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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  
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

  Σημείωση   1/1-30/09/2021   1/1-31/12/2020 

            
Πωλήσεις 4   144.000,00   192.000,00 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 5   -90.107,22   -115.817,38 
Μικτό κέρδος     53.892,78   76.182,62 
Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 6   -   200,68 
      53.892,78   76.383,30 
            
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7   -18.389,22   -23.636,20 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 8   -14.098,41   -18.121,09 
Λειτουργικά αποτελέσματα     21.405,08   34.626,01 
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα) 10   -383,94   -746,95 
Αποτελέσματα συνήθων εργασιών     21.021,14   33.879,06 
Αποτελέσματα προ φόρων     21.021,14   33.879,06 
Φόρος εισοδήματος 11   -4.931,29   -3.008,43 
Αποτελέσματα μετά φόρων     16.089,85   30.870,63 
            
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων:           
Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)     -   - 
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των λοιπών 
εξόδων / (εσόδων)     -   - 

Σύνολο στοιχείων που δεν θα 
ταξινομηθούν 
μεταγενέστερα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

    -   - 

Λοιπά συνολικά έσοδα / (έξοδα)     -   - 
Φόρος εισοδημάτων επί των λοιπών 
συνολικών εσόδων     -   - 

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων 
μετά φόρων     -   - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
φόρων     16.089,85   30.870,63 

            
Κέρδη / (Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά 
μετοχή)           

  Βασικά 12   640,77   925,23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.   
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση   30.9.2021   31.12.2020 
Πάγιο ενεργητικό           
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 13   5.859,50   10.254,12 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 14   500,00   500,00 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11   1.205,03   1.303,52 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού     7.564,53  12.057,64 
            
Κυκλοφορούν ενεργητικό           
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 15   100.731,36   98.523,38 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 16   296,48   28,61 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού     101.027,84  98.551,99 
            
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ     108.592,37  110.609,63 
            
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ           
Μετοχικό κεφάλαιο 17   25.000,00   25.000,00 
Αποθεματικά κεφάλαια 18   1.640,00   330,00 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο     43.982,42   29.273,26 
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων     70.622,42  54.603,26 
            
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 19   5.236,00   5.170,00 
Λοιπές προβλέψεις 20   3.000,00   3.000,00 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 13   -   4.599,00 
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων     8.236,00  12.769,00 
            
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 21   4.625,63   16.504,04 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 13   6.100,90   5.916,46 
Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις     19.007,42   20.816,87 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     29.733,95  43.237,37 
            
Σύνολο υποχρεώσεων     37.969,95  56.006,37 

         

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ   108.592,37  110.609,63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021 ΕΩΣ  30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 
 

 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Τακτικό 
αποθεματικό Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25.000,00 - 6.472,59 31.472,59 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-31/12/2020 μετά από φόρους - 330,00 22.800,67 23.130,67 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25.000,00 330,00 29.273,26 54.603,26 
     

     

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25.000,00 330,00 29.273,26 54.603,26 
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσεως 1/1-30/09/2021 μετά από φόρους - 1.310,00 14.709,16 16.019,16 

Υπόλοιπα κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2021 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 25.000,00 1.640,00 43.982,42 70.622,42 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 28 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 1/1-
30/09/2021 

 1/1-
31/12/2020 

Λειτουργικές δραστηριότητες:    

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων 20.950,45  34.556,09 

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:    

Αποσβέσεις 4.394,62  5.889,84 

Προβλέψεις 66,00  5.170,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 383,94  746,95 
 25.795,01  46.362,88 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: 

   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -2.207,98  59.880,48 

Μείωση / (αύξηση) μακροπροθέσμων απαιτήσεων -  -500,00 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 19.527,63  8.388,78 

(Μείον):    

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -136,50  -85,25 

Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος -3.655,03  -2.500,50 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 267,87  -8.214,57 

    

Επενδυτικές δραστηριότητες:    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -  - 
    

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες:    

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -  - 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα χρήσεως 
(α)+(β)+(γ) 267,87  -8.214,57 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 28,61  8.243,18 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως (Σημ.16) 296,48  28,61 
 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις από την σελίδα 8 έως και την σελίδα 28 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 100,00% (2020: 85,00%). 
 
Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 
την  30η Σεπτεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας 
την  26η Οκτωβρίου  2021. 
 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 
την  30η Σεπτεμβρίου 2021 της REAL COMPETENCE CENTER LEROS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(‘ΔΠΧΑ’) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). 
 
Οι συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του γ’ τριμήνου 2021 οι οποίες  καλύπτουν περίοδο από 
την 1η Ιανουαρίου έως την 30η Σεπτεμβρίου 2021, έχουν συνταχθεί βάσει της αρχής του 
ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται µε την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας και 
είναι σύμφωνες µε τα ∆.Π.Χ.Α. και ειδικότερα σύμφωνες µε το ∆ΛΠ 34 περί ενδιάμεσης 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 
 
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. Κατά τη σύνταξη των ενδιάμεσων  εταιρικών οικονομικών καταστάσεων 
της 1ης Ιανουαρίου 2021 έως 30ης Σεπτεμβρίου 2021, οι τομείς που απαίτησαν υψηλότερου 
βαθμού κρίση ή χαρακτηρίσθηκαν ως πολύπλοκοι, ή οι τομείς των οποίων οι υποθέσεις και οι 
εκτιμήσεις είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη Σημείωση 2. 
 
Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις του γ’ τριμήνου του 2021, καταρτίστηκαν 
σύμφωνα με  τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την 
ετοιμασία και παρουσίαση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για την χρήση 
που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου καθώς και οι 
βασικές λογιστικές αρχές κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περιόδου 
έχουν παρατεθεί στις επεξηγηματικές σημειώσεις των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
31ης Δεκεμβρίου 2020. Κατά συνέπεια η ανάγνωση των συνημμένων ενδιάμεσων  οικονομικών 
καταστάσεων, θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό µε αυτές της 31ης Δεκεμβρίου 2020, ώστε να 
παρέχεται στον αναγνώστη πιο ολοκληρωμένη πληροφόρηση.  
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Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε 
στρογγυλοποιήσεις. 
 

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. 
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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  

 
Τα 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. 
 

4. 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. 
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   EBITDA                                                                                                                 
                                                                                                                                   30/9/2021                          31/12/2020 

Αποτελέσματα προ φόρων     21.021,14   33.879,06 
Πλέον/(Μείον):           
Αποσβέσεις χρήσεως     4.394,62   5.889,84 
Χρηματοοικονομικά έσοδα / (έξοδα)     383,94   746,95 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 

    25.799,70   40.515,85 

 
 
Το σύνολο των πωλήσεων της κλειόμενης χρήσης αναλύεται ως κάτωθι: 
 

Ανάλυση Πωλήσεων   1/1-30/9/2021  1/1/-31/12/2020 

Πωλήσεις Εσωτερικού   144.000,00  192.000,00 

   144.000,00  192.000,00 

 

5. ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 

Το κόστος πωλήσεων που εμφανίζεται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις εννεαμήνου, 
αναλύεται ως εξής: 
 

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2020- 31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 78.912,69  107.907,64 
Αμοιβές τρίτων 4.914,07  363,83 
Παροχές τρίτων 1.828,78  905,60 
Φόροι-τέλη 712,77  950,07 
Λοιπά έξοδα 508,86  1.361,21 
Αποσβέσεις 3.230,05  4.329,03 

Υπόλοιπο 90.107,22  115.817,38 
 

6. ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ 

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

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2020- 31/12/2020 

Έκτακτα και ανόργανα έσοδα                                              -  677,71 
Έσοδα προηγουμένων χρήσεων                                              -  200,00 

Υπόλοιπο -  877,71 

 
 
 
 
 
 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021 ΕΩΣ  30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 
 

 

7. ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2021- 31/12/2020 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 16.104,63  22.021,97 
Αμοιβές τρίτων 1.002,87  74,25 
Παροχές τρίτων 373,22  184,82 
Φόροι-τέλη 145,46  193,89 
Λοιπά έξοδα 103,85  277,80 
Αποσβέσεις 659,19  883,48 

Υπόλοιπο 18.389,22  23.636,20 

 
 

8. ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ 

Τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως που εμφανίζονται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις 
αναλύονται ως εξής: 

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2020- 31/12/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.346,88  16.883,51 
Αμοιβές τρίτων 768,87  56,93 
Παροχές τρίτων 286,13  141,69 
Φόροι-τέλη 111,52  148,65 
Λοιπά έξοδα 79,62  212,98 
Έξοδα αποσβέσεων 505,38  677,33 

Υπόλοιπο 14.098,41  18.121,09 

    
 
 

9. ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

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

 Κατά την 
30/09/2021 

 Κατά την 
31/12/2020 

Ανάλυση κόστους εργαζομένων:    
Μισθοί και παρεπόμενες παροχές 87.203,69  113.608,63 
Έξοδα ασφαλιστικών ταμείων 18.427,72  28.034,49 
Πρόβλεψη αποζημιώσεων 66,00  5.170,00 
Συνολικό κόστος 105.699,08  146.813,12 
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 Κατά την 30/09/2021   Κατά την 31/12/2020 

Αριθμός εργαζομένων                                7  8 

 
 

10. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ / (ΕΞΟΔΑ) 

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

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2020- 31/12/2020 

Τόκοι υποχρεώσεων από μισθώσεις 247,44  661,70 

Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα 136,50  85,25 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 383,94  746,95 

 

11. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

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

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2020- 31/12/2020 

Φόρος εισοδήματος χρήσεως 4.832,80  9.746,75 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων -  2.997,00 
Αναβαλλόμενος φόρος 98,49  -1.321,33 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 4.931,29  11.422,42 

 
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: 
 

 1/1/2021- 30/09/2021   1/1/2021- 31/12/2020 
    

Κέρδη / (ζημιές)  προ φόρων 20.950,45  34.556,09 
      

Φόρος υπολογιζόμενος με τον φορολογικό συντελεστή της Εταιρείας 
(2021: 22 %, 2020: 24 %) 4.609,10  8.293,46 

Δαπάνες μη εκπιπτόμενες από τη φορολογία εισοδήματος 322,19  131,96 
Πρόβλεψη φόρων ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων -  2.997,00 
Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 4.931,29  11.422,42 

 
 
Στις 18 Μαΐου 2021 δημοσιεύτηκε ο Ν.4799/2021 ο οποίος ορίζει την μείωση του συντελεστή 
φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από 24%, για το 
φορολογικό έτος 2020 σε 22% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021 και εφεξής. 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 
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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.  
 
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. 
 
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 χιλ. 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 ενδιάμεση εννεάμηνη οικονομική περίοδο 1.1.2021 – 30.9.2021, η εταιρεία προέβη σε 
όλες τις ενέργειες ώστε να μην 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: 
 

   
Χρεώσεις 

(Πιστώσεις) 
Αποτελεσμάτων 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις   

ΔΠΧΑ 16  -9,61 
   -9,61 
   

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία  -88,88 
   -88,88 
   

   

Καθαρές αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις (υποχρεώσεις) στην Κατάσταση  
Οικονομικής Θέσης 

 -98,49 

 
 
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 
30/09/2021   Κατά την 

31/12/2020 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 1.151,92  1.240,80 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 53,11  62,72 

Σύνολο αναβαλλόμενων φόρων στην Κατάσταση  Οικονομικής Θέσης 1.205,03  1.303,52 
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 Κατά την 
30/09/2021   Κατά την 

31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης 1.303,52  17,81 
Φόρος αποτελεσμάτων 98,49  1.321,33 

Υπόλοιπο τέλους 1.205,03  1.303,52 
 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για μεταφερόμενες φορολογικές 
ζημιές στο βαθμό που η υλοποίηση του σχετικού φορολογικού οφέλους μέσω μελλοντικών 
φορολογητέων κερδών είναι πιθανή. 
 

12. 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: 

 1/1/2021- 30/09/2021  1/1/2020- 31/12/2020 
Καθαρά κέρδη αποδοτέα στους κοινούς μετόχους της Εταιρείας 16.019,16  23.130,67 

Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 25.000  25.000 

Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών -  - 

Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 25.000  25.000 
    

Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (Σε €) 640,766  925,227 

 

13. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αναλύονται ως εξής: 
 

Η Εταιρεία Γήπεδα και κτίρια   Σύνολο 
Κόστος 1.1.2020       
Πρώτη υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 17.198,56   17.198,56 
Υπόλοιπο την 1.1.2020 17.198,56   17.198,56 
Προσθήκες χρήσης 379,94   379,94 
Υπόλοιπο την 31.12.2020 17.578,50   17.578,50 
        
Αποσβέσεις 1.1.2020       
Πρώτη υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16 -1.434,54   -1.434,54 
Υπόλοιπο την 1.1.2020 -1.434,54   -1.434,54 
Προσθήκες χρήσης -5.889,84   -5.889,84 
Υπόλοιπο την 31.12.2020 -7.324,38   -7.324,38 
Αναπόσβεστη αξία την 31.12.2020 10.254,12   10.254,12 
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Η Εταιρεία Γήπεδα και κτίρια  Σύνολο 

Κόστος 1.1.2021 
 
    

Πρώτη υιοθέτηση ΔΠΧΑ 16  17.578,50  17.578,50 
Υπόλοιπο την 1.1.2021 17.578,50  17.578,50 
Προσθήκες χρήσης -  - 
Πωλήσεις χρήσης -  - 
Υπόλοιπο την 30.9.2021 17.578,50  17.578,50 

    
Αποσβέσεις 1.1.2021 -7.324,38  -7.324,38 
Υπόλοιπο την 1.1.2021 -7.324,38  -7.324,38 
Προσθήκες χρήσης -4.394,62  -4.394,62 
Πωλήσεις χρήσης -  - 
Υπόλοιπο την 30.9.2021 -11.719,00  -11.719,00 
Αναπόσβεστη αξία την 30.9.2021 5.859,50  5.859,50 

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

 Κατά την 
30/9/2021   Κατά την 

31/12/2020 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις – Μακροπρόθεσμο μέρος -  4.599,00 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις – Βραχυπρόθεσμο μέρος 6.100,90  5.916,46 

Σύνολο  
6.100,90  

           10.515,46 

 
Το χρηματοοικονομικό κόστος από υποχρεώσεις μισθώσεων κατά την κλειόμενη χρήση ανήλθε 
σε € 4.500,00 (2020: € 6.000,00) και περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έσοδα 
/ (έξοδα)» της κατάστασης συνολικού εισοδήματος. 
 

14. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας ποσού € 500,00 (2020: € 500,00) 
αντιπροσωπεύουν δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων. 
 

15. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 Κατά την 
30/09/2021 

 Κατά την 
31/12/2020 

Πελάτες 97.320,00  93.450,00 
Βραχ. απαιτήσεις κατά συνδεμένων επιχειρήσεων -  150,00 
Χρεώστες διάφοροι -  50,00 
Προκαταβολές φόρων εισοδήματος 3.411,36  4.873,38 

 100.731,36  98.523,38 



ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΊΟΥ 2021 ΕΩΣ  30Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(Τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά) 

 

 
 

Μείον: Προβλέψεις -  - 

Υπόλοιπο 100.731,36  98.523,38 
 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την εύλογη τους αξία. Οι 
εμπορικές απαιτήσεις αντιπροσωπεύουν απαιτήσεις σε Ευρώ.  
 
 
 
 
 
 

16. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 Κατά την 
30/09/2021 

 Κατά την 
31/12/2020 

  Ταμείο -  - 
  Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 296,48  28,61 

Υπόλοιπο 296,48  28,61 

 

17. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 30/9/2021 ανερχόταν σε € 25.000,00, διαιρούμενο 
σε 25.000 μετοχές ονομαστικής αξίας  € 1,00 εκάστη. Έως και την ημερομηνία σύνταξης αυτών 
των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων της 30/9/2021,  το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
δεν είχε μεταβληθεί. 
 

18. ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Το τακτικό και τα λοιπά αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 
 Κατά την 

30/09/2021 
 Κατά την 

31/12/2020 

  Τακτικό αποθεματικό 1.640,00  330,00 

Υπόλοιπο 1.640,00  330,00 

 
 
 
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. 
 
Η μεταβολή των €1.310,00 αφορά στην διανομή αποτελεσμάτων της 31/12/2020 που 
πραγματοποιήθηκε στην τρέχουσα περίοδο. 
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19. 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.  
 
Η κίνηση της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού για την Εταιρεία έχει ως ακολούθως:  

 Κατά την 
30/09/2021   Κατά την 

31/12/2020 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.170,00  - 

Έξοδα που αναγνωρίσθηκαν στην κατάσταση συνολικών εσόδων 66,00  5.170,00 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5.236,00  5.170,00 

 
 
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 έχουν ως ακολούθως: 

 Κατά την 
30/09/2021   Κατά την 

31/12/2020 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 5.236,00  5.170,00 
Μη καταχωρούμενα αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές -  - 
Καθαρή υποχρέωση στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 5.236,00  5.170,00 

    
    
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 27,00  5,35 
Χρηματοοικονομικό κόστος 39,00  - 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές -  -179,00 
Συνολική επιβάρυνση στην κατάσταση συνολικών εσόδων 66,00  -173,65 

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

 

Καθαρή υποχρέωση στην αρχή της χρήσεως 5.170,00  - 
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 27,00  5.349,00 
Χρηματοοικονομικό κόστος 39,00  - 
Αναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές -  -179,00 

Καθαρή υποχρέωση στο τέλος της χρήσεως 5.236,00  5.170,00 
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Βασικές υποθέσεις:    

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

 

20. ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

Οι λοιπές προβλέψεις της Εταιρείας ποσού € 3.000,00 αφορούν προβλέψεις που ελήφθησαν σε 
προηγούμενη χρήση για την ανέλεγκτη, φορολογικά, χρήση 2019 . 
 
 

21. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως κάτωθι: 
 

 
Κατά την 
30/09/2021 

 Κατά την 
31/12/2020 

  Ασφαλιστικοί οργανισμοί 3.264,72  14.877,61 
  Πιστωτές διάφοροι 1.360,91  1.464,72 
  Έξοδα χρήσεως δουλευμένα -  161,71 

Υπόλοιπο 4.625,63  16.504,04 

22. 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. 
 

23. 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 την ενδιάμεση περίοδο 1/1/-30/09/2021 και την 31η Δεκεμβρίου 2020, αντίστοιχα, ήταν οι 
εξής: 

  30/09/2021 31/12/2020 
Απαιτήσεις από συνδεδεμένες επιχειρήσεις 97.320,00 93.450,00 
Απαιτήσεις από επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος - - 

Σύνολο 97.320,00 93.450,00 
 

  
Υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις  - - 
Υποχρεώσεις προς επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος - - 

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

  1/1/-30/9/2021 1/1/-31/12/2020 
Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς συνδεδεμένες επιχειρήσεις 144.000,00 192.000,00 
Πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών προς επιχειρήσεις κοινού μετοχικού ενδιαφέροντος - - 

Σύνολο 144.000,00 192.000,00 
 

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

Σύνολο - - 

 
 
 
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 1/1-30/09/2021. Κατά την 30/09/2021 δεν υφίστανται απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
της Εταιρείας από και προς Μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά Στελέχη. 
  

24. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 30ή Σεπτεμβρίου 2021 γεγονότα, που να επηρεάζουν ουσιωδώς 

την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, για τα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 
Μαρούσι Αττικής, 26η Οκτωβρίου 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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