 
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 
ανήλθαν σε κέρδη 35 (2019: € 9), παρουσιάζοντας αύξηση 293,6% σε σχέση με την 
προηγούμενη χρήση. 
 
 
Επενδύσεις σε πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Η Εταιρεία κατά την κλειόμενη και προηγούμενη χρήση δεν πραγματοποίησε επενδύσεις σε 
πάγια περιουσιακά στοιχεία.  
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για την κλειόμενη χρήση έχουν ως 
ακολούθως: 
 
 

Δείκτης Γενικής Ρευστότητας         
  Κατά την 31/12/2020  Κατά την 31/12/2019 

Κυκλοφορούν ενεργητικό   99  
227,9% 

 47  
219,8% 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις  43   21  

 
Ο εν λόγω δείκτης και για την κλειόμενη χρήση όπως και κατά την προηγούμενη χρήση συνέχισε 
να είναι σημαντικά μεγαλύτερος από το 1, γεγονός το οποίο υποδηλώνει την ύπαρξη επαρκέστατου 
κεφαλαίου κίνησης σε σχέση με τις δραστηριότητες της Εταιρείας. 
 

Δείκτης Ιδίων Κεφαλαίων προς Ξένα         
  Κατά την 31/12/2020  Κατά την 31/12/2019 
Ίδια Κεφάλαια  55  

97,5% 
 31  

101,0% 
Ξένα Κεφάλαια  56   31  

 
Ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων προς ξένα εντός της κλειόμενης χρήσης παρουσίασε ελαφρά μείωση 
εμφανίζοντας σχετικά σταθεροποιητικές τάσεις σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.  
 
 

Δείκτης Περιθωρίου Μικτού Κέρδους         
  Κατά την 31/12/2020  Κατά την 31/12/2019 
Μικτά Κέρδη Χρήσεως  76  

39,7% 
 19  

40,1% 
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως  192   48  

 
Τα μικτά κέρδη κατά τη διάρκεια της κλειόμενης οικονομικής χρήσης ανήλθαν σε € 76 με 
αποτέλεσμα το μικτό περιθώριο κέρδους να παραμείνει σε ικανοποιητικά επίπεδα της τάξεως του 
40%. 
 
 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization - κέρδη/(ζημίες) 
προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων)  
 
Η Εταιρεία ορίζει το μέγεθος του EBITDA ως τα κέρδη / (ζημίες) προ φόρων της περιόδου 
προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές αποσβέσεις 
των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 
περίοδο. Το κονδύλι «Καθαρά έξοδα/έσοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας» αφορά έσοδα, 
έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι καταθέσεων, 
δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο επενδύσεις κεφαλαίου νοούνται οι 
τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κλπ), ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι περιλαμβάνει 
ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, μη 
λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από 
πώληση, διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων 
και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Το κονδύλι των «συνολικών αποσβέσεων» που 
προστίθεται στα κέρδη/ζημίες προ φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό των 
αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των 
τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
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Τα Κέρδη Προ Τόκων, Φόρων, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) της 
Εταιρείας κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης ανήλθαν σε κέρδη € 41 έναντι € 10 της 
προηγούμενης χρήσης.  
 
 
ROE (Return On Equity – Ποσοστό Απόδοσης Ιδίων Κεφαλαίων). 
 
O Δείκτης ROE μετράει την απόδοση που επιτυγχάνουν οι κάτοχοι κοινών μετοχών ανά μέση 
μονάδα χρηματικής επένδυσης και ορίζεται ως το ποσοστό των Αποτελεσμάτων Μετά από Φόρους 
ως προς τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 
 
Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) ανέρχεται σε 42% για το 2020 και σε 21%  για το 
2019. 
 
EPS (Earnings Per Share – Κέρδη ανά μετοχή) 
 
Ο Δείκτης ΕΡS υπολογίζεται διαιρώντας τα κέρδη (ζημίες) της επιχείρησης μετά από φόρους με 
τον μέσο σταθμικό αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία εντός της υπό εξέτασης χρήσης.  
Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2020 διαμορφώθηκαν σε κέρδη (σε €) 0,925 (2019: 0,995). 
 
 
Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 2020 
 
Κατά την κλειόμενη χρήση δεν πραγματοποιήθηκε κάποιο σημαντικό γεγονός, η επίδραση του 
οποίου να μην έχει συμπεριληφθεί στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις και το οποίο 
ενδέχεται να έχει σημαντική επίδραση στην δραστηριότητα και στην χρηματοοικονομική θέση 
της Εταιρείας. 
 
 
Γ. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, 
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας και κεφαλαιουχικός κίνδυνος. Οι πολιτικές 
διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την ελαχιστοποίηση των 
αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη χρηματοοικονομική της θέση 
και απόδοση. 
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 
πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση 
αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή 
συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει 
γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν 
συγκεκριμένες περιοχές όπως τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο και τη χρήση 
παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων. 
 
(α) Κίνδυνος της αγοράς 
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της 
πραγματοποιούνται σε €. 
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(ii) Κίνδυνος τιμής 
Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν κατείχε επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 
και μη περιουσιακά στοιχεία οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις τιμών κεφαλαιαγορών, 
ακινήτων ή άλλων αγορών. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε ουσιώδη κίνδυνο τιμής 
λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου δραστηριότητας της. 
 
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Η Εταιρεία δεν κατέχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού πλην καταθέσεων σε ευρώ και συνεπώς το 
εισόδημα και οι λειτουργικές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά 
των επιτοκίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει λάβει την οποιαδήποτε μορφή τραπεζικού 
δανεισμού για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, με συνέπεια τη μη 
έκθεσή της στις αλλαγές στην αγορά των σχετικών επιτοκίων. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, 
καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και 
διενεργημένων συναλλαγών.  
 
Για τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα η Διοίκηση πέραν της υιοθετηθείσας πολιτικής 
διασποράς των καταθέσεων έχει επιλέξει τη συνεργασία κυρίως με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
 
Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να 
εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η Εταιρεία έχει μοναδικό πελάτη τη μητρική της 
εταιρεία REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 
 
(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης αντιμετώπιζε περιορισμένο κίνδυνο ρευστότητας 
λόγω του επαρκούς κεφαλαίου κίνησης που διέθετε ποσού € 55 (2019: 26). 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 
ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία 
της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά που 
εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμιακές ροές. 
 

Κατά την 31/12/2020 Σημείωση Μέχρι 1 
έτος 

 Από 1 έως 
και 5 έτη 

 Πάνω από 5 
έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 37  0  0 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 6  5  0 
       

Κατά την 31/12/2019 Σημείωση Μέχρι 1 
έτος 

 Από 1 έως 
και 5 έτη 

 Πάνω από 5 
έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 15  0  0 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 6  11  0 

 
(δ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 
Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 
συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 
ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 
κόστος κεφαλαίου. 
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Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 
το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο 
συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται ‘βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων’ όπως εμφανίζονται στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο 
υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το 
καθαρό χρέος. 
 
 

 31/12/2020 31/12/2019 
Συνολικός Δανεισμός 11 16 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα  (0) (8) 

Καθαρό χρέος 10 7 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 55 31 
Σύνολο κεφαλαίου 65 39 

Συντελεστής μόχλευσης 16,1% 19,1% 

 
Κατά την 31/12/2020 ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώνεται σε 16,1% (2019: 19,1%) 
δεδομένου ότι το καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά € 3 και τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά ποσό 
€ 23. 
 
(ε) Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορονοϊού 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση και 
τον περιορισμό της διάδοσης του. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει 
προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή 
σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι, το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές του 
επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση και η Διοίκηση βρίσκεται σε 
ετοιμότητα προκειμένου να λάβει μέτρα και να προβεί σε κατάλληλες κινήσεις ώστε να 
ανταπεξέλθει στην νέα αυτή συνθήκη, επαναξιολογώντας τη στρατηγική της ανάλογα με τις 
εξελίξεις και διατηρώντας την κοινωνική της ευθύνη.  
 
 
Δ. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ (€ 25), 
διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής 
αξίας (ποσό σε ευρώ)  ένα Ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία. 
 
 
Ε. ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης, όπως και κατά τη λήξη της προηγούμενης χρήσης, δεν 
κατέχονταν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές. 
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ΣΤ. ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 
Την 15 Μαρτίου 2021, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε τις συνημμένες 
οικονομικές καταστάσεις και πρότεινε τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσεως. Η 
προτεινόμενη μη διανομή μερίσματος τελεί υπό την έγκριση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 
 
 
Ζ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
2020 
 
Η Εταιρεία προμηθεύει υπηρεσίες και συνάπτει επιχειρηματικές σχέσεις, οι οποίες αφορούν 
κυρίως την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής προς συγκεκριμένη συνδεδεμένη εταιρεία, τη 
μητρική της εταιρεία REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής 
λειτουργίας της. Αυτή η συνδεδεμένη εταιρεία έχει κοινή ιδιοκτησία και διοίκηση με την Εταιρεία. 
 
Τα υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων με συνδεδεμένα μέρη για τις χρήσεις που έληξαν την 
31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019, έχουν ως κάτωθι: 
 

  31/12/2020 31/12/2019 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 94 37 
Απαιτήσεις από επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 94 37 
 

  
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  0 0 
Υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 0 0 
 
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, αναλύονται 
ως εξής: 

  2020 2019 
Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 192 48 
Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 192 48 
 

  
Αγορές αγαθών/υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0 
Αγορές αγαθών/υπηρεσιών από επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 0 0 

 
Δεν υφίστανται αμοιβές Μελών της Διοίκησης και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά 
την χρήση 1/1-31/12/2020. Κατά την 31/12/2020 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη. 
 
 
Η. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
Η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης όπως και κατά την προηγούμενη χρήση δεν 
ανέπτυξε δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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Θ. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ 2021 
 
Όπως προκύπτει από την μέχρι τώρα πορεία των εργασιών της εταιρείας η τρέχουσα χρήση θα 
είναι κερδοφόρα ενώ παράλληλα στόχος της Διοίκησης είναι η Εταιρεία να συνεχίσει να προσφέρει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες αντιμετωπίζοντας επιτυχημένα τις δυσκολίες της σημερινής εποχής 
επικεντρωμένη αφενός στην αναπτυξιακή προοπτική αυτής και αφετέρου στον περιορισμό του 
κόστους. 
 
Η έξαρση της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) στην Ελλάδα, προκαλεί ανησυχία όσον 
αφορά στην πορεία των εργασιών της Εταιρείας. Η ενδεχόμενη επίδραση στις πωλήσεις της 
υπολογίζεται ότι θα επηρεάσει τα έσοδα και την κερδοφορία όλης της χρονιάς. Η διάρκεια των 
επιπτώσεων της παρούσας κρίσης στην αγορά και κατ’ επέκταση και στην Εταιρεία είναι προς το 
παρόν άγνωστη. Η πανδημία αναμένεται να επαναπροσδιορίσει σημαντικά τις συνήθειες του 
καταναλωτικού κοινού και την πορεία της ευρύτερης οικονομίας.  Δεδομένου ότι, το φαινόμενο 
είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές του επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας 
είναι υπό αξιολόγηση και η Διοίκηση βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να λάβει μέτρα και να 
προβεί σε κατάλληλες κινήσεις ώστε να ανταπεξέλθει στην νέα αυτή συνθήκη, επαναξιολογώντας 
τη στρατηγική της ανάλογα με τις εξελίξεις και διατηρώντας την κοινωνική της ευθύνη.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση θα 
αντιμετωπιστούν επιτυχώς οι οποιαδήποτε επιπτώσεις της πανδημίας και η Εταιρεία θα συνεχίσει 
απρόσκοπτα την ομαλή λειτουργία της. 
 
 
Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 
 
Η εξέλιξη της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) στην Ελλάδα οδήγησε σε νέα αναστολή 
λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων και καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας από 07/11/2020 
η οποία μέχρι σήμερα παραμένει σε ισχύ με διάφορα σενάρια να εξετάζονται για την σταδιακή 
άρση τους και την επανεκκίνηση της εγχώριας δραστηριότητας.  
 
Η Εταιρεία, αν και οι δραστηριότητες της εντάσσονται σε αυτές των πληττόμενων επιχειρήσεων, 
δεν συμπεριλαμβανόταν στις εταιρείες που υποχρεωτικά έπρεπε να διακόψουν τη λειτουργία τους. 
Συνεπώς, με γνώμονα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της και των οικογενειών αυτού 
και μη κάνοντας χρήση της δυνατότητας αναστολής της εργασίας τους, συνέχισαν τη λειτουργία 
τους εφαρμόζοντας απρόσκοπτα την τηλεργασία για το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου 
δυναμικού της επενδύοντας στον απαιτούμενο εξοπλισμό για το σκοπό αυτό και κατάφερε να 
περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις της πανδηΗμίας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 
 
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η διαδικασία άρσης των μέτρων περιορισμού της 
εξάπλωσης της πανδημίας δεν έχει ολοκληρωθεί, η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις 
εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές 
συνθήκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του. Διαθέτει 
πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, 
είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί 
και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των 
αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. 
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Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 
Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της 
Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 
 
 

Λέρος, 15 Μαρτίου 2021 
 

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Δ.Σ 

 
 
 
 

Αθανασάκος Διονύσιος 
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ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  
« REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας REAL COMPETENCE 
CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας REAL COMPETENCE CENTER LEROS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και 
τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και σύμφωνα με τον Ν.4548/2018. 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από 
ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές 
τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, 
θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, 
που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

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

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

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

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου150 του Ν. 4548/2018 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2020. 
 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία REAL 
COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 
 

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2021 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
 

Βρασίδας Σπ. Δαμηλάκος 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22791 

 

 
 

Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 
Λ. Ποσειδώνος 80, 17455 , Άλιμος, Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 153 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

Διοικητικό Συμβούλιο: Αθανασάκος Διονύσιος: Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
   Καρατράντος Ανάργυρος: Μέλος 
   Καρατζά Διονυσία Άννα: Μέλος 
     
 
Έδρα Εταιρείας:  Λακκί 
   85 400, Λέρος, Δωδεκανήσου 
   Ελλάδα 
 
 
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.:  152042620000 
 
 
Ελεγκτική Εταιρεία:     Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία 
   Λεωφόρος Ποσειδώνος 80 
   174 55 Άλιμος 
   Ελλάδα  
 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  

 Σημείωση  1/1-31/12/2020  23/9-31/12/2019 
      

Πωλήσεις 7  192  48 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 8  (116)  (29) 
Μικτό κέρδος    76  19 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 9  1  0 
    77  19 
       

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 10  (24)  (6) 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 11  (18)  (5) 
Λειτουργικά αποτελέσματα    35  9 
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 13  (1)  (0) 
Αποτελέσματα προ φόρων    35  9 
Φόρος εισοδήματος 14  (11)  (2) 
Αποτελέσματα μετά φόρων   23  6 

 
Λοιπά συνολικά εσοδήματα 

     

α. Στοιχεία τα οποία ίσως αναταξινομηθούν στα αποτελέσματα      

Συναλλαγματικές διαφορές θυγατρικών εξωτερικού  0  0 
Φόρος εισοδήματος   0  0 
Σύνολο (α)   0  0 
β. Στοιχεία τα οποία δεν θα αναταξινομηθούν στα 
αποτελέσματα 

     

Αποτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε 
εύλογη αξία 

  0  0 

Φόρος εισοδήματος   0  0 
Σύνολο (β)   0  0 
Λοιπά συνολικά ειδοσήματα μετά από φόρους (α+β)  0  0 
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους  23  6 
      

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)      

Βασικά 15  0,925  0,955 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.   
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση  31/12/2020  31/12/2019 
Μακροπρόθεσμο ενεργητικό      
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 16  10  16 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17  1  0 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 14  1  (0) 
Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού   12  16 
      

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18  99  39 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 20  0  8 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού   99  47 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   111  63 
      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ      

Μετοχικό κεφάλαιο 21  25  25 
Αποθεματικά κεφάλαια 22  0  0 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο   29  6 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   55  31 
      

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      

Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 23  5  0 
Λοιπές προβλέψεις 24  3  0 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16  5  10 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   13  10 
      

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις      

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25  17  7 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16  6  6 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις   21  9 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   43  21 
      

Σύνολο υποχρεώσεων   56  31 
      

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   111  63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

17 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 Μετοχικό κεφάλαιο Τακτικό 
αποθεματικό 

Λοιπά 
Αποθεματικά Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο 

      

Υπόλοιπα κατά την 23η Σεπτεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 0 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 23/9-31/12/2019 μετά από φόρους 0 0 0 6 6 

Αύξηση (μείωση) μετοχικού κεφαλαίου 25 0 0 0 25 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25 0 0 6 31 

      
      

Υπόλοιπα κατά την 1η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25 0 0 6 31 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2020 μετά από φόρους 0 0 0 23 23 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25 0 0 29 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 1/1-
31/12/2020 

 23/9-
31/12/2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη προ φόρων 35  9 
Πλέον (μείον) προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 6  1 
Προβλέψεις 5  0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1  0 
 46  10 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (60)  (39) 
Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων (1)  0 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 8  11 
(Μείον):    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (0)  (0) 
Καταβεβλημένοι φόροι εισοδήματος 3  1 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (8)  (17) 
    

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 0  0 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0  0 
    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:    

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0  25 
Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0  25 
    
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως (α)+(β)+(γ) (8)  8 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 8  0 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 0  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 19 έως και την σελίδα 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.  
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Η Εταιρεία REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η 
"Εταιρεία") ιδρύθηκε το έτος 2019 και δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης, επεξεργασίας, 
και εγκατάστασης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην παροχή 
ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής.  
 
Στόχος της Εταιρείας είναι να υποστηρίζει την εύρυθμη λειτουργία SAP σε εγκαταστάσεις 
πολυεθνικών επιχειρήσεων παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω απομακρυσμένης 
πρόσβασης.  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΉ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα το Δήμο Αμαρουσίου Αττικής (Λ. Κηφισίας 
αρ. 44, 151 25 Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα) η οποία συμμετέχει άμεσα στο μετοχικό της κεφάλαιο 
με ποσοστό συμμετοχής 85,00% (2019: 85,00%). 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν για 
έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 15 Μαρτίου 2021. 
 

2. ΒΑΣΗ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 

Οι οικονομικές καταστάσεις της REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(‘ΔΠΧΓΑ’) όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχές και τους 
κανόνες που προβλέπει το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς» καθώς είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσει η Εταιρεία σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες των ΔΠΧΑ. Οι ετήσιε οικονομικές 
καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31/12/2019 είχαν συνταχθεί σύμφωνα με τις αρχές και 
τους κανόνες των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Ν. 4308/2014). Δεδομένου ότι μεταξύ των 
δύο λογιστικών πλαισίων υφίστανται συγκεκριμένες διαφορές, κατά την κατάρτιση των 
συνημμένων οικονομικών καταστάσεων μεταβλήθηκαν συγκεκριμένες λογιστικές πολιτικές και 
μέθοδοι αποτίμησης και επιμέτρησης που είχαν υιοθετηθεί κατά την κατάρτιση των οικονομικών 
καταστάσεων που συντάχθηκαν βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ώστε αυτές να 
συμμορφώνονται πλέον με τις αρχές και κανόνες των ΔΠΧΑ. Οι πληροφορίες της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ (23/9/2019) και της 
λήξης της αμέσως προηγούμενης χρήσης (31/12/2019) μεταβλήθηκαν αναλόγως ώστε να 
απεικονίζουν πλέον τις προαναφερόμενες διαφορές. 
 
Σε εφαρμογή των διατάξεων του ΔΠΧΑ 1 και λοιπών σχετικών προτύπων, η Εταιρεία υιοθέτησε 
το σύνολο των προτύπων τα οποία ήταν σε ισχύ για τις ετήσιες περιόδους που λήγουν την 31 
Δεκεμβρίου 2020 από την 23/9/2019. 
 
Στην επεξηγηματική σημείωση 28 παρατίθεται συμφωνία της συγκριτικής πληροφόρησης των 
Ιδίων Κεφαλαίων και του Συνολικού Εισοδήματος κατά την μετάβαση από τα Ελληνικά 
Λογιστικά Πρότυπα στα ΔΠΧΑ. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 
τροποποιείται με την αναπροσαρμογή των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και των 
ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  
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Επίσης, οι εν λόγω οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτισθεί βάσει της αρχής της συνέχισης 
της λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και υποθέσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών 
αρχών της Εταιρείας. Οι τομείς που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση ή είναι πολύπλοκοι, ή 
τομείς όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις, 
αναφέρονται στη Σημείωση 6. 
 
Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται 
σε στρογγυλοποιήσεις. 
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3. ΣΥΝΟΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που εφαρμόζονται κατά την κατάρτιση αυτών των οικονομικών 
καταστάσεων αναφέρονται παρακάτω. Οι εν λόγω αρχές έχουν εφαρμοστεί για όλες τις χρήσεις 
που παρουσιάζονται, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά. 
 
3.1 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Οι λειτουργικοί τομείς παρουσιάζονται κατά τρόπο σύμφωνο με την εσωτερική πληροφόρηση 
που παρέχεται στον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Ο προϊστάμενος λήπτης αποφάσεων, ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για την κατανομή των πόρων και την αξιολόγηση των επιδόσεων των 
λειτουργικών τομέων, έχει χαρακτηριστεί ως το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τις 
στρατηγικές αποφάσεις. 
 
3.2 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 
(α) Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 
 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν μετρηθεί 
με το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο η οντότητα λειτουργεί 
(‘λειτουργικό νόμισμα’). Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που 
είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών ή αποτίμησης 
όπου τα στοιχεία επιμετρούνται εκ νέου. Τα συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν 
από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή στο τέλος της χρήσης των 
νομισματικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε ξένα νομίσματα αναγνωρίζονται στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές παρουσιάζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στο κονδύλι ‘Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)’. 
 
Μεταβολές της εύλογης αξίας των χρεογράφων σε ξένο νόμισμα που κατατάσσονται ως 
διαθέσιμα προς πώληση αναλύονται σε συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από 
μεταβολές στο αποσβεσμένο κόστος του χρεογράφου και από άλλες αλλαγές στη λογιστική αξία 
του χρεογράφου. Οι συναλλαγματικές διαφορές που σχετίζονται με τις αλλαγές στο 
αποσβεσμένο κόστος αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και οι άλλες μεταβολές στη λογιστική 
αξία αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού όπως 
μετοχές που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα χρήσεως ως μέρος του κέρδους ή ζημιάς της εύλογης αξίας. Οι συναλλαγματικές 
διαφορές χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, όπως μετοχές που κατατάσσονται ως 
διαθέσιμες προς πώληση, περιλαμβάνονται σε αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια. 
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3.3 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 
3.3.1  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
 
3.3.1.1 Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μετά την αρχική αναγνώριση και ταξινόμησή τους 
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και στην 
εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εισοδημάτων. 
 
Κατά την αρχική αναγνώρισή τους τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται 
αναλόγως των συμβατικών χαρακτηριστικών των ταμειακών ροών τους και το επιχειρηματικό 
μοντέλο της διαχείρισής τους από την Εταιρεία. 
 
Η Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους, 
πλέον, για αυτά που δεν αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μέσω των αποτελεσμάτων, του 
κόστους συναλλαγής. Εξαιρετικά οι εμπορικές απαιτήσεις οι οποίες δεν περιέχουν σημαντική 
χρηματοοικονομική συνιστώσα αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. 
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται και αποτιμάται στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων όταν οι ταμειακές ροές που 
προκύπτουν από αυτό αφορούν αποκλειστικά σε πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του αρχικού 
κεφαλαίου (έλεγχος Solely Payments of Principal and Interest). Το επιχειρηματικό μοντέλο 
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας αφορά τον τρόπο 
που αυτός διαχειρίζεται έκαστο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο προκειμένου να 
δημιουργήσει ταμειακές ροές μέσω της είσπραξης συμβατικών ταμειακών ροών ή/και μέσω της 
πώλησης αυτού. Η αγορά και η πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτεί 
την παράδοση περιουσιακών στοιχείων εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου αναγνωρίζονται 
κατά την ημερομηνία της συναλλαγής, δηλαδή κατά την ημερομηνία όπου η Εταιρεία δεσμεύεται 
να αγοράσει ή να πωλήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 
 
Μετά την αρχική αναγνώριση τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται στις 
ακόλουθες τρεις κατηγορίες: 
 
(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, 
(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων, και 
(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αποσβεσμένο κόστος. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για 
σκοπούς εμπορίας, αυτά που κατά την αρχική τους αναγνώριση κατατάσσονται στην κατηγορία 
των αποτιμώμενων στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων και αυτά για τα οποία προβλέπεται 
η επιμέτρησή τους στην εύλογη αξία. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων αφορούν σε συμμετοχικούς τίτλους οι οποίοι κατατάσσονται αμετάκλητα 
στη συγκεκριμένη κατηγορία χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και δεν κατέχονται 
για σκοπούς εμπορίας. Τα κέρδη και οι ζημίες της συγκεκριμένης κατηγορίας 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν ανακυκλώνονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. Τα εισπραττόμενα μερίσματα της συγκεκριμένης κατηγορίας 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
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όταν έχει κατοχυρωθεί το δικαίωμα είσπραξης, εκτός εάν μέσω των εισπραττόμενων μερισμάτων 
πραγματοποιείται ανάκτηση του κόστους απόκτησης του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου οπότε στη συγκεκριμένη περίπτωση το σχετικό έσοδο αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
των λοιπών συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που κατατάσσονται στην κατηγορία 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω της 
κατάστασης λοιπών συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης. Η Εταιρεία 
κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν κατείχε περιουσιακά στοιχεία που να έχουν ενταχθεί στην 
εν λόγω κατηγορία. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος αφορούν 
σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  που διακρατούνται με σκοπό τη συλλογή 
συμβατικών ταμειακών ροών, οι οποίες καταβάλλονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και 
αφορούν σε πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 
αποτιμώνται στο αποσβέσιμο κόστος αποτιμώνται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου 
και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο απομειωθεί, τροποποιηθεί ή αποαναγνωρισθεί. 
 
3.3.1.2 Απομείωση 

 
Η Εταιρεία σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της σε κάθε ημερομηνία αναφοράς 
αξιολογεί κατά πόσον η λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου έχει 
απομειωθεί και αναγνωρίζει σχετική ζημία απομείωσης όταν αυτό απαιτείται έναντι αναμενόμενων 
πιστωτικών ζημιών για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη 
διαφορά ανάμεσα στις συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση 
και στις ταμειακές ροές που αναμένεται να εισπραχθούν, προεξοφλημένες με το αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί 
σημαντικά από την αρχική αναγνώρισή του, τότε η αξία του χρηματοοικονομικού μέσου 
απομειώνεται κατά ποσό το οποίο ισούται με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 
12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά 
από την αρχική αναγνώρισή του, τότε η αξία του χρηματοοικονομικού μέσου απομειώνεται κατά 
ποσό το οποίο ισούται με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του. 
 
Για τις εμπορικές απαιτήσεις η Εταιρεία έχει υιοθετήσει την απλοποιημένη προσέγγιση για τον 
υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, η Εταιρεία αναγνωρίζει ζημία 
απομείωσης ίση με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής χωρίς να 
παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. Για το σκοπό αυτό έχει καταρτισθεί πίνακας 
προβλέψεων που βασίζεται στην ιστορική εμπειρία των πιστωτικών ζημιών, προσαρμοσμένος 
κατάλληλα βάσει μελλοντικών παραγόντων σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό 
περιβάλλον. 
 
Για τα λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος 
έχει υιοθετηθεί η γενική προσέγγιση. Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
θεωρείται ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και η τυχόν ζημία απομείωσης της αξίας τους 
ισούται με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών. 
  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

24 

3.3.1.3 Αποαναγνώριση  
 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποαναγνωρίζονται όταν: 
 
 Τα δικαιώματα για την είσπραξη ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχεία έχουν λήξει. 
 Η Εταιρεία διατηρεί τα δικαιώματα για την είσπραξη ταμειακών ροών από το περιουσιακό 

στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τις καταβάλλει πλήρως σε τρίτους 
χωρίς σημαντική καθυστέρηση, βάσει σχετικής συμφωνίας. 

 Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα είσπραξης ταμειακών ροών από το περιουσιακό 
στοιχείο και παράλληλα: (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη 
από αυτό, ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό, 
αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. 

 
Στην περίπτωση που η Εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους 
κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του 
περιουσιακού στοιχείου, τότε συνεχίζει να αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο 
βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής του σε αυτό. Στην εν λόγω περίπτωση, η Εταιρεία 
αναγνωρίζει κάθε σχετική υποχρέωση. Το περιουσιακό στοιχείο που έχει μεταβιβασθεί και η 
σχετική με αυτό υποχρέωση αποτιμώνται με βάση τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που έχει 
διατηρήσει η Εταιρεία. 
 
3.3.2 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
 
3.3.2.1 Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατά την αρχική αναγνώρισή τους αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία τους μείον το κόστος συναλλαγής για τα δάνεια και τις πληρωτέες υποχρεώσεις. 
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ταξινομούνται σε: 
(α) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στο αποσβεσμένο κόστος και                        (β) 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 
3.3.2.2 Αποαναγνώριση  
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποαναγνωρίζονται όταν η δέσμευση που απορρέει από 
αυτές ακυρώνεται ή λήγει. Όταν μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη 
από τον ίδιο πιστωτή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή όταν οι όροι μίας 
χρηματοοικονομικής υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, η ανταλλαγή ή τροποποίηση αυτή 
οδηγεί στην αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και στην αναγνώριση μίας νέας. Η διαφορά 
στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες της αρχικής και της νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
3.3.3 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και 
παρουσιάζονται σε καθαρή βάση στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης όταν υφίσταται 
νόμιμο δικαίωμα να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον υφίσταται 
πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού αυτών, δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις να διακανονιστούν παράλληλα. 
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3.4 Εμπορικές απαιτήσεις 
 

Απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από πελάτες για εμπορεύματα που πωλούνται ή 
υπηρεσίες που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης. Αν η είσπραξη των ποσών 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ένα έτος ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου 
εκμετάλλευσης της επιχείρησης, αν είναι μεγαλύτερη), έχουν ταξινομηθεί στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό. Αν δεν είναι, ταξινομούνται στο μακροπρόθεσμο ενεργητικό. 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου, 
μειούμενο κατά την πρόβλεψη για απομείωση. 
 
3.5 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά στο ταμείο, τις καταθέσεις 
όψεως, άλλες βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας με αρχική ληκτότητα τριών 
μηνών ή λιγότερο, και τραπεζικές υπεραναλήψεις. Οι τραπεζικές υπεραναλήψεις εμφανίζονται 
στην κατάσταση οικονομικής θέσης στον δανεισμό στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
3.6 Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Οι κοινές μετοχές ταξινομούνται στα ίδια κεφάλαια. Το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την 
έκδοση νέων μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης εμφανίζεται στα ίδια κεφάλαια αφαιρουμένου 
του σχετικού φόρου εισοδήματος. 
 
Σε περίπτωση που η Εταιρεία αγοράζει μετοχές της (ίδιες μετοχές), το αντάλλαγμα που 
καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άμεσα επιρριπτόμενων εξόδων (μετά την αφαίρεση 
των σχετικών φόρων εισοδήματος) αφαιρείται από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, έως ότου οι 
μετοχές αυτές ακυρωθούν ή να επανεκδοθούν. Αν οι μετοχές επανεκδοθούν στη συνέχεια, κάθε 
αντάλλαγμα που λαμβάνεται, καθαρό από τυχόν άμεσα επιρριπτόμενων εξόδων των 
συναλλαγών και των σχετικών φόρων εισοδήματος, περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας. 
 
3.7 Εμπορικές υποχρεώσεις 

 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις είναι οι υποχρεώσεις για αγαθά ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί 
κατά τη συνήθη πορεία της επιχείρησης από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις 
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εάν αναμένεται να πραγματοποιηθεί η 
πληρωμή εντός ενός έτους ή λιγότερο (ή κατά τη συνήθη πορεία του κύκλου εκμετάλλευσης της 
επιχείρησης, εφόσον είναι μεγαλύτερος). Αν δεν ισχύει το παραπάνω κριτήριο, παρουσιάζονται 
ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
 
3.8 Φορολογία εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 

 
Το έξοδο του φόρου για την περίοδο αποτελείται από τους τρέχοντες και αναβαλλόμενους 
φόρους. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός εάν πρόκειται για 
αντικείμενα που αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος αναγνωρίζεται στις εν λόγω καταστάσεις, αντίστοιχα.  
Η τρέχουσα δαπάνη φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς νόμους που 
είναι σε ισχύ ή ουσιαστικά έχουν εφαρμογή κατά την ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής 
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θέσης στην Ελλάδα. Η διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται σε φορολογικές 
δηλώσεις όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες κανονιστικές πράξεις υπόκειται σε ερμηνεία. 
Διενεργούνται προβλέψεις, όπου ενδείκνυται, βάσει των ποσών που αναμένεται να πληρωθούν 
στις φορολογικές αρχές.  
 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της 
υποχρέωσης, για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των 
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. 
Ωστόσο, αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν υπολογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική 
αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός από μία 
συνένωση επιχειρήσεων, που κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό 
ούτε φορολογητέο κέρδος ή ζημία.  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών συντελεστών 
(και νόμους) που έχουν θεσπιστεί, ή έχουν ουσιαστικά εφαρμογή, την ημερομηνία της 
κατάστασης οικονομικής θέσης και αναμένεται να τακτοποιηθούν όταν η αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση πραγματοποιηθεί, ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 
διακανονιστεί. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται μόνο στο βαθμό που είναι πιθανό 
ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές 
διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικά εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 
ενεργητικού και του παθητικού αφορούν φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια 
φορολογική αρχή είτε η φορολογητέα οντότητα ή διαφορετικές οντότητες έχουν την πρόθεση 
τακτοποίησης των υπολοίπων σε καθαρή βάση.  
 
3.9 Παροχές σε εργαζομένους  
 
(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής 
σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 
Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη 
καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό 
ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η 
προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
 
Η Εταιρεία δεν έχει υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία, εκτός από τις προβλεπόμενες από την εργατική νομοθεσία αποζημιώσεις για απόλυση 
ή συνταξιοδότηση. 
 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 
 
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του προσωπικού υπολογίζονται στη παρούσα αξία των 
μελλοντικών παροχών που θεωρούνται δεδουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης με βάση την 
αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 
εργασιακής ζωής. 
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3.10 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις 

 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις 
ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, 
τα δε ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται 
σε κάθε ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τη παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση 
της υποχρέωσης. Σχετικά με τις προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο 
ορίζοντα, οπότε η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά 
υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή 
προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του 
χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την 
υποχρέωση. 
 
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά 
οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
3.11 Κέρδη ανά μετοχή  

 
ΗΤα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αποδίδονται στους 
μετόχους της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία 
κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν 
από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές.  
 
Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 
λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για 
γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη 
μεταβολή στους πόρους. 
 
3.12 Αναγνώριση εσόδων  

 
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε ή της απαίτησης για 
την πώληση αγαθών και υπηρεσιών κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 
Τα έσοδα παρουσιάζονται καθαρά από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα, είναι 
πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην οντότητα και όταν ειδικά κριτήρια 
για κάθε δραστηριότητα της Εταιρείας ικανοποιούνται, όπως περιγράφεται κατωτέρω. Η Εταιρεία 
στηρίζει τις εκτιμήσεις της σε ιστορικά στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη το είδος του πελάτη, το είδος 
της συναλλαγής και τις ιδιαιτερότητες της κάθε συμφωνίας. 
 
(α) Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στον πελάτη, ο 
πελάτης έχει την πλήρη διακριτική ευχέρεια των τιμών πώλησης των προϊόντων και δεν υπάρχει 
ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή των προϊόντων από τον 
πελάτη. Η παράδοση δεν πραγματοποιείται έως ότου τα προϊόντα εναποτεθούν στη συμφωνημένη 
θέση, τους κινδύνους της απαξίωσης και της απώλειας αναλάβει ο πελάτης, και ο πελάτης έχει 
αποδεχθεί τα προϊόντα σύμφωνα με τη σύμβαση πώλησης, οι διατάξεις αποδοχής έληξαν και η 
Εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι έχουν ικανοποιηθεί όλα τα κριτήρια για την αποδοχή. 
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(β) Παροχή υπηρεσιών 
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πελάτες αναγνωρίζονται κατά τη μεταβίβαση των σχετικών 
υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για τις 
παρασχεθείσες υπηρεσίες. Τα σχετικά έσοδα από παρεχόμενες υπηρεσίες αναγνωρίζονται όταν ο 
πελάτης απόκτα τον έλεγχο των υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του 
ελέγχου είτε σε δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου. 
 
Η Εταιρεία παρέχει κυρίως υπηρεσίες πληροφορικής και λογισμικών συστημάτων. Για τις 
υπηρεσίες τις οποίες ο έλεγχος μεταβιβάζεται στον πελάτη σε βάθος χρόνου και το χρονικό 
διάστημα υλοποίησής τους είναι μεγαλύτερο της μιας χρήσης το σχετικό έσοδο αναγνωρίζεται 
ανάλογα με το στάδιο της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από την αναφορά 
στις έως και την ημερομηνία αναφοράς αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών 
υπηρεσιών που προσφέρονται. Το στάδιο ολοκλήρωσης προσµετράται µε βάση το συμβατικό 
κόστος που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς σε σχέση µε το συνολικό 
εκτιμώμενο κόστος ολοκλήρωσης  της υπηρεσίας/έργου. Τα έξοδα που αφορούν στη σύμβαση 
παροχής υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται. Στην περίπτωση όπου το 
αποτέλεσμα μιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών δεν είναι εφικτό να αποτιμηθεί αξιόπιστα, και 
κυρίως στην περίπτωση όπου το σχετικό έργο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, το δουλευμένο έσοδο 
αναγνωρίζεται µόνο στην έκταση που η Εταιρεία διατηρεί εκτελεστό δικαίωμα πληρωμής έναντι 
της εκτέλεσης που έχει ολοκληρωθεί και έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις εκτέλεσης 
έκαστης παρεχόμενης υπηρεσίας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ποσοστιαίας 
ολοκλήρωσης για να καθορίσει το δουλευμένο ποσό εσόδου και εξόδου που θα αναγνωρίσει σε 
κάθε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σε περιπτώσεις που πιθανολογείται ότι το συνολικό κόστος 
μιας σύμβασης θα υπερβεί το συνολικό έσοδο, τότε η αναμενόμενη ζημία αναγνωρίζεται άμεσα 
στα αποτελέσματα χρήσεως ως έξοδο. Για τον υπολογισμό του κόστους που πραγματοποιήθηκε 
έως το τέλος της χρήσης, τυχόν έξοδα που σχετίζονται µε μελλοντικές εργασίες αναφορικά µε 
τη σύμβαση εξαιρούνται και εμφανίζονται ως απαίτηση. Το σύνολο του κόστους που 
πραγματοποιήθηκε και του κέρδους / ζημίας που αναγνωρίσθηκε για κάθε σύμβαση συγκρίνεται 
µε τις προοδευτικές τιμολογήσεις μέχρι το τέλος της χρήσης. Όπου τα πραγματοποιηθέντα έξοδα 
πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που έχουν αναγνωρισθεί υπερβαίνουν τις 
προοδευτικές τιμολογήσεις, η διαφορά εμφανίζεται ως απαίτηση από πελάτες συμβάσεων έργων 
στο κονδύλι ‘Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις’. Όταν οι προοδευτικές τιμολογήσεις 
υπερβαίνουν τα πραγματοποιηθέντα έξοδα πλέον των καθαρών κερδών (μείον των ζημιών) που 
έχουν αναγνωρισθεί, το υπόλοιπο εμφανίζεται ως υποχρέωση προς τους πελάτες συμβάσεων 
έργων στο κονδύλι ‘Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις’. 
 
(γ) Έσοδα τόκων 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Όταν ένα δάνειο 
ή μία απαίτηση απομειωθεί, η Εταιρεία μειώνει τη λογιστική αξία με το ανακτήσιμο ποσό τους, το 
οποίο είναι η κατ 'εκτίμηση προεξοφλημένες μελλοντικές ταμειακές ροές με το αρχικό πραγματικό 
επιτόκιο. Τα έσοδα από τόκους για απομειωμένα δάνεια και απαιτήσεις αναγνωρίζονται 
χρησιμοποιώντας το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 
 
(δ) Έσοδα από μερίσματα 
 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
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3.13 Μισθώσεις 
 

Κατά τη σύναψη μίας σύμβασης η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση. 
Μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου 
της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο 
έναντι ανταλλάγματος. 
 
3.13.1 Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι μισθωτής 
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά 
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων 
περιουσιακών στοιχείων. 
 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία 
έναρξης της μισθωτικής περιόδου. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης επιμετρώνται στο 
κόστος, μειωμένα κατά τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημιές απομείωσης και 
επαναπροσδιορίζονται στις περιπτώσεις επανεπιμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Το 
κόστος των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από το ποσό της 
υποχρέωσης από μισθώσεις που αναγνωρίστηκε, τις αρχικές άμεσες δαπάνες και τυχόν μισθώματα 
τα οποία προκαταβλήθηκαν της ημερομηνίας έναρξης της μισθωτικής περιόδου. Τα περιουσιακά 
στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική 
περίοδο μεταξύ της διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους. 
 
Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης κτιριακών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται 
στις δραστηριότητές της. Στην περίπτωση όπου οι συμβάσεις μίσθωσης περιέχουν μισθωτικά και 
μη μισθωτικά στοιχεία, η Εταιρεία έχει επιλέξει να μη διαχωρίσει τα μέρη της σύμβασης που δεν 
αποτελούν μίσθωση από τα στοιχεία της μίσθωσης και αντιμετωπίζει κάθε στοιχείο της μίσθωσης 
και οποιαδήποτε συναφή μέρη που δεν αποτελούν μίσθωση ως μία ενιαία μίσθωση. 
 
Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. 
 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση από 
μισθώσεις στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη 
διάρκεια μίσθωσης. Τα μισθώματα αποτελούνται από τα σταθερά μισθώματα, μειωμένα κατά 
τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μισθώσεων, τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν 
δείκτη ή ένα επιτόκιο καθώς και τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν βάσει των 
εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας. Για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας των μισθωμάτων, η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί επιτόκιο ίσο με το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού του κατά την 
ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη 
σύμβαση μίσθωσης. Μετά την αρχική αναγνώριση, η υποχρέωση από μισθώσεις αυξάνεται βάσει 
των τόκων επί της υποχρέωσης και μειώνεται με την καταβολή των μισθωμάτων. Σε περίπτωση 
τροποποίησης των όρων της αρχικής μίσθωσης η λογιστική αξία της υποχρέωσης από μισθώσεις 
επαναμετράται και η όποια προκύπτουσα διαφορά αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 
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3.13.2 Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρεία είναι εκμισθωτής 
 
Για μισθώσεις στις οποίες ο εκμισθωτής δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη και 
τους κινδύνους που απορρέουν από την κυριότητα του μισθωμένου περιουσιακού στοιχείου 
κατατάσσονται ως λειτουργικές μισθώσεις. Όταν τα περιουσιακά στοιχεία μισθώνονται με 
λειτουργική μίσθωση, το περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνεται στην κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης βάσει της φύσης του περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα από 
μισθώματα από λειτουργικές μισθώσεις αναγνωρίζονται κατά τους όρους της μίσθωσης με τη 
σταθερή μέθοδο. Κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης η Εταιρεία δεν είχε συνάψει συμβάσεις 
μισθώσεων στις οποίες ήταν εκμισθωτής. 
 
3.14 Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας κατά την περίοδο κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται 
από τους μετόχους της Εταιρείας. 
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4. ΝΕΑ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ  

Οι λογιστικές αρχές είναι σύμφωνες με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για την σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, εκτός από την 
υιοθέτηση των νέων προτύπων που είναι υποχρεωτικά για χρήσεις με έναρξη την 1 Ιανουαρίου 
2020. 
 
Α) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την κλειόμενη 
χρήση  
 
ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής 
αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε 
στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους 
σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Η εν λόγω τροποποίηση δεν είχε την οποιαδήποτε επίπτωση στις 
οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
Η τροποποίηση αποσαφηνίζει τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των 
ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, η 
τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα 
ΔΠΧΑ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν είχαν την οποιαδήποτε επίπτωση στις οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020) 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο 
για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο 
καθορίζει ένα ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι 
έννοιες αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για την 
ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια τους να 
κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού 
πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου 
να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του 
εγγράφου είναι η υποστήριξη της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ 
για τις εταιρείες που υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές 
όταν κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν την 
οποιαδήποτε επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση Επιτοκίων Αναφοράς» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 
2020) 
Τον Σεπτέμβριο του 2019 το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων σε ορισμένες απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, 
με σκοπό την εξομάλυνση ενδεχόμενων επιπτώσεων που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η 
οποία προέρχεται από την αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. Οι συγκεκριμένες 
τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών 
πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει 
από τη σταδιακή κατάργηση των επιτοκίων αναφοράς, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, 
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οι εταιρείες απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τις σχέσεις 
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι ανωτέρω 
τροποποιήσεις δεν είχαν την οποιαδήποτε επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
 
 
Β) Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  
 
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες είναι υποχρεωτικά για 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μεταγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν 
εφαρμοστεί κατά την κατάρτιση των συνημμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Η 
Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις οικονομικές της 
καταστάσεις. 
 
ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Διευκολύνσεις με μισθώσεις σχετιζόμενες με τον Covid-19» 
(εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 
2020) 
Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 16 παρέχουν στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην 
προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος 
χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν 
ότι στην περίπτωση κατά την οποία πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται 
από τους μισθωτές να αξιολογήσουν εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που 
σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Οι μισθωτές που εφαρμόζουν 
αυτή την πρακτική εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν 
λογιστικό χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Οι συγκεκριμένες 
τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας. 
 
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021) 
Τον Μάιο του 2017, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση ενός 
νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB 
ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου προτύπου βασισμένου στις αρχές για τον λογιστικό χειρισμό όλων 
των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 
αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο πρότυπο το οποίο 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. 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν 
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
 
ΔΠΧΑ 4 (Τροποποιήσεις) «Ασφαλιστικές Συμβάσεις-παράταση από την εφαρμογή του 
ΔΠΧΑ 9» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2021) 
Τον Ιούνιο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων βάσει των οποίων παρατείνεται 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, δόθηκε παράταση και της καθορισμένης καταληκτικής 
ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 
Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», με αποτέλεσμα οι 
οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν 
έχουν εφαρμογή στην Εταιρεία. 
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ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση 
Επιτοκίων Αναφοράς– Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021) 
Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ολοκλήρωσε τη 
διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και 
άλλων επιτοκίων αναφοράς, εκδίδοντας μία σειρά τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα, οι οποίες 
συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις όταν αντικαθίσταται το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό 
επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Οι νέες 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 και στις σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να 
γνωστοποιήσει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να είναι σημαντικές. 
 
ΔΠΧΑ 3, ΔΛΠ 16, ΔΛΠ 37, Ετήσιες Βελτιώσεις 2018-2020 (Τροποποιήσεις) (εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022) 
Τον Μάιο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση μίας 
σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα καθώς και στις 
Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι συγκεκριμένες 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 ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία οντότητα 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». 
 
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία 
θα εξετάσει την επίπτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων στις Οικονομικές της Καταστάσεις, οι 
οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να είναι σημαντικές.  
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ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1η Ιανουαρίου 2023) 
Τον Ιανουάριο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων προέβη στην έκδοση 
τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις σχετικά με την παρουσίαση των 
υποχρεώσεων. Οι συγκεκριμένες 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 αποσαφηνίζουν ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για 
αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, η 
ταξινόμηση μιας υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης 
σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, επεξηγούν πώς οι 
συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση και αποσαφηνίζουν τις απαιτήσεις σχετικά με 
την ταξινόμηση υποχρεώσεων που πρόκειται να διακανονιστούν μέσω της έκδοσης ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση των ανωτέρω τροποποιήσεων στις 
Οικονομικές της Καταστάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αναμένεται να είναι σημαντικές.  
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνος αγοράς, 
πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αποθεμάτων και κεφαλαιουχικός 
κίνδυνος. Οι πολιτικές διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων της Εταιρείας έχουν ως στόχο την 
ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη 
χρηματοοικονομική της θέση και απόδοση. 
 
Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας, οι σχετικές 
πολιτικές της οποίας εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Οικονομική Διεύθυνση 
αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή 
συνεργασία με τις λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει 
γραπτώς αρχές για τη συνολική διαχείριση κινδύνου καθώς και πολιτικές που καλύπτουν 
συγκεκριμένες περιοχές όπως τον κίνδυνο επιτοκίου, τον πιστωτικό κίνδυνο και τη χρήση 
παράγωγων και μη χρηματοοικονομικών εργαλείων. 
 
(α) Κίνδυνος της αγοράς 
(i) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς συναλλαγματικούς κινδύνους, διότι οι συναλλαγές της 
πραγματοποιούνται σε €.. 
 
(ii) Κίνδυνος τιμής 
Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν κατείχε επενδύσεις σε χρηματοοικονομικά 
και μη περιουσιακά στοιχεία οι οποίες επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις τιμών κεφαλαιαγορών, 
ακινήτων ή άλλων αγορών. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη σε ουσιώδη κίνδυνο τιμής 
λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου δραστηριότητας της. 
 
(iii) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου 
Η Εταιρεία δεν κατέχει έντοκα στοιχεία ενεργητικού πλην καταθέσεων σε ευρώ και συνεπώς το 
εισόδημα και οι λειτουργικές ροές της είναι ουσιωδώς ανεξάρτητες από τις αλλαγές στην αγορά 
των επιτοκίων. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν έχει λάβει την οποιαδήποτε μορφή τραπεζικού 
δανεισμού για τη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, με συνέπεια τη μη 
έκθεσή της στις αλλαγές στην αγορά των σχετικών επιτοκίων. 
 
(β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα χρηματικά διαθέσιμα και τις καταθέσεις στις τράπεζες, 
καθώς επίσης και πιστωτικές εκθέσεις στους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων και 
διενεργημένων συναλλαγών.  
 
Για τις τράπεζες και τα πιστωτικά ιδρύματα η Διοίκηση πέραν της υιοθετηθείσας πολιτικής 
διασποράς των καταθέσεων έχει επιλέξει τη συνεργασία κυρίως με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. 
 
Ο κύριος πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται με την πιθανότητα ότι οι πελάτες θα αποτύχουν να 
εκπληρώσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους. Η Εταιρεία έχει μοναδικό πελάτη τη μητρική της 
εταιρεία REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ως εκ τούτου δεν αντιμετωπίζει σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο. 
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(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Η Εταιρεία κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης αντιμετώπιζε περιορισμένο κίνδυνο ρευστότητας 
λόγω του επαρκούς κεφαλαίου κίνησης που διέθετε ποσού € 55 (2019: 26). 
 
Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας, 
ομαδοποιημένες ανά ημερομηνία λήξης με βάση την εναπομένουσα περίοδο κατά την ημερομηνία 
της κατάστασης οικονομικής θέσης μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης. Τα ποσά που 
εμφανίζονται στον πίνακα είναι οι συμβατικές μη προεξοφλημένες ταμιακές ροές. 
 

Κατά την 31/12/2020 Σημείωση Μέχρι 1 
έτος 

 Από 1 έως 
και 5 έτη 

 Πάνω από 5 
έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 37  0  0 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 6  5  0 
       

Κατά την 31/12/2019 Σημείωση Μέχρι 1 
έτος 

 Από 1 έως 
και 5 έτη 

 Πάνω από 5 
έτη 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 15  0  0 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 6  11  0 

 
(δ) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 
 
Ο σκοπός της Εταιρείας όταν διαχειρίζεται τα κεφάλαια είναι να εξασφαλίσει την ικανότητα 
συνεχούς δραστηριότητας, για να παρέχει κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους 
ενδιαφερόμενους καθώς και να διατηρήσει μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το 
κόστος κεφαλαίου. 
 
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο συντελεστής υπολογίζεται ως 
το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο 
συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται ‘βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις λειτουργικών και χρηματοδοτικών μισθώσεων’ όπως εμφανίζονται στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το συνολικό κεφάλαιο 
υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συν το 
καθαρό χρέος. 
 

 31/12/2020 31/12/2019 
Συνολικός Δανεισμός 11 16 
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα  (0) (8) 

Καθαρό χρέος 10 7 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 55 31 

Σύνολο κεφαλαίου 65 39 

Συντελεστής μόχλευσης 16,1% 19,1% 

 
Κατά την 31/12/2020 ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώνεται σε 16,1% (2019: 19,1%) 
δεδομένου ότι το καθαρό χρέος αυξήθηκε κατά € 3 και τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά ποσό 
€ 23. 
 
(ε) Κίνδυνος από την εξάπλωση του κορονοϊού 
 
Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού, 
προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση και 
τον περιορισμό της διάδοσης του. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει 
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προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή 
σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμόδιων αρχών σε εθνικό 
επίπεδο. Δεδομένου ότι, το φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές του 
επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας είναι υπό αξιολόγηση και η Διοίκηση βρίσκεται σε 
ετοιμότητα προκειμένου να λάβει μέτρα και να προβεί σε κατάλληλες κινήσεις ώστε να 
ανταπεξέλθει στην νέα αυτή συνθήκη, επαναξιολογώντας τη στρατηγική της ανάλογα με τις 
εξελίξεις και διατηρώντας την κοινωνική της ευθύνη.  
 
(στ) Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μια σύγκριση, των λογιστικών και εύλογων αξιών όλων 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας: 
 

  Λογιστική αξία  Εύλογη αξία 

  Σημείωση Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

 Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία 

        

Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17 1  0  1  0 
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 18 99  39  99  39 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 20 0  8  0  8 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις         

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 11  16  11  16 
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25 17  7  17  7 
Σύνολο  126   69  126   69 

 
Η Εταιρεία χρησιμοποιεί την παρακάτω ιεραρχία για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της 
εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 
 
Επίπεδο 1: διαπραγματεύσιμες τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία. 
Επίπεδο 2: λοιπές τεχνικές αποτίμησης, βασιζόμενες απευθείας σε δημοσιευόμενες τιμές αγοράς 
ή υπολογιζόμενες εμμέσως από δημοσιευόμενες τιμές αγοράς για παρόμοια εργαλεία. 
Επίπεδο 3: τεχνικές που χρησιμοποιούν εισροές που έχουν σημαντική επίδραση στην εύλογη 
αξία και δεν βασίζονται σε διαθέσιμες πληροφορίες από τρέχουσες συναλλαγές. 
 
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2, 
ούτε μεταφορές εντός και εκτός του Επιπέδου 3 για την μέτρηση της εύλογης αξίας. Κατά την 
31.12.2020 δεν υπήρξαν χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που 
επιμετρήθηκαν στην εύλογη αξία τους. 
  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

38 

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ 

Οι λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις πρέπει συνεχώς να αξιολογούνται βάσει της ιστορικής 
εμπειρίας και άλλων παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα 
που θεωρούνται εύλογα υπό τις εκάστοτε συνθήκες. 
 
Η Εταιρεία διενεργεί προβλέψεις και υποθέσεις που αφορούν το μέλλον. Οι υπολογιζόμενες 
λογιστικές εκτιμήσεις σπανίως θα ισούνται με τα σχετικά πραγματικά αποτελέσματα. Οι 
εκτιμήσεις και οι υποθέσεις, που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο στο να αλλοιώσουν τα λογιστικά 
αποτελέσματα των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων της χρήσης, παρατίθενται 
παρακάτω. 
 
(α) Φόρος εισοδήματος 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που 
θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για 
κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε 
φορολογικούς ελέγχους. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους 
φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι 
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους 
φόρους στη χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. Περισσότερες 
πληροφορίες δίνονται στη Σημείωση 14. 
 
 
(β) Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η 
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το 
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του 
δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές 
που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η διοίκηση της Εταιρείας 
προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους. 
  



ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 
(Τα ποσά παρουσιάζονται σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

39 

7. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται σε έναν τομέα δραστηριότητας, αυτόν της ανάπτυξης, 
επεξεργασίας και εγκατάστασης συστημάτων και προγραμμάτων λογισμικού, καθώς και στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί τον προϊστάμενο λήπτη αποφάσεων. Το Διοικητικό 
Συμβούλιο κάνει χρήση της διαθέσιμης εσωτερικής πληροφόρησης, με απώτερο σκοπό να 
αξιολογήσει την αποδοτικότητα και την κατανομή των πόρων. Η Διοίκηση της Εταιρείας, η 
οποία καθορίζει τους τομείς επιχειρηματικής δράσης βασιζόμενη στην εσωτερική πληροφόρηση, 
έχει προσδιορίσει ένα κύριο τομέα δραστηριότητας, αυτόν της παροχής υπηρεσιών 
πληροφορικής και λογισμικών συστημάτων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί την αποδοτικότητα κάθε τομέα κάνοντας χρήση του δείκτη 
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation - κέρδη/(ζημίες) προ 
φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το μέγεθος του EBITDA, ως τα κέρδη προ φόρων της περιόδου 
προσθέτοντας τα χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα και τις συνολικές 
αποσβέσεις των ενσώματων και ασώματων πάγιων στοιχείων που αντιστοιχούν στη 
συγκεκριμένη περίοδο. Το κονδύλι ‘χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα’ αφορά 
έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες, που σχετίζονται με τη χρονική αξία του χρήματος (τόκοι 
καταθέσεων, δανείων κλπ) και τις επενδύσεις κεφαλαίου. Με τον όρο ‘επενδύσεις κεφαλαίου’ 
νοούνται οι τοποθετήσεις της επιχείρησης σε χρεόγραφα (μετοχές, ομολογίες κλπ), ενσώματα 
και ασώματα πάγια στοιχεία (επενδυτικά και ιδιοχρησιμοποιούμενα). Το κονδύλι περιλαμβάνει 
ενδεικτικά, έσοδα από τόκους καταθέσεων, έξοδα από τόκους δανειακών κεφαλαίων, μη 
λειτουργικές συναλλαγματικές διαφορές, έσοδα μερισμάτων, κέρδη/ζημίες από πώληση, 
διαγραφή, απομείωση, αναστροφή απομείωσης και αποτίμηση χρεογράφων, ενσώματων και 
ασώματων παγίων στοιχείων. Το κονδύλι των ‘αποσβέσεων’ που προστίθεται στα κέρδη προ 
φόρων, είναι αυτό που προκύπτει μετά από το συμψηφισμό των αποσβέσεων των ενσώματων 
παγίων στοιχείων (έξοδο), με τις αντίστοιχες αποσβέσεις των τυχόν επιχορηγήσεων (έσοδο), που 
έχουν ληφθεί γι’ αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. 
 

EBITDA 2020-2019 
 

 31/12/2020  31/12/2019 
Κέρδη προ φόρων 35  9 
Πλέον/ (Μείον)    
Αποσβέσεις χρήσεως 6  1 
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 1  0 
Κέρδη/(Ζημίες) από εκποίηση παγίων    
EBITDA 41  10 

 
 
Το σύνολο των πωλήσεων της κλειόμενης χρήσης αναλύεται ως κάτωθι: 
 

Ανάλυση Πωλήσεων 
1/1 -

31/12/2020 
 23/9/2019 

Πωλήσεις Εσωτερικού 192  48 
 192  48 
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8. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 12) 108  26 
Αμοιβές τρίτων 0  1 
Παροχές τρίτων 1  0 
Φόροι-τέλη 1  0 
Λοιπά έξοδα 1  0 
Αποσβέσεις (Σημείωση 16) 4  1 

Υπόλοιπο 116  29 

 

9. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

Τα λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 1  0 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων 0  0 

Υπόλοιπο 1  0 

 

10. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Τα έξοδα διοίκησης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 12) 22  5 
Αμοιβές τρίτων 0  0 
Παροχές τρίτων 0  0 
Φόροι-τέλη 0  0 
Λοιπά έξοδα 0  0 
Αποσβέσεις (Σημείωση 16) 1  0 

Υπόλοιπο 24  6 
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11. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 

Τα έξοδα διάθεσης που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως 
εξής: 
 
 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημείωση 12) 17  4 
Αμοιβές τρίτων 0  0 
Παροχές τρίτων 0  0 
Φόροι-τέλη 0  0 
Λοιπά έξοδα 0  0 
Αποσβέσεις (Σημείωση 16) 1  0 

Υπόλοιπο 18  5 
 

12. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

Τα έξοδα για παροχές σε εργαζομένους που εμφανίζονται στις συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020   Χρήση 23/9- 

31/12/2019 

Μισθοί και παρεπόμενες παροχές 114  29 
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 28  7 
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 5  0 

Σύνολο 147  36 

 
 

 Κατά την 
31/12/2020   Κατά την 

31/12/2019 

Αριθμός εργαζομένων 8  8 

 

13. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) και έσοδα / (έξοδα) επενδύσεων που εμφανίζονται στις 
συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Τόκοι υποχρεώσεων από μισθώσεις 1  0 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 0  0 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 1  0 
    

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 0  0 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα 0  0 
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 0  0 
    

Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) (1)  (0) 
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14. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως 
εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 10  2 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 3  0 
Αναβαλλόμενος φόρος (1)  0 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 11  2 

 
Ο φόρος εισοδήματος για τα κέρδη της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό που θα 
προέκυπτε χρησιμοποιώντας τον φορολογικό συντελεστή που εφαρμόζεται στα κέρδη ως εξής: 
 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020   Χρήση 23/9- 

31/12/2019 
    
Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 35  9 
      
Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας                 
(2020: 24 %, 2019: 24 %) 8  2 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 0  (0) 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων 3  0 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 11  2 

 
Ο συντελεστής φόρου που ισχύει για τις χρήσεις 2020 και 2019 είναι 24% και 24% αντίστοιχα. 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έχουν επιμετρηθεί με τη χρήση των 
φορολογικών συντελεστών που θα είναι σε ισχύ την χρήση που αυτές καταστούν οριστικές. 
 
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις 
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα 
κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου 
οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου 
τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι 
φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν 
τη χρήση που αφορούν. 
 
Η Εταιρεία για την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2019 (23.9.2019 – 31.12.2019) έχει σχηματίσει 
πρόβλεψη για κάλυψη της πιθανότητας επιβολής πρόσθετων φόρων σε ενδεχόμενο έλεγχο από 
τις φορολογικές αρχές συνολικού ποσού € 3 (2019: € 0). Η Εταιρεία θεωρεί ότι έχει σχηματίσει 
επαρκείς προβλέψεις έναντι των πρόσθετων φόρων που πιθανόν να προκύψουν κατά τον 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, βάσει προγενέστερων διερμηνειών των φορολογικών νόμων. 
 
Για την Εταιρεία, ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση 2020 ήδη διενεργείται από τους νόμιμους 
ελεγκτές της. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να 
προκύψουν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που 
απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, 
για προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού και των αντίστοιχων ποσών στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Η κίνηση για το λογαριασμό αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος είναι ως εξής: 
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 Κατά την 
31/12/2020   Κατά την 

31/12/2019 
Υπόλοιπο έναρξης (0)  0 
Φόρος αποτελεσμάτων 1  0 
Φόρος ιδίων κεφαλαίων 0  0 
Υπόλοιπο τέλους 1  (0) 

 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια 
του έτους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων που αφορούν την ίδια 
φορολογική δικαιοδοσία, έχει ως εξής: 
 

 Κατά την 
31/12/2019   

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις) 
Συνολικών 

Εσόδων 

  

Χρεώσεις 
(Πιστώσεις)                      
Απορρόφηση 

Κλάδου 

  Κατά την 
31/12/2020 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις        

Υποχρεώσεις από αναγνώριση μισθώσεων  (0)  0  0  0 
 (0) 

 
0 

 
0 

 
0 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις        
Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 0  1  0  1 
 0   1   0   1 
        
Σύνολο (0)  1  0  1 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφερόμενες φορολογικές 
ζημιές στο βαθμό που η υλοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών 
φορολογητέων κερδών είναι πιθανή. 
 

15. ΚΕΡΔΗ / (ΖΗΜΙΕΣ) ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους 
της Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη 
διάρκεια της χρήσης εκτός των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία και 
διακρατούνται ως ίδιες μετοχές. 
 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν ως εξής: 

 Χρήση 1/1- 
31/12/2020 

 Χρήση 23/9- 
31/12/2019 

Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας 23  6 
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 25.000  6.781 
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) 0,925  0,995 
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16. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής: 
 

Αξία κτήσης Κτίρια 
Μηχανολογικός 
εξοπλισμός και 

μεταφορικά μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1.1.2020 17 0 0 17 
Προσθήκες χρήσης 0 0 0 0 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 31.12.2020 18 0 0 18 
     
Αποσβέσεις         
Υπόλοιπο την 1.1.2020 (1) 0 0 (1) 
Προσθήκες χρήσης (6) 0 0 (6) 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2020 (7) 0 0 (7) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2020 10 0 0 10 

          

 
 

Αξία κτήσης Κτίρια 
Μηχανολογικός 
εξοπλισμός και 

μεταφορικά μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Πρώτη υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 1.1.2019 0 0 0 0 
Προσθήκες χρήσης 17 0 0 17 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 31.12.2019 17 0 0 17 
     
Αποσβέσεις         
Πρώτη υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 0 0 0 0 
Υπόλοιπο την 1.1.2019 0 0 0 0 

Προσθήκες χρήσης (1) 0 0 (1) 
Μειώσεις χρήσης 0 0 0 0 

Υπόλοιπο την 31.12.2019 (1) 0 0 (1) 

Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2019 16 0 0 16 

          

 
Η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της κλειόμενης χρήσης περιλαμβάνει τα παρακάτω 
ποσά που σχετίζονται με υποχρεώσεις από μισθώσεις: 
 

 Κατά την 
31/12/2020   Κατά την 

31/12/2019 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις – Μακροπρόθεσμο μέρος 5  10 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις – Βραχυπρόθεσμο μέρος 6  6 
Σύνολο 11  16 

 
Το χρηματοοικονομικό κόστος από υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθε 
σε € 1 (2019: € 0) και περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)» της 
κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 
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17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας ποσού € 1 (2019: € 0) αντιπροσωπεύουν δοσμένες 
εγγυήσεις ενοικίων. 
 

18. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

Πελάτες 93  37 
 93  37 
Μείον: Προβλέψεις 0  0 
Υπόλοιπο 93  37 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Οι 
εμπορικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις σε Ευρώ.  
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις, οι οποίες ήταν εντός της προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής, έως 
τρεις μήνες, ανέρχονταν κατά την 31/12/2020 στο ποσό των € 56 (2019: € 37). 
 
Κατά την 31/12/2020, οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας, οι οποίες ήταν εκτός της ανωτέρω 
προκαθορισμένης πιστωτικής πολιτικής αλλά δεν είχαν απομειωθεί, ανέρχονταν στο ποσό των € 
37 (2019: € 0). Οι εν λόγω απαιτήσεις αφορούν την συνδεδεμένη REAL CONSULTING 
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 
 
Η ενηλικίωση υπολοίπων των ανωτέρω εμπορικών απαιτήσεων της 31/12/2020, οι οποίες δεν 
είχαν απομειωθεί, έχει ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

Έως 3 μήνες 0  0 
Από 3 έως 6 μήνες 37  0 
Από 6 έως 12 μήνες 0  0 
Πέραν του έτους 0  0 
Σύνολο 37  0 

 
 
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων 0  0 
Χρεώστες διάφοροι 0  0 
Προκαταβολές φόρων εισοδήματος 5  1 
 5  1 
Μείον: Προβλέψεις 0  0 

Υπόλοιπο 5  1 
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19. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ανά κατηγορία παρουσίασης, αναλύονται ως εξής: 
 

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2020 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία τους 

μέσω της 
κατάστασης 

συνολικών εσόδων 

Διαθέσιμα για 
πώληση 

χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 1 0 0 1 
Εμπορικές απαιτήσεις  93 0 0 93 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (1) 0 0 0 0 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 0 0 0 0 
Σύνολο 94 0 0 94 

     

Στοιχεία ενεργητικού όπως εμφανίζονται 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της 
31/12/2019 

Δάνεια και 
απαιτήσεις 

Χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία τους 

μέσω της 
κατάστασης 

συνολικών εσόδων 

Διαθέσιμα για 
πώληση 

χρηματοοικονομικά 
στοιχεία 

ενεργητικού 

Σύνολο 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0 0 0 0 
Εμπορικές απαιτήσεις  37 0 0 37 
Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις (1) 0 0 0 0 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 8 0 0 8 
Σύνολο 46 0 0 46 

 
(1) Οι λοιπές απαιτήσεις και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στους ανωτέρω πίνακες δεν περιλαμβάνουν προκαταβολές. 
 

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης της 31/12/2020 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη αξία 

μέσω της 
κατάστασης 
συνολικών 

εσόδων 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 0 11 11 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  0 37 37 
Σύνολο 0 48 48 

    

Υποχρεώσεις όπως εμφανίζονται στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης της 31/12/2019 

Υποχρεώσεις 
σε εύλογη αξία 

μέσω της 
κατάστασης 
συνολικών 

εσόδων 

Λοιπές 
χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις 
Σύνολο 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 0 16 16 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  0 15 15 

Σύνολο 0 31 31 
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20. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

  Ταμείο 0  0 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 0  8 

Υπόλοιπο 0  8 

 

21. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2020 ανερχόταν σε € 25, διαιρούμενο σε 
25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας (ποσό σε ευρώ) € 1,00 εκάστη. Έως και την ημερομηνία 
σύνταξης της παρούσης έκθεσης το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν είχε μεταβληθεί. 
 

22. ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Το τακτικό και τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 

 Κατά την 
31/12/2020 

 Κατά την 
31/12/2019 

  Τακτικό αποθεματικό 0  0 
Υπόλοιπο 0  0 

 
 
Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, 
από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό 
φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής 
της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού, εκτός από το μέρος που 
υπερβαίνει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο θεωρείται προαιρετικό 
αποθεματικό. 
 

23. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

(α) Κρατικά Ασφαλιστικά Προγράμματα: Οι εισφορές της Εταιρείας προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 καταχωρήθηκαν στα έξοδα και ανήλθαν 
σε € 28 (2019: € 7). 
 
(β) Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική 
νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής 
τους, το ύψος της οποίας 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. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 
αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν 
χρηματοδοτούνται. Η εταιρεία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε 
περίοδο με αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που 
διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της 
υποχρέωσης.  
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Η κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:  
 

 Κατά την 
31/12/2020   Κατά την 

31/12/2019 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 0  0 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  0 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως 0  0 
Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 5  0 
Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5  0 

 
Η υποχρέωση της Εταιρείας για καταβολή αποζημιώσεων στο προσωπικό της που αποχωρεί 
λόγω συνταξιοδοτήσεως προσδιορίσθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία εκπονήθηκε από 
ανεξάρτητη εταιρεία αναγνωρισμένων αναλογιστών. Τα βασικά οικονομικά μεγέθη και 
υποθέσεις της αναλογιστικής μελέτης την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν ως ακολούθως: 
 

 Κατά την 
31/12/2020   Κατά την 

31/12/2019 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 5  0 
Μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  0 

Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5  0 
    

    

Κόστος υπηρεσίας 5  0 
Χρηματοοικονομικό κόστος 0  0 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  0 
Κόστος Τερματικών Παροχών 0  0 
Συνολική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 5  0 
    

    

Οι υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό μεταβλήθηκαν εντός της χρήσεως ως ακολούθως:   

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 0  0 
Κόστος υπηρεσίας 5  0 
Χρηματοοικονομικό κόστος 0  0 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές 0  0 
Σύνολο παροχών που καταβλήθηκαν εντός της χρήσεως 0  0 
Τερματικές Παροχές 0  0 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5  0 

 
Βασικές υποθέσεις:    

Προεξοφλητικό επιτόκιο  1,00%  
Ποσοστό αύξησης αμοιβών 0,50%  
Μέσος ετήσιος ρυθμός μακροχρόνιας αύξησης πληθωρισμού 1,4%  

 

24. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας ποσού € 3 (2019: € 0) αφορούν προβλέψεις για την ανέλεγκτη 
φορολογικά χρήσης 2019 (βλ. σχετικά Σημείωση 14). 
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25. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 Κατά την 

31/12/2020 
 Κατά την 

31/12/2019 
  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 15  5 
  Πιστωτές διάφοροι 1  2 
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0  0 

Υπόλοιπο 17  7 

 

26. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

(α) Δικαστικές υποθέσεις 
Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται υπό την οποιαδήποτε ιδιότητα σε δικαστικές διενέξεις με τρίτα μέρη. 
 
(β) Εγγυήσεις 
Η Εταιρεία δεν είχε εκδώσει εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, καλής λειτουργίας και καλής 
πληρωμής. 
 

27. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Η Εταιρεία θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
(συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους), καθώς επίσης και τους μετόχους που 
κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού της κεφαλαίου. Τα υπόλοιπα της Εταιρείας, 
κατά τη χρήση 1/1-31/12/2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα, ήταν οι εξής: 

  31/12/2020 31/12/2019 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 94 37 
Απαιτήσεις από επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 94 37 
 

  
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  0 0 
Υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 0 0 
 
Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, αναλύονται 
ως εξής: 

  2020 2019 
Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 192 48 
Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 192 48 
 

  
Αγορές αγαθών/υπηρεσιών από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 0 0 
Αγορές αγαθών/υπηρεσιών από επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος 0 0 

Σύνολο 0 0 
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Οι πωλήσεις, η παροχή υπηρεσιών και οι λοιπές επιχειρηματικές συμφωνίες προς και από τις 
συνδεδεμένες εταιρείες γίνονται σε κανονικές τιμές και τους συνήθης όρους αγοράς, εκτός εάν 
αναφέρεται διαφορετικά. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσης είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η 
εξόφλησή τους πραγματοποιείται τοις μετρητοίς. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί οποιουδήποτε 
είδους εξασφαλίσεις για τις παραπάνω απαιτήσεις και υποχρεώσεις.  
 
Δεν υφίστανται αμοιβές Μελών της Διοίκησης και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας κατά 
την χρήση 1/1-31/12/2020. Κατά την 31/12/2020 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη. 
  

28. ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

Οι παρούσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι οι πρώτες οικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσει και δημοσιεύει η Εταιρεία REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), που 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την από 05/03/2021 απόφαση της Έκτακτης 
Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας αποφασίστηκε η εφαρμογή των ΔΠΧΑ και επομένως οι 
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας θα συντάσσονται για τις χρήσεις που ξεκινούν 
από την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί 
από την Ε.Ε.. Δεδομένης της ανάγκης παράθεσης των συγκριτικών στοιχείων της προηγούμενης 
χρήσης στην ίδια βάση, η αποτίμηση και προσαρμογή της αξίας των επιμέρους περιουσιακών 
στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας έγινε ουσιαστικά την 31η Δεκεμβρίου 2019, με 
συνέπεια τη διαφοροποίηση των οικονομικών καταστάσεων που είχαν προγενέστερα συνταχθεί 
και δημοσιευθεί, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας. 
Σημειώνεται ότι στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των κυριοτέρων προσαρμογών επί των 
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Οι κύριες προσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019 έχουν ως ακολούθως: 
 
Συμφωνία Ιδίων Κεφαλαίων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 
2019 
 

Ποσά σε €    1/1/2020 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων, όπως είχαν απεικονισθεί σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ.    31.616 
Τέλος επιτηδεύματος    -200 
Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης    74 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας    -18 
Σύνολο προσαρμογών    -144 
Επενδεδυμένα κεφάλαια κατά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς  

 
 

31.473 

 
 
Συμφωνία Αποτελεσμάτων Προ Φόρων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 
την 31η Δεκεμβρίου 2019 
 

Ποσά σε €  23/9-31/12/2019 
Αποτελέσματα προ φόρων όπως προγενέστερα είχε δημοσιευθεί  6.616 
Τέλος επιτηδεύματος  -200 
Αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  74 
Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας  -18 
Σύνολο προσαρμογών  -144 
Αποτελέσματα προ φόρων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.  6.473 
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29. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Η εξέλιξη της πανδημίας του Κορονοϊού (COVID-19) στην Ελλάδα οδήγησε σε νέα αναστολή 
λειτουργίας ορισμένων επιχειρήσεων και καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας από 07/11/2020 
η οποία μέχρι σήμερα παραμένει σε ισχύ με διάφορα σενάρια να εξετάζονται για την σταδιακή 
άρση τους και την επανεκκίνηση της εγχώριας δραστηριότητας.  
 
Η Εταιρεία, αν και οι δραστηριότητες της εντάσσονται σε αυτές των πληττόμενων επιχειρήσεων, 
δεν συμπεριλαμβανόταν στις εταιρείες που υποχρεωτικά έπρεπε να διακόψουν τη λειτουργία τους. 
Συνεπώς, με γνώμονα την προστασία του ανθρώπινου δυναμικού της και των οικογενειών αυτού 
και μη κάνοντας χρήση της δυνατότητας αναστολής της εργασίας τους, συνέχισαν τη λειτουργία 
τους εφαρμόζοντας απρόσκοπτα την τηλεργασία για το μεγαλύτερο ποσοστό του ανθρώπινου 
δυναμικού της επενδύοντας στον απαιτούμενο εξοπλισμό για το σκοπό αυτό και κατάφερε να 
περιορίσει σημαντικά τις επιπτώσεις της πανδημίας στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. 
 
Με βάση τα παραπάνω και δεδομένου ότι η διαδικασία άρσης των μέτρων περιορισμού της 
εξάπλωσης της πανδημίας δεν έχει ολοκληρωθεί, η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις 
εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορονοϊού, προκειμένου να προσαρμοστεί στις ειδικές 
συνθήκες που προκύπτουν για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του. Διαθέτει 
πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα 
νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, 
είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί 
και συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις όπως επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των 
αρμόδιων αρχών σε εθνικό επίπεδο. 
 
Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα της 31 
Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική θέση της 
Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς. 
 

Μαρούσι Αττικής, 15 Μαρτίου 2021 
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ και 
Διευθύνων Σύμβουλος  Το Μέλος του Δ.Σ Ο Λογιστής 

   
   
   
   

Αθανασάκος 
Διονύσιος 

Καρατράντος 
Ανάργυρος 

Παπαβασιλείου Ιωάννης 
Αρ. Αδείας ΟΕΕ Α΄ τάξεως 49306 

Εκπρόσωπος της 
KPC FINANCE A.E. 
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