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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΤΗΣ 30η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 

ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31/12/2019 

 
Κύριοι Μέτοχοι , 

 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της 

Εταιρίας τις εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας PROCESSING 

SERVICES SIA GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (στο εξής «η Εταιρία», η 

Εταιρία και η θυγατρική της (D.MAN A.E. υπό εκκαθάριση) αναφέρονται από κοινού ως  « Όμιλος») 

για την εταιρική χρήση 2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα σχετικά με τη δραστηριότητα του 

Ομίλου και της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης, την οικονομική τους θέση και την 

προβλεπόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο πορεία τους στις επόμενες χρήσεις . 

 

Ύπαρξη υποκαταστημάτων του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Η έδρα του Ομίλου και της Εταιρίας βρίσκεται στο Δήμο Διονύσου (Αγ. Στέφανος),  23ο χλμ. της Ε.Ο 

Αθηνών-Λαμίας. Παράλληλα λειτουργούν 4 υποκαταστήματα, οι διευθύνσεις των οποίων είναι οι 

κάτωθι: 

α) Λεωφ. Κηφισού 119, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 

β) Στρατοπέδου Αβύπ 2, Κρυονέρι  

γ) Θέση Ρουθούνια Σχηματάρι Βοιωτίας και 

δ) Λ. Αθηνών 31-33 & Σπύρου Πάτση 12, Αθήνα  

Ο Όμιλος και η Εταιρία διαθέτουν τα εξής ακίνητα: 

-Θέση Ρουθούνια Σχηματάρι-Βοιωτίας και  

-Κτίριο Δ΄ στο 23ο χλμ. Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας Αγ. Στέφανος 

Επί των ανωτέρω ακινήτων δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 

Πορεία εργασιών-Εξέλιξη των δραστηριοτήτων. 

 

Στην χρήση 2019 οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά €2,8 εκατ. αντισταθμίζοντας μερικώς τη μεγάλη 

μείωση που είχαν την προηγούμενη χρήση. Τα λειτουργικά έξοδα και το κόστος πωληθέντων του 

Ομίλου και της Εταιρίας μειώθηκαν κατά €12,08 εκατ. Καθώς στην προηγούμενη χρήση λόγω 

αλλαγής μετόχων και αναδιάρθρωσης η Εταιρία είχε αρκετές μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες. 

 

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες 

 

(α) Οικονομικής διάρθρωσης (ποσά σε χιλ.€) 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ίδια κεφάλαια 

Σύνολο Υποχρεώσεων 

49.310 232,5% 

21.211 

45.855  226,1% 

20.278 

48.898   230,5% 

21.209 

45.422   223,8% 

20.294 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Σύνολο Ενεργητικού 

23.192  32,9% 

70.521 

21.696   32,8% 

66.132 

22.778    32,5% 

70.107 

21.280    32,4% 

65.717 

Ίδια κεφάλαια 

Πάγιο Ενεργητικό 

49.310 104,2% 

47.329 

45.855  103,2% 

44.436 

48.898   103,3% 

47.329 

45.422   102,2% 

44.436 

(β) Απόδοσης και Αποδοτικότητας (ποσά σε χιλ.€) 

Εισοδήματα  προ φόρων 

Πωλήσεις 

5.712  10,34% 

55.223 

(9.238) -17,6% 

52.401 

5.715  10,35% 

55.223 

(9.232)   -17,6% 

52.401 

Εισοδήματα προ φόρων 

Ίδια κεφάλαια 

5.712   11,58% 

49.310 

(9.238) -20,1% 

45.855 

5.715    11,69% 

48.898 

(9.232)   -20,3% 

45.422 
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Στον παρακάτω  πίνακα παρατίθενται τα μεγέθη όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2019 και την 

31.12.2018. 

 

(σε χιλ. ευρώ) 
31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Ενεργητικό 70.521 66.132 70.107 65.717 

Υποχρεώσεις 21.211 20.278 21.209 20.294 

Κύκλος Εργασιών 55.223 52.401 55.223 52.401 

Κόστος Πωληθέντων (40.372) (48.611) (40.372) (48.611) 

Λειτουργικά έξοδα (9.903) (13.745) (9.900) (13.739) 

Εισοδήματα προ φόρων 5.712 (9.238) 5.715 (9.232) 

Συνολικά εισοδήματα μετά φόρων 3.339 (10.669) 3.343 (10.663) 

 

 

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

Ακριβή εικόνα των υποθέσεων, των πωλήσεων, των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της Εταιρίας, 

των λειτουργικών και λοιπών εξόδων και της εν γένει πορείας των εργασιών, της οικονομικής 

κατάστασης και χρηματοοικονομικής θέσης τους, καθώς και των βασικών οικονομικών μεγεθών και 

των εφαρμοζόμενων λογιστικών αρχών παρέχουν οι συνυποβαλλόμενες προς έγκριση εταιρικές και 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1.1.2019– 31.12.2019. 

 

Ανθρώπινο δυναμικό 
 

Ο Όμιλος και η Εταιρία διατηρούν την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού σε υψηλά επίπεδα και 

έχουν θεσπίσει διαδικασίες επιμόρφωσης αξιολόγησης και ανταμοιβής του προσωπικού. Επιπλέον 

έχουν  δημιουργήσει ένα ασφαλές και δίκαιο περιβάλλον εργασίας με αντικειμενικά κριτήρια 

αξιολόγησης. Οι αμοιβές που προσφέρουν είναι ικανοποιητικές, ενώ παρέχουν επίσης πρόσθετη 

ασφαλιστική νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή κάλυψη για όλους τους εργαζόμενους. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και στην Εταιρία κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018 ήταν 

966 και 971 άτομα, αντίστοιχα και το κόστος μισθοδοσίας ανήλθε στα €27 εκατ. για την χρήση 2019 

και €31εκατ.για την χρήση 2018. 

 

Κατεχόμενα χρεόγραφα  

  

Κατά την 31/12/2019 ο Όμιλος και η Εταιρία δεν κατείχαν χρεόγραφα . 

 

 

 

 

(σε χιλ. ευρώ) 
31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

31.12.2019 

 

31.12.2018 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Καθαρή Θέση έναρξης Περιόδου 45.855 13.072 45.422 12.633 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου - 43.452 - 43.452 

Διόρθωση λαθών σε Καθαρή 

Θέση Έναρξης 
116 - 133 - 

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης 3.339 (10.669) 3.343 (10.663) 

Καθαρή Θέση Λήξης Περιόδου 49.310 45.855 48.898 45.422 
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Προβλεπόμενη εξέλιξη του Ομίλου και της Εταιρίας για το 2020 

 

Ως εταιρία του Ομίλου της SIA επιπρόσθετες υπηρεσίες θα είναι διαθέσιμες να προσφερθούν στην 

Ελληνική αγορά καθώς και η Ελληνική Εταιρία θα προσφέρει υπηρεσίες στις θυγατρικές του Ομίλου. 

Επιπλέον, αναμένονται να πραγματοποιηθούν συνέργειες στο μέλλον που θα μειώσουν την βάση των 

εξόδων. Λαμβανομένου υπόψιν της επίδρασης των συνθηκών εξαιτίας του COVID 19 (βλέπε 

κατωτέρω στα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της 

Εκθέσεως) η Εταιρία αναμένει να διατηρήσει τις πωλήσεις της στα ίδια επίπεδα. 

 

Εταιρική Υπευθυνότητα και Περιβάλλον 

 

Στο πλαίσιο της προσέγγισής μας στην εταιρική υπευθυνότητα, αναγνωρίζουμε και ιεραρχούμε 

συστηματικά τα περιβαλλοντικά θέματα που συνδέονται με τις δραστηριότητές μας και τα οποία 

ενδέχεται να προκαλούν αρνητικές επιδράσεις στους μετόχους, τους εργαζομένους, τους πελάτες και 

στο ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον, καθώς και συνολικά στη Βιώσιμη Ανάπτυξη σε 

εθνικό επίπεδο.  

 

Η πρόληψη της ρύπανσης, η εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης και η τήρηση της κείμενης 

νομοθεσίας, αποτελούν διαχρονική δέσμευση του Ομίλου και της Εταιρίας. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της Εκθέσεως 

 

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Εταιρία υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τις 

χρήσεις 2015 έως και 2017, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα ευρήματα του τακτικού φορολογικού 

ελέγχου που διεξήχθη για τη χρήση 2014. Από τις τροποποιητικές δηλώσεις προέκυψε έξτρα ποσό 

φόρου και τόκων Ευρώ 573.804. Για το ποσό αυτό του φόρου ο Όμιλος είχε σχηματίσει πρόβλεψη 

Ευρώ 534.509 που περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι» του ισολογισμού. 

Για τις χρήσεις αυτές, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν διαφορετικό με υπέρτατη μητρική εταιρεία τη 

First Data Corporation η οποία έφτασε σε συμφωνία στις 29 Φεβρουαρίου 2020, με την τώρα μητρική 

SIA SpA και προέβη σε απευθείας εξόφληση των επιπρόσθετων φόρων και προστίμων στις ελληνικές 

φορολογικές αρχές. Το γεγονός δεν είναι διορθωτικό καθώς κατά την 31.12.2019 δεν υπήρχαν οι 

ενδείξεις ότι ο προηγούμενος μέτοχος θα αναλάβει να πληρώσει το επιπλέον ποσό φόρου που θα 

προέκυπτε. 

Το Φεβρουάριο του 2020 εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού COVID 19 

που εμφανίστηκε αρχικά στην Κίνα και πολύ γρήγορα η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως πανδημία από 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα μέτρα που έλαβαν και λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των κρατών 

παγκοσμίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού έχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην 

οικονομία. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων έχουν ήδη 

προκαλέσει και αναμένεται να προκαλέσουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο προσεχές διάστημα:  

-  Διακοπές στην παραγωγή . 

-  Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

-  Μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας. 

-  Κλείσιμο καταστημάτων. 

-  Καθυστερήσεις σε επιχειρηματικές επεκτάσεις. 

-  Αδυναμία σε λήψη χρηματοδότησης. 

-  Αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές χρηματοοικονομικών προϊόντων.  

-  Μείωση τζίρου στον κλάδο του τουρισμού και της ψυχαγωγίας. 

 

Η Διοίκηση  έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της Εταιρίας καθώς και την 

απρόσκοπτη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών της στους πελάτης της, από τις πρώτες κιόλας μέρες της 

κρίσης αυτής, φρόντισε να προμηθευτεί τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, να αναβαθμίσει τις 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και να ενεργοποιήσει σχέδιο διαχείρισης έκτακτων συνθηκών που 

επέτρεψαν στην πλειοψηφία των εργαζομένων της να δουλεύει από το σπίτι. Για τους υπαλλήλους που 

συνέχισαν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας , λόγω της φύσης του αντικειμένου τους, 

εφαρμόστηκαν κανόνες ασφαλής απόστασης, τακτικών απολυμάνσεων όλων των εγκαταστάσεων καθώς 

και επαναπρογραμματισμός των διαδρομών των λεωφορείων ώστε να μειωθεί το ρίσκο της χρήσης των  
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της Εκθέσεως-

συνέχεια: 

 

μέσων μαζικής μεταφοράς. Μέρος του σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων συνθηκών αφορά και στην 

ενημέρωση της Μητρικής, σε τακτική βάση, των εξελίξεων που σχετίζονται με το COVID19 στην 

Ελλάδα και τις ενέργειες που εφαρμόζονται στην Εταιρία. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς τις πιθανές επιδράσεις του φαινομένου που αφορούν 

στις παραδοχές και εκτιμήσεις που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναγνώριση των εσόδων, στην ρευστότητα , λαμβανομένου υπόψιν την υψηλού επιπέδου αβεβαιότητα 

σε σχέση με την συχνότητα και την διάρκεια των επιδράσεων που οφείλονται στην πανδημία και στην 

απόδοση της λειτουργίας του Ομίλου. Σε σχέση με αυτό, τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν την 

πανδημία  δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα και την  καθαρή θέση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και αφορούν μη διορθωτικό γεγονός, 

σύμφωνα με το IAS10. Χρειάζεται να αναφερθεί ότι στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγεία ανακοίνωσε την ύπαρξη διεθνούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης (παρά το γεγονός ότι η επιδημία 

στην Κίνα ξέσπασε στο τέλος του 2019) και στις 11 Μαρτίου 2020 ανάγγειλε την πανδημία του 

κορονοϊού.  

Σύμφωνα με το πρότυπο IAS10 απαιτείται η παρουσίαση της φύσης των γεγονότων που συνέβησαν μετά 

το τέλος της χρήσης, και η εκτίμηση της σχετικής επίδρασης στις υποβαλλόμενες οικονομικές 

καταστάσεις. Σε περίπτωση που κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, εξαιτίας της έλλειψης 

προβλεψιμότητας του αποτελέσματος του φαινομένου, η εκτίμηση οποιασδήποτε επίδρασης δεν μπορεί 

να ποσοτικοποιηθεί αξιόπιστα, ή είναι αδύνατη, οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεως πρέπει να 

παρέχουν επαρκή πληροφόρηση.    

Βάσει των παραπάνω προδιαγραφών η αβεβαιότητα που συνδέεται με την εξάπλωση και την διάρκεια 

της πανδημίας πρέπει να υπογραμμιστεί, και ενόψει της συνεχούς εξέλιξης του φαινομένου, είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες τόσο σε μακρό 

όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται υψηλή πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα στις 

εκτιμήσεις της Διοίκησης και οι αντίστοιχες παραδοχές της ,πρέπει απαραιτήτως να επανεξετασθούν και 

ενημερωθούν στην διάρκεια των επόμενων μηνών, όπως και των σημαντικών όρων, που αφορούν στην 

εξέλιξη γεγονότων που δεν έχει στον έλεγχό της. 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων που αφορά στην πανδημία του κορονοϊού, το 

επίπεδο πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας των εκτιμήσεων είναι άνευ προηγουμένου, επιδρώντας σε 

πολυάριθμους παράγοντες όπως: 

-οι διαφορετικοί ρυθμοί εξάπλωσης , ανθεκτικότητας και έκτασης της μετάδοσης στην Ελλάδα, στην 

Ευρώπη και στον κόσμο (κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες) 

-η ελλιπής εικόνα της συνολικής διάρκειας της λοίμωξης, και πάνω από όλα, οι επιπτώσεις των σχετικών 

περιοριστικών μέτρων που αφορούν στην μέθοδο και στον χρόνο που αυτά θα αίρονται 

-η ιδιαίτερη δυσκολία πρόβλεψης του χρόνου και έκταση της ανάκαμψης των διεθνών και παγκοσμίων 

δραστηριοτήτων, τόσο σε μακρό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, όταν λήξει η έκτακτη ανάγκη. 

Δεδομένου των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IAS10, 

προέβη σε ανάλυση ώστε να αναγνωριστούν οι περιοχές με τις πιθανές υψηλότερες επιπτώσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις του 2019 και ανέπτυξε σενάρια, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, 

προϋπολογισμών που καταρτίζονται προς το παρόν, με υψηλή αβεβαιότητα. Η ανάλυση αφορούσε πιο 

συγκεκριμένα : 

-στην ανάπτυξη προϋπολογιστικών σεναρίων των οικονομικών τάσεων για το 2020. Από τα πρώτα 

αποτελέσματα της ανάλυσης, προέκυψε ότι θα υπάρχουν αισθητές μειώσεις των λειτουργιών και της 

κερδοφορίας της Εταιρίας για το έτος 2020, ενώ για τα επόμενα χρόνια δεν θεωρείται δυνατόν να 

εκτιμηθούν εύλογα οι επιπτώσεις, εξαιτίας των σημαντικών αβεβαιοτήτων του τελικού αποτελέσματος 

της διάρκειας και της έντασης του φαινομένου.   

Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και της επίδρασης στις 

επιχειρηματικές της λειτουργίες, και θα ανανεώσει τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα στις επόμενες 

οικονομικές περιόδους μετά την λήξη της χρήσεων 31 Δεκεμβρίου 2019.  

-στην συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας του Ομίλου. Όπως προκύπτει από τις υποβαλλόμενες 

οικονομικές καταστάσεις το επιχειρηματικό μοντέλο και η διαχείριση που εφάρμοσε ο Όμιλος  στην 

διάρκεια των χρόνων συμπεριλαμβανομένου και του 2019 , κατάφερε να παράγει θετικές ταμειακές ροές, 

ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 
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Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την υποβολή της Εκθέσεως-

συνέχεια: 

 

Υπογραμμίζεται η πρόσβαση στην αχρησιμοποίητη γραμμή πίστωσης (οverdraft) στην τράπεζα Alpha 

Bank ύψους Ευρώ 7 εκ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019  

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω, και των καλύτερων διαθέσιμων πληροφοριών, στο πλαίσιο 

που περιγράφεται παραπάνω , και της πρωτοφανής αβεβαιότητας που προκαλεί η έκτακτη ανάγκη λόγω 

του COVID19, εύλογα εκτιμάται ότι στους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία ισολογισμού, 

δεν υπάρχουν ρίσκα μη επαρκούς ρευστότητας ή ρίσκα που αφορούν στην δυνατότητα αποπληρωμών 

των υποχρεώσεων του Ομίλου. 

  

Περιγραφή των κυριοτέρων κινδύνων και αβεβαιοτήτων 

 

Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται και 

αξιολογείται σε συχνή βάση κυρίως μέσω του ιστορικού πιστώσεων των πελατών. Η μέγιστη έκθεση 

σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Η πολιτική του 

Ομίλου και της Εταιρίας είναι να συνάπτει συμβόλαια με μέρη που ικανοποιούν υψηλά κριτήρια, και 

είναι οικονομικά αξιόπιστα. Άνω του 50% των πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχεται 

από έναν σημαντικό πελάτη. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος και η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή 

παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές της και 

ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και αχρησιμοποίητα τραπεζικά πιστωτικά 

όρια.   

 

Κίνδυνος επιτοκίου: Η μη χρησιμοποιηθείσα πιστωτική γραμμή έχει κυμαινόμενο επιτόκιο. Κατά 

συνέπεια ο επιτοκιακός κίνδυνος του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχεται κυρίως από μεταβολές των 

Euribor επιτοκίων.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένοι στον 

συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι διενεργούν λιγοστές εμπορικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  

Το μεγαλύτερο μέρος του συναλλαγματικού κινδύνου προέρχεται από πωλήσεις και αγορές στα 

νομίσματα Δολαρίου Ηνωμένων Πολιτειών (USD) και Λίρας Ηνωμένου Βασιλείου (GBP).  

 

Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν εκτίθενται σημαντικά σε κίνδυνο τιμών. 

 

Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε 

διάφορες δικαστικές υποθέσεις στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η Διοίκηση καθώς και οι 

νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου και της Εταιρίας εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν σημαντικές επίδικες 

διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική 

κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα της λειτουργίας του Ομίλου και της 

Εταιρίας. 

 

Πιστεύουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ενήργησε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο με σκοπό την 

εξασφάλιση των συμφερόντων του Ομίλου και της Εταιρίας και την μελλοντική επέκταση των 

εργασιών τους και του μεριδίου που κατέχουν στην αγορά. Ενόψει των ανωτέρω παρακαλούμε για την 

επικύρωση και έγκριση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Παρακαλούμε για την έγκριση των Ετησίων Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών 

Καταστάσεων καθώς και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών 

από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως 
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Διόνυσος,  

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ & Δ/νων Σύμβουλος To Mέλος 

 

 

 

 

 

 

 

ESPEN TRANOY 

 

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΡΟΥΣΑΚΟΣ 
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Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  

                (όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 
 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    

   Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  Σημ. 31/12/2019  31/12/2018 *  

       

Πωλήσεις  5α 55.223.394  52.400.704  

Κόστος πωληθέντων  5γ (40.372.362)  (48.610.858)  

Μικτό κέρδος   14.851.032  3.789.846  

Άλλα λειτουργικά έσοδα  5β 1.073.036  2.017.071  

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5δ (1.274.781)  (1.532.368)  

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5ε (8.527.294)  (10.476.099)  

Λοιπά έξοδα  5στ (101.009)  (1.737.038)  

Λειτουργικά αποτελέσματα   6.020.984  (7.938.588)  

 

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5ζ 17.330  12.568  

Χρηματοοικονομικά έξοδα   5ζ (326.305)  (1.312.369)  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ   5.712.009  

 

(9.238.389)  

Φόροι εισοδήματος  6 (1.821.370)  (1.575.112)  

ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ 

ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ   3.890.639  (10.813.501)  

Καθαρά εισοδήματα  που αναλογούν 

σε: 

Μετόχους της Εταιρίας   3.890.639  

 

 

(10.813.501)  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -  -  

   3.890.639  (10.813.501)  

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ που δεν θα 

ταξινομηθούν μελλοντικά στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά 

φόρων):     

 

 

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 

συνταξιοδοτικά προγράμματα 

καθορισμένων παροχών          16 (551.270)  

 

 

144.501  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΥΣ   3.339.369  (10.669.000)  

Συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα που αναλογούν σε: 

Μετόχους της Εταιρίας   3.339.369  (10.669.000)  

Μη ελέγχουσες συμμετοχές   -  -  

   3.339.369  (10.669.000)  
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Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

                                                                                  

 

    Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  Σημ.  31/12/2019  31/12/2018 * 

       

Πωλήσεις  5α  55.223.394  52.400.704 

Κόστος πωληθέντων  5γ  (40.372.362)  (48.610.858) 

Μικτό κέρδος    14.851.032  3.789.846 

Άλλα λειτουργικά έσοδα  5β  1.072.821  2.016.889 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  5δ  (1.274.781)  (1.532.368) 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  5ε  (8.524.828)  (10.469.869) 

Λοιπά έξοδα  5στ  (100.878)  (1.736.917) 

Λειτουργικά αποτελέσματα    6.023.366  (7.932.419)  

Χρηματοοικονομικά έσοδα  5ζ  17.245  12.496  

Χρηματοοικονομικά έξοδα   5ζ  (325.809)  (1.312.131)  

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ    5.714.802  (9.232.054) 

Φόροι εισοδήματος  6  (1.821.370)  (1.575.112) 

ΚΑΘΑΡΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΦΟΡΟΥΣ    3.893.432  (10.807.166) 

       

Καθαρά εισοδήματα που αναλογούν σε:       

Μετόχους της Εταιρίας    3.893.432  (10.807.166) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    -  - 

    3.893.432  (10.807.166) 

       

ΛΟΙΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ που 

δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά στην 

κατάσταση αποτελεσμάτων (μετά φόρων):       

Αναλογιστικά κέρδη / (ζημιές) από 

συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 

παροχών  16  (551.270)  144.501 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ    3.342.162  (10.662.665) 

       

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα που 

αναλογούν σε:       

Μετόχους της Εταιρίας    3.342.162  (10.662.665) 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    -  - 

    3.342.162  (10.662.665) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

 

 
Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    
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Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 
(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

 

 

 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 
 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    

  

      

 

 

                              
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

   Σημ.            31/12/2019     31/12/2018 *          31/12/2019    31/12/2018 * 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ        

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό:        

 Ενσώματα πάγια στοιχεία     7 31.225.916 29.155.781  31.225.916 29.155.781 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9 13.779.273 12.481.450  13.779.273 12.481.450 

 Επενδύσεις σε θυγατρικές 4 - -  - - 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 

απαιτήσεις 6 2.221.840 2.674.687  2.221.840 2.675.193 

 Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 10 101.597 124.019  101.597 124.019 

 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος 

ενεργητικού  47.328.626 44.435.937  47.328.626 44.436.443 

        

Κυκλοφορούν ενεργητικό:        

 Αποθέματα 11 234.381 346.653  234.381 346.653 

 Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 16.108.354 10.357.088  16.101.989 10.357.168 

 Φόροι εισοδήματος προπληρωθέντες  - 444.556  - 445.139 

 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 6.849.140 10.548.058  6.441.976 10.131.525 

 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  23.191.875 21.696.355  22.778.346 21.280.485 

        

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  70.520.501 66.132.292  70.106.972 65.716.928 

        

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Ίδια κεφάλαια        

 Μετοχικό κεφάλαιο 14 43.851.715 43.851.715  43.851.715 43.851.715 

 Υπέρ το άρτιο 14 174.588.080 174.588.080  174.588.080 174.588.080 

 Αποθεματικά 15 1.020.381 1.571.651  943.230 1.494.500 

 Ζημιές εις Νέον  (170.150.481) (174.157.214)  (170.485.487) (174.511.833) 

 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  49.309.695 45.854.232  48.897.538 45.422.462 

        

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις:        

 

Πρόβλεψη για αποζημίωση 

προσωπικού 16 4.462.114 3.545.362  4.462.114 3.545.362 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 17 1.500.404 4.268.538  1.500.404 4.268.538 

 

Σύνολο μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  5.962.518 7.813.900  5.962.518 7.813.900 

        

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις:        

 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 18 10.460.428 7.399.763  10.459.627 7.422.039 

 Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 19 150.000 11.740  150.000 5.870 

 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

πληρ. στην επομ. χρήση 17 3.401.599 2.662.840  3.401.599 2.662.840 

 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι 6 1.236.261 2.389.817  1.235.690 2.389.817 

 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων  15.248.288 12.464.160  15.246.916 12.480.566 

        

 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  70.520.501 66.132.292  70.106.972 65.716.928 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ & ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2019-31/12/2019 

 

 

 

 

 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 
 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ το 

Άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο 

       

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ *  400.000 174.588.080 1.427.150 (163.343.713) 13.071.517 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  43.451.715 - - - 43.451.715 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01/01-

31/12/2018  - - - (10.813.501) (10.813.501) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - 144.501 - 144.501 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  43.851.715 174.588.080 1.571.651 (174.157.214) 45.854.232 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2018 *  43.851.715 174.588.080 1.571.651 (174.157.214) 45.854.232 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

1 Ιανουαρίου 2019 *  43.851.715 174.588.080 1.571.651 (174.157.214) 45.854.232 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01/01-

31/12/2019  - - - 3.890.639 3.890.639 

Διόρθωση λαθών     116.094 116.094 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - (551.270) - (551.270) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  43.851.715 174.588.080 1.020.381 (170.150.481) 49.309.695 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2019  43.851.715 174.588.080 1.020.381 (170.150.481) 49.309.695 

  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο 

       

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018, 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ *  400.000 174.588.080 1.349.999 (163.704.667) 12.633.412 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  43.451.715 - - 

    
 43.451.715 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01/01-

31/12/2018  - - - 

    
(10.807.166) (10.807.166) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - 144.501 - 144.501 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  43.851.715 174.588.080 1.494.500 (174.511.833) 45.422.462 

       

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2018 *  43.851.715 174.588.080 1.494.500 (174.511.833) 45.422.462 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

1 Ιανουαρίου 2019*  43.851.715 174.588.080 1.494.500 (174.511.833) 45.422.462 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως 01/01-

31/12/2019  - - - 

    
3.893.432 

    
3.893.432 

Διόρθωση λαθών     132.914 132.914 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα  - - (551.270) - (551.270) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα  43.851.715 174.588.080 943.230 (170.485.487) 48.897.538 

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2019  43.851.715 174.588.080 943.230 (170.485.487) 48.897.538 
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                    Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 Σημ.  

01/01/2019 - 

31/12/2019 

01/01/2018 - 

31/12/2018  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες     

Κέρδη/(Ζημιές)  χρήσεως προ φόρων  5.712.009 (9.238.389)  

Αναπροσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων 

παγίων στοιχείων 7 3.177.137 3.768.189  

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 6.475.719 7.375.138  

Απομείωση παγίων  55.717 1.569.322  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 19 144.130 (28.264)  

Πρόβλεψη Απομείωσης Αποθεμάτων  (30.665) 242.551  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 12 100.039 311.133  

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  568.897   1.065.355  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5ζ (17.330) (12.568)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5ζ 326.305 1.312.369  

 

Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων 

στοιχείων  - 53.720  

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του 

κεφαλαίου κίνησης  16.511.958 6.418.556  

(Αύξηση) / Μείωση σε:     

Αποθέματα  142.937 324.053  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  (5.918.373) 2.573.842  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  22.422 60.566  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   2.345.518     (2.988.098)  

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (377.500)   (895.873)  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 

πληρωθέντα 5ζ 

(326.305)     

(1.312.369)  

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες  (1.855.310) (748.469)  

Καθαρές ταμειακές εισροές από 

λειτουργικές δραστηριότητες 

 

10.545.347 3.432.208  

     

Ταμειακές ροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 7,9 (11.105.570)   (4.684.419)  

Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  - 49.017  

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 5ζ 17.330   12.568  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες  (11.088.240) (4.622.834)  

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες     

Πληρωμές από εκδοθέντα δάνεια  - (470.616)  

Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου  - 9.016.715  

Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις  (3.156.025) (2.566.407)  

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (3.156.025) 5.979.692  

     

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα  (3.698.918) 4.789.066  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην 

αρχή της χρήσεως 13 10.548.058 5.758.992  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους 

χρήσεως 13 6.849.140 10.548.058  

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    
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   Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 Σημ.  

01/01/2019 - 

31/12/2019 

01/01/2018 - 

31/12/2018  

Ταμειακές ροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες     

Κέρδη/(Ζημιές) χρήσεως προ φόρων  5.714.802 (9.232.054)  

Αναπροσαρμογές για:     

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων παγίων 

στοιχείων 7 3.177.137 3.768.189  

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 9 6.475.719 7.375.138  

Απομείωση παγίων  55.717 1.569.322  

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 19 144.130 (28.264)  

Πρόβλεψη Απομείωσης Αποθεμάτων  (30.665) 242.551  

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 12 100.039 311.133  

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού  568.897   1.065.355  

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5ζ (17.245)   (12.496)  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5ζ 325.809   1.312.131  

Ζημίες από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  - 53.720  

Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του 

κεφαλαίου κίνησης  16.514.340   6.424.725  

(Αύξηση) / Μείωση σε:     

Αποθέματα  142.937   324.053  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  (5.916.878)   2.232.551  

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  22.422 60.566  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις   2.350.599     (2.988.082)  

Πληρωμές για αποζημίωση προσωπικού  (377.500)   (895.873)  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα πληρωθέντα 5ζ (325.809)     (1.312.131)  

Φόροι εισοδήματος πληρωθέντες  (1.855.310) (748.458)  

Καθαρές ταμειακές εισροές από λειτουργικές 

δραστηριότητες 

 

10.554.801   3.097.351  

     
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες     

Αγορές ενσώματων παγίων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων 7,9 (11.105.570)   (4.684.419)  

Πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων  - 49.017  

Τόκοι και συναφή έσοδα εισπραχθέντα 5ζ 17.245   12.496  

Καθαρές ταμειακές εκροές από επενδυτικές 

δραστηριότητες  (11.088.325)   (4.622.906)  

     

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Πληρωμές από εκδοθέντα δάνεια  - (470.616)  

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου  - 9.016.715  

Πληρωμή υποχρεώσεων από μισθώσεις  (3.156.025) (2.566.407)  

Καθαρές ταμειακές εισροές / (εκροές) από 

χρηματοδοτικές δραστηριότητες  (3.156.025) 5.979.692  

     
Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά 

διαθέσιμα και ισοδύναμα  (3.689.549)   4.454.137  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 

χρήσεως 13 10.131.525   5.677.388  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα τέλους       

χρήσεως 13 6.441.976   10.131.525  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων                    
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ: 
 

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 η SIA S.p.A η οποία είναι εγκατεστημένη στο Μιλάνο εξαγόρασε το 100% 

των μετοχών της Εταιρίας. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της Εταιρίας τροποποιήθηκαν την 

ίδια ημερομηνία σε PROCESSING SERVICES SIA GREECE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και ο 

διακριτικός τίτλου από First Data Hellas S.A.'' σε "New SIA Greece S.A.". Μοναδικός μέτοχος της 

εταιρείας είναι SIA S.p.A. Η Εταιρία έχει την έδρα της στον Δήμο Διονύσου Αττικής  στο 23οχλμ 

της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας. Η διάρκεια της ζωής της είναι 50 χρόνια από την ημερομηνία καταχώρησης 

στο μητρώο ανωνύμων εταιριών το 2005. Με την 16 Δεκεμβρίου 2019 καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο η επωνυμία της Εταιρίας διαμορφώθηκε σε PROCESSING SERVICES SIA 

GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ'' και ο διακριτικός της τίτλος σε "New SIA 

Greece Single Member S.A." 

 

Η Εταιρία, με προηγούμενη επωνυμία First Data Hellas S.A., προέκυψε από την συγχώνευση των 

δυο εταιριών FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και της 100% 

θυγατρικής της First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας που ολοκληρώθηκε 

την 31 Δεκεμβρίου 2008 όπως αναφέρεται κατωτέρω και αποτελεί την Μητρική Εταιρία του Ομίλου. 

 

Η Εταιρία FIRST DATA (GREECE) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ αγόρασε στις 26 

Σεπτεμβρίου 2005 από την τελική μητρική της, First Data Corporation («FDC»), το 100% των 

μετοχών της εταιρίας First Data Hellas Ανώνυμη Εταιρία Υπηρεσιών Επεξεργασίας, μιας εταιρίας 

εγκατεστημένης στην Ελλάδα, έναντι τιμήματος Ευρώ 213,9 εκατομμύρια. Η χρηματοδότηση της 

αγοράς αυτής έγινε μέσω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της FIRST DATA (GREECE) 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ με συμμετοχή της FDC κατά Ευρώ 55,0 εκατομμύρια 

περίπου και μέσω δανείου από συνδεδεμένη εταιρία ύψους Ευρώ 158,9 εκατομμύρια περίπου.  

 

Η συγχωνευμένη Εταιρία μετονομάστηκε σε  «FIRST DATA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» με διακριτικό τίτλο FIRST DATA 

HELLAS S.A.(«η Εταιρία» ή «FDH S.A.» με τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού 

4/12/2008 ΦΕΚ 546 21/01/2009. 
 

Σκοπός της Εταιρίας είναι: (α) Η μηχανογράφηση επιχειρήσεων, η μελέτη και η εφαρμογή διάφορων 

συστημάτων μηχανογράφησης, η οργάνωση επιχειρήσεων, η εκπόνηση προγραμμάτων, η εισαγωγή, 

η μίσθωση μηχανημάτων μηχανοργάνωσης ως και η επεξεργασία πληροφοριών και λοιπών στοιχείων 

για λογαριασμό τρίτων, (β) Η παροχή υπηρεσιών συντηρήσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

αναλύσεως, εφαρμογών και συντάξεως προγραμμάτων, η παροχή υπηρεσιών εμπειρογνώμονα, 

σύμβουλο οργανισμών, καθώς και κάθε συναφής εργασία ή υπηρεσία, (γ) Η παροχή υποστήριξης 

μηχανογραφικών κέντρων σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας τους λόγω καταστροφής, βλάβης ή 

άλλης αιτίας, η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικού κέντρου πληροφορικής, η παροχή υπηρεσιών 

οργανώσεως, αναλύσεως, προγραμματισμού και εκπαιδεύσεως στη χρήση μηχανογραφικών 

εφαρμογών, (δ) Η Παραγωγή –Εκτύπωση-Επισήμανση –Φακελοποίηση παντός τύπου Εντύπων 

συμπεριλαμβανομένων Αξιογράφων-Εισιτηρίων-Καρτών-Ταυτοτήτων, (ε) Η εμπορία υλικών και 

προϊόντων τρίτων (Κάρτες-Δελτία-Έντυπα-Φάκελα), (στ) Η συναρμολόγηση και παραγωγή 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικών συστημάτων και παρεμφερών ειδών σε βιομηχανική 

ή βιοτεχνική κλίμακα καθώς και η εισαγωγή- εξαγωγή και εμπορία αναλωσίμων ειδών γραφείου και 

Η/Υ, (ζ) Η επεξεργασία και εκτύπωση χάρτου, (η) Η παροχή υπηρεσιών διαχείρισης Έργων και 

προώθησης πωλήσεων, (θ) Η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τεχνικής λειτουργίας πληροφοριακών 

και ηλεκτρονικών συστημάτων, (ι) Η εκπόνηση μελετών σχεδίασης  
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1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:- συνέχεια: 

 
και υλοποίησης τεχνολογιών πληροφορικής, (ια) Η αγορά, απόκτηση και προστασία δικαιωμάτων 

ευρεσιτεχνίας, αδειών χρήσης τεχνολογιών κλπ. και  συνεκμετάλλευσης κάθε φύσεως συστημάτων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (ιβ) Η αντιπροσώπευση Οίκων εξωτερικού ή εσωτερικού με όμοιο 

ή παρεμφερή σκοπό, (ιγ) Η μελέτη της αγοράς, η παρουσίαση και πρόταση λύσεων ασφαλιστικής 

κάλυψης των αναγκών του πελάτη ή των πελατών για την κατάρτιση ασφαλιστικών συμβάσεων με 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή ασφαλιστικούς πράκτορες ή μεσίτες ή συντονιστές ασφαλιστικών 

συμβούλων, για τη διεύρυνση των εργασιών τους έναντι αμοιβής (ασφαλιστικός σύμβουλος), (ιδ) η 

απόκτηση και εκμετάλλευση συμμετοχών σε ημεδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως της νομικής 

μορφής της, οι οποίες ασχολούνται στον τομέα της πληροφορικής, καθώς και η παροχή υπηρεσιών 

πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, υπηρεσιών που σχετίζονται με συστήματα 

πληρωμών, εφαρμογές επιχειρήσεων και κάθε είδος υπηρεσιών υποστήριξης και υπηρεσιών 

τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, και (ιε) η εισαγωγή, εξαγωγή και εμπορία χάρτου και η αντιπροσώπευση 

οίκων εισαγωγής, εξαγωγής και εμπορίας χάρτου.   

Η Εταιρία αγόρασε στις 30 Νοεμβρίου 2009 από την τότε τελική μητρική της, First Data Corporation 

600 μετοχές (100% των μετοχών που κατείχε η FDC) της εταιρίας D.MAN Ανώνυμη Εταιρία 

Ενημέρωσης Οφειλετών («D.MAN A.E.» ή «D.MAN») έναντι τιμήματος Ευρώ 45.452 συν την 

υποχρέωση να καταβάλει Ευρώ 300.000 για επιπλέον 3.000 μετοχές από αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίου η οποία αποφασίστηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της D.MAN στις 26 

Οκτωβρίου 2009. Η D.MAN είναι εγκατεστημένη και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είχε 

ιδρυθεί από την FDC στις 13 Ιουνίου 2006.  

Tην 30η Σεπτεμβρίου 2016 , η Γενική συνέλευση των Μετόχων της D.MAN λαμβάνοντας υπόψη 

ότι: i) η Εταιρία κατόπιν επιχειρηματικής αποφάσεως του Ομίλου First Data και ενόψει των 

οικονομικών αποτελεσμάτων των τελευταίων ετών έχει ήδη αναστείλει τις εργασίες της από τον 

Δεκέμβριο 2015 

ii) δεν υπάρχουν προοπτικές επαναδραστηριοποίησής της και 

iii) η διατήρησή της σε λειτουργία συνεπάγεται μόνο άσκοπες δαπάνες   

αποφάσισε ομόφωνα τη λύση αυτής. 

Το πρακτικό της Γενικής  Συνέλευσης των Μετόχων της 30/09/2016  καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ την 

20/10/2016. Η ανακοίνωση της καταχώρησης της λύσης της Εταιρίας πραγματοποιήθηκε την 

1/11/2016 με αριθμό πρωτοκόλλου 646660 και η Εταιρία τέθηκε σε διαδικασία εκκαθάρισης. Οι 

οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2016-20/10/2016 αποτελούν τις οικονομικές 

καταστάσεις έναρξης εκκαθάρισης της Εταιρίας. 

 

Η Εταιρία και η θυγατρική της (D.MAN A.E.) αναφέρονται από κοινού στις συνημμένες οικονομικές 

καταστάσεις ως  «ο Όμιλος». 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

 

(α) Βάση σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων:  

 

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και οι ατομικές οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρίας έχουν κατά το έτος και για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχουν συνταχθεί 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α), όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το χρόνο σύνταξης.  

 

Τα κονδύλια παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα σε Ευρώ. Τυχόν διαφορές μεταξύ των ποσών που 

αναφέρονται στις κύριες οικονομικές καταστάσεις και των σχετικών ποσών που παρουσιάζονται στις 

συνοδευτικές σημειώσεις, οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, τα 

συγκριτικά στοιχεία έχουν αναμορφωθεί για να είναι σύμφωνα με τις αλλαγές στην παρουσίαση της 

τρέχουσας περιόδου. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 

 

(β) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

 

Συμπέρασμα: 

 

Η Διοίκηση έχει αποφανθεί ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας έχουν 

συνταχθεί κατάλληλα με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2019 λαμβάνοντας υπόψη: 

 

α) Τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική θέση του Ομίλου που αποτυπώνεται στην αύξηση των 

πωλήσεων, την επιστροφή στην κερδοφορία και την αύξηση των λειτουργικών ταμειακών ροών. 

 

β) Την επάρκεια των Ιδίων κεφαλαίων που μπορούν να καλύψουν τις οικονομικές επιπτώσεις του 

COVID 19  

 

γ) Την πρόσβαση στην αχρησιμοποίητη γραμμή πίστωσης (οverdraft) στην τράπεζα Alpha Bank 

ύψους Ευρώ 7 εκ.  

 

δ) Tα μέτρα που ελήφθησαν τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Ελληνική κυβέρνηση 

για να μετριάσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 στις οικονομίες των κρατών μελών 

καθώς τις θετικές εξελίξεις στην Ελληνική οικονομία και την πιστωτική επέκταση προς τις 

επιχειρήσεις 
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: 

 

(β) Συνεχιζόμενη δραστηριότητα-συνέχεια: 

 

Εξελίξεις σε οικονομικό περιβάλλον:  

 

Η Ελληνική οικονομία έμεινε σε αναπτυξιακή τροχιά το 2019. Παραμένει σε ενισχυμένη εποπτεία 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά όλες οι πρόσφατες αξιολογήσεις έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και 

έγκαιρα. Οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Moody’s, S&P Global και Fitch σταδιακά αναβάθμισαν την 

πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε κλίμακες σταθερών και θετικών προοπτικών. Τον Ιανουάριο 

του 2019 η Ελλάδα επέστρεψε στις αγορές χρεογράφων με έκδοση ομολόγων και ακολούθησαν και 

άλλες εκδόσεις με μειούμενα επιτόκια. Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% συνεχίζοντας τη θετική πορεία. 

Η ανεργία παρουσίασε μικρή μείωση ενώ στα μέσα του 2019 αποφασίστηκε μείωση των 

φορολογικών συντελεστών. Αυξητική ήταν και η πορεία των διαφορών κλάδων της οικονομικής 

δραστηριότητας όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο και η μεταποίηση ενώ σημαντική ανάκαμψη 

παρουσιάστηκε στην αγορά ακινήτων. 

 

Κύριοι παράγοντες κινδύνου για την ελληνική οικονομία και τον Όμιλο αποτελούν 

α) οι συνθήκες που επικρατούν στο οικονομικό περιβάλλον λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του 

COVID19 και τη διαφαινόμενη επιστροφή σε περιβάλλον ύφεσης.  

 

β) Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 

 

Αρνητικές εξελίξεις στην οικονομική ανάπτυξη ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις 

δραστηριότητες του Ομίλου μέσω της καθυστέρησης εισπράξεων από πελάτες, τη μείωση των 

πωλήσεων και την ανάγκη δανεισμού. Η Διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και θα αξιολογεί 

ανά τακτά διαστήματα τυχόν επίδραση στις δραστηριότητες του Ομίλου. 

 

(γ) Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων:  
 

Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ, για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019 και τα συγκριτικά στοιχεία για τη 

χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στην 30η 

Απριλίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 

(δ) Βάση ενοποίησης  

 

Οι συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας 

καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου που περιλαμβάνει την Εταιρία και τις θυγατρικές 

εταιρίες στις οποίες η μητρική εταιρία έχει δυνατότητα άσκησης ελέγχου κατά την 31 Δεκεμβρίου 

2019. 

 

Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις στις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο 

κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. 

 

Οι θυγατρικές ενοποιούνται ολικά από την ημερομηνία απόκτησής τους η οποία είναι η ημερομηνία 

κατά την οποία ο Όμιλος αποκτά τον έλεγχο των εταιριών αυτών και ενοποιούνται έως την 

ημερομηνία όπου ο έλεγχος παύει να υφίσταται. Η περίοδος στην οποία αναφέρονται οι οικονομικές 

καταστάσεις των θυγατρικών είναι ίδια με της μητρικής και χρησιμοποιούνται λογιστικές πολιτικές  
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια: 

 

(δ) Βάση ενοποίησης – συνέχεια: 

 

που είναι συνεπείς με εκείνες της μητρικής. Όλα τα ενδοομιλικά υπόλοιπα και συναλλαγές, μη 

πραγματοποιημένα κέρδη και ζημιές προερχόμενα από ενδοομιλικές  συναλλαγές και μερίσματα 

απαλείφονται πλήρως. 

 

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα θυγατρικών αποδίδονται στη μη ελέγχουσα συμμετοχή ακόμη κι 

αν αυτό δημιουργεί αρνητικό υπόλοιπο. Μία μεταβολή σε ποσοστό συμμετοχής σε θυγατρική, χωρίς 

απώλεια ελέγχου, αποτελεί συναλλαγή μεταξύ των μετόχων. Σε περίπτωση που ο Όμιλος χάσει  τον 

έλεγχο μιας θυγατρικής τότε: 

 

Αποαναγνωρίζονται: 

Τα περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένης και της υπεραξίας) και οι υποχρεώσεις της 

θυγατρικής 

 Η λογιστική αξία της μη ελέγχουσας συμμετοχής  

 Οι σωρευμένες συναλλαγματικές διαφορές, που έχουν καταχωρηθεί στην Καθαρή 

 Θέση 

Αναγνωρίζονται: 

 H εύλογη αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε  

 H εύλογη αξία της εναπομένουσας συμμετοχής   

 Οποιοδήποτε πλεόνασμα ή έλλειμμα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος χρήσεως 

 Το μερίδιο της μητρικής στα στοιχεία που προηγουμένως είχαν αναγνωριστεί στην 

κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων, στην κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων ή 

Αποτελέσματα εις νέο, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

Οι θυγατρικές (εταιρίες στις οποίες ο Όμιλος έμμεσα ή άμεσα συμμετέχει με περισσότερο από το 

50% των ψήφων ή με άλλον τρόπο ελέγχει τη διοίκησή τους) έχουν ενοποιηθεί.  Οι συνημμένες 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιέχουν τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής 

εταιρίας New SIA Greece Single Member S.A και της θυγατρικής εταιρίας D.MAN στην οποία η 

New SIA Greece Single Member S.A έχει τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου.  

 

(ε)  Κρίσεις, λογιστικές παραδοχές και πηγές επιμέτρησης αβεβαιότητας  
 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση του 

Ομίλου και της Εταιρίας προβαίνει σε κρίσεις, παραδοχές και εκτιμήσεις σχετικά με τη λογιστική 

αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα εμφανή από άλλες πηγές. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και επανεξετάζονται σε συνεχή 

βάση. Τα πραγματικά αποτελέσματα πιθανόν να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

(ε.1) Σημαντικές κρίσεις κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Επιλογή/ προσαρμογή του μοντέλου αναμενόμενης πιστωτικής ζημιάς 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία μπορούν να χρησιμοποιούν διάφορα μοντέλα για την για την εκτίμηση της 

πρόβλεψης απομείωσης. Κρίση εφαρμόζεται για τον εντοπισμό του καταλληλότερου μοντέλου και 

για κάθε περιουσιακό στοιχείο και για τις συγκεκριμένες παραδοχές του μοντέλου αυτού. Η Διοίκηση 

αναμένει πιστωτικές ζημίες κυρίως από τις εμπορικές απαιτήσεις. Περισσότερες πληροφορίες για το 

μοντέλο που επιλέχθηκε στη σημείωση 3θ.  
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2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – συνέχεια: 

 

(ε)  Κρίσεις, λογιστικές παραδοχές και πηγές επιμέτρησης αβεβαιότητας-συνέχεια 

 

(ε.1) Σημαντικές κρίσεις κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών-συνέχεια 
 

Αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογίας 

 

Η Διοίκηση αξιολογεί την ανακτησιμότητα της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε κάθε 

περίοδο αναφοράς. Η αναγνώριση της απαίτησης βασίζεται στην αξιολόγηση της Διοίκησης σχετικά 

με την πιθανότητα εμφάνισης και την επάρκεια μελλοντικών φορολογικών κερδών και τυχόν  

 

μελλοντικούς αντιλογισμούς υφιστάμενων προσωρινών διαφορών. Η Εταιρία κατά τα τελευταία έτη 

παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις στα φορολογητέα κέρδη/ζημίες και υπάρχει σημαντική κρίση 

για την αναμενόμενη μελλοντική κερδοφορία σε συνδυασμό με τις μελλοντικές φορολογικές 

στρατηγικές που θα ακολουθηθούν.  

  

(ε.2) Βασικές πηγές εκτίμησης της αβεβαιότητας 

 

Οι ακόλουθες είναι βασικές εκτιμήσεις που η Διοίκηση έχει χρησιμοποιήσει κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του Ομίλου 

 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο («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 μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Η τελική 

εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 

καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  

 

Εκτίμηση παραμέτρων πιστωτικού κινδύνου και αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών: Ο Όμιλος 

χρησιμοποιεί πίνακα με τον οποίο υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη 

διάρκεια ζωής των απαιτήσεων του. Ο πίνακας αυτός βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος. αλλά 

προσαρμόζεται με τρόπο τέτοιο ώστε να αντανακλά προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική 

κατάσταση των πελατών αλλά και του οικονομικού περιβάλλοντος.. Για τυχόν απαιτήσεις που 

αξιολογούνται σε ατομική βάση, λαμβάνονται υπόψη στοιχεία της νομικής υπηρεσίας του Ομίλου 

και της Εταιρίας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 

εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο και την Εταιρία κατά την 

προετοιμασία και σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων είναι οι ακόλουθες:  

 

 (α)      Χρηματοοικονομικά στοιχεία:  

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και  υποχρεώσεις του ισολογισμού περιλαμβάνουν 

διαθέσιμα, απαιτήσεις, συμμετοχές, και βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, βάσει 

παραδοχών που περιγράφονται στο ΔΠΧΑ 9. Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν κάνουν χρήση παραγώγων  

χρηματοοικονομικών προϊόντων ούτε για αντιστάθμιση κινδύνου ούτε για κερδοσκοπικούς σκοπούς. 

Οι λογιστικές αρχές αναγνώρισης και αποτίμησης των στοιχείων αυτών αναφέρονται στις  

αντίστοιχες λογιστικές αρχές οι οποίες παρουσιάζονται στις Σημειώσεις 3ζ, 3θ, 3ι και 3ξ. Τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία παρουσιάζονται ως απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή στοιχεία της καθαρής  

 θέσης βάσει της ουσίας και του περιεχομένου των  σχετικών συμβάσεων από τις οποίες απορρέουν. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία συμψηφίζονται όταν ο Όμιλος και η Εταιρία, σύμφωνα με τον νόμο,  

έχουν νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθενται να τα συμψηφίσουν σε καθαρή βάση (μεταξύ τους) 

ή να ανακτήσουν το περιουσιακό στοιχείο και να συμψηφίσουν την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 
(β)         Συναλλαγματικές μετατροπές 

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης: Τα στοιχεία των Οικονομικών Καταστάσεων του 

Ομίλου και της Εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, 

μέσα στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι Οικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε 

Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου και της Εταιρίας. Οι συναλλαγές σε ξένα 

νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που υφίστανται κατά 

την ημερομηνία των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις, τα διαθέσιμα και οι υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να 

αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας ισολογισμού.  

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της χρήσεως και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην κατάσταση 

συνολικού εισοδήματος. Tα μη-νομισματικά στοιχεία τα οποία επιμετρώνται στα πλαίσια του 

ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται χρησιμοποιώντας την συναλλαγματική ισοτιμία 

κατά την ημερομηνία της αρχικής συναλλαγής. 

 

(γ) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία:  
 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως (ή στο 

«τεκμαρτό κόστος» όπως προσδιορίστηκε κατά την πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ βάση του ΔΠΧΑ 

1) μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. 

Το κόστος κτήσης κάποιου ακινήτου, εγκατάστασης ή εξοπλισμού αποτελείται από την τιμή αγοράς 

συμπεριλαμβανομένων των δασμών εισαγωγής και των μη επιστρεφόμενων φόρων αγοράς καθώς 

και οποιοδήποτε κόστος χρειάζεται για να καταστεί το πάγιο λειτουργικό και έτοιμο για μελλοντική 

χρήση. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσεως όπου 

πραγματοποιούνται. Μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 

σχετικών παγίων όταν πληρούν τα σχετικά κριτήρια για κεφαλαιοποίηση. Οι δαπάνες που 

πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν την λογιστική αξία των ενσώματων παγίων  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(γ) Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία-συνέχεια:  
 

μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όμιλο και στην εταιρία μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα.  

Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση περιλαμβάνουν πάγια υπό εκτέλεση και απεικονίζονται στο κόστος 

τους. Οι ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση δεν αποσβένονται μέχρι να ολοκληρωθεί το πάγιο και να 

είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη παραγωγική του λειτουργία.  

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των λοιπών ενσώματων παγίων περιουσιακών 

στοιχείων λογίζονται με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης με βάση τις ακόλουθες ωφέλιμες ζωές 

ανά κατηγορία παγίων: 

 

Πάγιο Ωφέλιμη Ζωή 

Κτίρια – Εγκαταστάσεις κτιρίων 1-33 χρόνια 

Βιομηχανοστάσια 12,5 χρόνια 

Μηχανήματα 1-10 χρόνια 

Μεταφορικά Μέσα 1-6 χρόνια 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1-9 χρόνια 

 

Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία διαγράφονται από τον ισολογισμό, όταν διατίθενται ή όταν δεν 

αναμένονται μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρήση τους. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από 

την απόσυρση ή διάθεση ενσώματων περιουσιακών στοιχείων προσδιορίζονται µε βάση τη διαφορά 

μεταξύ του εκτιµώµενου καθαρού εσόδου από τη διάθεση και της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 

στοιχείου και καταχωρούνται ως έσοδα ή έξοδα στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος.  

 

(δ) Κόστος Δανεισμού: 
 

To κόστος δανεισμού λογίζεται στα αποτελέσματα της χρήσεως που αφορά εκτός εάν αφορά δάνεια 

για κτήσεις ή κατασκευές παγίων και εγκαταστάσεων, όπου ο Όμιλος και η Εταιρία κεφαλαιοποιούν 

το κόστος δανεισμού των υπό κατασκευή παγίων. 

  

(ε) Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων:  
 

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 36, τα ακίνητα, οι εγκαταστάσεις, οι εξοπλισμοί και τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία, πρέπει να αξιολογούνται σε ετήσια βάση για το εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 

ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό αυτού. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, 

προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου και εάν η λογιστική 

αξία του υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης, καταχωρείται στα 

αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό 

μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου και της αξίας χρήσεως 

(value in use). Εύλογη αξία μείον έξοδα πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν 

πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου 

κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσεως είναι η παρούσα αξία των 

εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή 

χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης 

ζωής του. Αν δεν υπάρχει δυνατότητα εκτίμησης του ανακτήσιμου ποσού ενός περιουσιακού  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ε) Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων-συνέχεια:  
 

στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το 

ανακτήσιμο ποσό της μικρότερης μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το 

περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που 

λογίσθηκε σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι οι εκτιμήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ανακτήσιμης αξίας έχουν αλλάξει. Στις περιπτώσεις αυτές 

ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η υπεραξία και άυλα περιουσιακά στοιχεία με 

απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον ετησίως, ενώ αντιλογισμός 

ζημίας απομείωσης για την υπεραξία δεν επιτρέπεται.  

 

(στ) Άυλα περιουσιακά στοιχεία:  

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κόστος αγοράς λογισμικού καθώς και κάθε δαπάνη που έχει 

πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργική 

κατάσταση. Η απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου και εντός περιόδου 

4 ετών. Οι κυριότερες κατηγορίες άυλων περιουσιακών στοιχείων και η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή 

τους είναι οι ακόλουθες: 

 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ωφέλιμη Ζωή 

Λογισμικά προγράμματα  4 

Ανάπτυξη λογισμικού 3 

Τα άυλα υπό κατασκευή  περιλαμβάνουν έργα ανάπτυξης λογισμικού που δεν έχουν ολοκληρωθεί 

και απεικονίζονται στο κόστος τους. Τα άυλα υπό κατασκευή δεν αποσβένονται μέχρι να 

ολοκληρωθεί το άυλο λογισμικό πρόγραμμα και να είναι διαθέσιμο για την προοριζόμενη 

παραγωγική του λειτουργία. 

 

(ζ) Επενδύσεις – Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν και ρυθμίζονται από τις διατάξεις του 

ΔΠΧΑ 9, ταξινομούνται ανάλογα με την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε μία από τις κάτωθι 

κατηγορίες: 

 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που στη συνέχεια επιμετρώνται σε εύλογη αξία 

µέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας στην Καθαρή Θέση και  

 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 

 Στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ζ) Επενδύσεις – Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζονται στην κατηγορία της εύλογης αξίας 

μέσω αποτελεσμάτων χρήσης κατά την αρχική τους αναγνώριση και τα οποία θα μπορούσαν 

διαφορετικά να επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της 

κατάστασης συνολικού εισοδήματος. Μία τέτοια ταξινόμηση μπορεί να γίνει μόνο εάν απαλείφει ή 

μειώνει σημαντικά μια «λογιστική αναντιστοιχία» που διαφορετικά θα προέκυπτε.  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες χρηματιστηριακές 

αγορές, η εύλογη αξία ορίζεται με αναφορά στις χρηματιστηριακές τιμές κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει χρηματιστηριακή αγοραία τιμή, η εύλογη αξία 

προσδιορίζεται με βάση την τρέχουσα αγοραία αξία ενός άλλου χρηματοπιστωτικού μέσου που είναι 

ουσιαστικά το ίδιο, ή υπολογίζεται με βάση την ανάλυση προεξοφλημένων ταμιακών ροών της 

καθαρής θέσης του εκδότη. 

 

(η) Αποθέματα:  

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης 

αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία 

εργασιών της επιχείρησης, μειωμένη με το υπολογιζόμενο κόστος παραγωγικής ολοκληρώσεως και 

το υπολογιζόμενο κόστος που είναι αναγκαίο για να πραγματοποιηθεί η πώληση. 

 

Το κόστος κτήσεως των αγοραζόμενων αποθεμάτων υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο του μέσου 

σταθμικού κόστους. Τα έτοιμα προϊόντα αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος παραγωγής τους. Το 

κόστος παραγωγής συμπεριλαμβάνει τα άμεσα κόστη των υλικών, τα άμεσα κόστη παραγωγής και 

την κατάλληλη κατανομή των σταθερών και μεταβλητών γενικών εξόδων παραγωγής που βασίζεται 

στην κανονική παραγωγική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων. Το κόστος των αποθεμάτων δεν 

περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα. 
 

Τα αναλώσιμα υλικά και τα ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και 

εξοδοποιούνται κατά τον χρόνο της ανάλωσης τους. 
  

(θ) Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις:  

 

Οι λογαριασμοί των πελατών και των λοιπών απαιτήσεων, λογίζονται αρχικά στην ονομαστική τους 

αξία (αξία τιμολογίου) η οποία αντιπροσωπεύει την εύλογη αξία, μετά από προβλέψεις για τυχόν μη 

εισπρακτέα ποσά, βάσει παραδοχών που περιγράφονται στο ΔΠΧΑ 9. 
 

Πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες σχηματίζεται  όταν αναμένεται ότι δε θα εισπραχθεί 

όλο το οφειλόμενο ποσό. Σύμφωνα με την πολιτική του Ομίλου της SIA , εφαρμόζοντας την 

απλοποιημένη προσέγγιση του προτύπου, τα υπόλοιπα των πελατών χωρίζονται σε κατηγορίες 

ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σε αυτές τις κατηγορίες εφαρμόζονται κατάλληλοι συντελεστές 

αναμενόμενης πιστωτικής ζημίας. Οι συντελεστές αυτοί προέκυψαν από ιστορικά στοιχεία 

λαμβάνοντας υπόψιν τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Το υπόλοιπο της αναμενόμενης πιστωτικής 

ζημιάς  προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος ισολογισμού ώστε να αντανακλά 

τους πιθανολογούμενους σχετικούς κινδύνους. Κάθε διαγραφή υπολοίπων πελατών χρεώνεται στην 

υπάρχουσα πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις. Αποτελεί πολιτική του Ομίλου και της Εταιρίας να 

μη διαγράφεται καμία απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την 

είσπραξή της. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ι) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα: 

 

 Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως 

και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις με διάρκεια έως τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτών, 

υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.  

 

(κ) Μετοχικό κεφάλαιο:  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο αποτελείται από την ονομαστική αξία των κοινών μετοχών της Εταιρίας. Η 

διαφορά μεταξύ του προϊόντος έκδοσης κοινών μετοχών και της ονομαστικής αξίας τους 

καταχωρείται ως υπέρ το άρτιο. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την 

αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος σε μείωση του προϊόντος έκδοσης.  

Για τη διαχείριση του κεφαλαίου και πληροφορίες για το τι η Διοίκηση θεωρεί κεφάλαιο σχετική η 

σημείωση 23. 

 

(λ) Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα και ενδεχόμενες υποχρεώσεις:  

 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη 

δέσμευση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανή μια εκροή πόρων που 

ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη και το ποσό της σχετικής δέσμευσης μπορεί να εκτιμηθεί με 

αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται 

έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία του ποσού που αναμένεται να χρειαστεί για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι 

προβλέψεις 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 καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά 

γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη 

είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

(μ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό:  
 

Σύμφωνα με τον Ν. 2112/20 τροποποιημένο κατά τις διατάξεις του Ν.4093/2012 Ο Όμιλος και η 

Εταιρία καταβάλλουν στους εργαζομένους εφάπαξ αποζημιώσεις, επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω 

συνταξιοδότησης, το δε ύψος των καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη 

προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση).  

 

Οι εν λόγω εφάπαξ αποζημιώσεις κατά την έξοδο από την υπηρεσία (βάσει του Ν. 2112/20), 

εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plan) με βάση το ΔΛΠ 19 

«Παροχές στους εργαζομένους». Η εν λόγω υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα 

προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη 

παροχή. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή 

με τη χρήση της αναλογιστικής μεθόδου αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης 

(projected unit credit method). Η υποχρέωση προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη διάφορες  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(μ) Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού - Παροχές στο προσωπικό-συνέχεια:  
 

παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός και συγκεκριμένες υποχρεώσεις για 

καταβλητέες παροχές. 
 

Οι προβλέψεις που αφορούν την χρήση, περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις 

συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος και συνίστανται από το τρέχον κόστος υπηρεσίας, 

το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές 

πρόσθετες επιβαρύνσεις. Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες, που προκύπτουν από προσαρμογές 

στις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τις ανωτέρω παραμέτρους, με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα, αναγνωρίζονται κατά το σύνολό τους στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Το κόστος 

προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα. Εκτός των ανωτέρω, ο Όμιλος και η Εταιρία 

δεν έχουν νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις μακροπρόθεσμου χαρακτήρα προς τους 

εργαζομένους. 

 

(ν) Κρατικά Ασφαλιστικά προγράμματα:  
 

Το προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρίας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό 

Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης - ΕΦΚΑ) που 

χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος 

να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από τον Όμιλο και την Εταιρία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο 

είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά 

συνέπεια ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχουν καμία νομική ή τεκμαιρόμενη  υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θεωρείται πρόγραμμα 

καθορισμένων εισφορών με βάση το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους». Οι εισφορές 

αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε καθίστανται πληρωτέες. 

 

(ξ) Έντοκα δάνεια:  

 

Όλα τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στο κόστος, το οποίο αντανακλά την εύλογη αξία των 

εισπρακτέων ποσών μειωμένη με τα σχετικά άμεσα έξοδα σύναψης. Μετά την αρχική καταχώρηση, 

τα έντοκα δάνεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου. Το αναπόσβεστο κόστος υπολογίζεται αφού ληφθούν υπόψη δαπάνες 

έκδοσης και η διαφορά μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού λήξεως. Κέρδη και ζημιές 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν οι υποχρεώσεις διαγράφονται μέσω της διαδικασίας 

απόσβεσης. Ποσά του δανείου τα οποία είναι πληρωτέα πέραν του ενός έτους ταξινομούνται ως 

μακροπρόθεσμες  υποχρεώσεις. 

 

(ο) Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη):  
 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Η 

δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει των 

κερδών του Ομίλου και της Εταιρίας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές τους δηλώσεις, 

πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών 

αρχών και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ο) Φορολογία εισοδήματος (Τρέχουσα και Αναβαλλόμενη) – συνέχεια:  
 

και υπολογίζεται σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς 

συντελεστές. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης, 

βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου που θα ισχύουν κατά τον χρόνο καταλογισμού τους, σε 

όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της 

φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.  

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές 

διαφορές με εξαίρεση τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε 

θυγατρικές εταιρίες, και όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί 

και είναι περισσότερο από πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο 

μέλλον. 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές, τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές και τα μεταφερόμενα δικαιώματα αφορολόγητης 

έκπτωσης επενδυτικών νόμων κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο 

φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου οι εκπεστέες προσωρινές διαφορές και οι μεταφερόμενες 

φορολογικές ζημίες μπορεί να αξιοποιηθούν. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε ημερομηνία 

ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα 

κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών 

απαιτήσεων. 

 

(π) Αναγνώριση Εσόδων:  
 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται βάσει των πέντε βασικών βημάτων του ΔΠΧΑ 15 τα οποία 

επιγραμματικά είναι: 

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών. 

Βήμα 2: Προσδιορισμός των ξεχωριστών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη σύμβαση με τον 

πελάτη. 

Βήμα 3: Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής. 

Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. 

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου καθώς η εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από 

τη σύμβαση με τον πελάτη. 

 

Έσοδα από την πώληση αγαθών, λογίζονται όταν η επιχείρηση έχει μεταβιβάσει στον αγοραστή 

όλους τους ουσιαστικούς κινδύνους και ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών.  

Η αναγνώριση εσόδου από την παροχή υπηρεσιών γίνεται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της 

συναλλαγής κατά την ημερομηνία του ισολογισμού εφόσον το αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί 

να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αυτό προϋποθέτει αθροιστικά ή μεμονωμένα ότι: ικανοποιεί την υποχρέωση 

εκτέλεσης μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. 

Ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη 

χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(π) Αναγνώριση Εσόδων-συνέχεια:  
 

έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Τα 

έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 

πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 

μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. Τα έσοδα από την παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι υπηρεσίες παρέχονται και 

επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους 

εκροών (output methods), είτε μεθόδους εισροών (input methods). 

 

Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει 

η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρία) έχει ικανοποιήσει 

τις υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, 

για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα του 

Ομίλου (ή της Εταιρίας) για την έκδοση τιμολογίου.  

 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν ο Όμιλος (ή η Εταιρία) λαμβάνει τίμημα από τον 

πελάτη (προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 

(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 

αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι 

υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

 

Τόκοι, μερίσματα, κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που 

χαρακτηρίζονται ως απαιτήσεις ή υποχρεώσεις, αναγνωρίζονται ως έξοδα ή έσοδα 

αντίστοιχα. Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους καταχωρείται απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 

 

Έσοδα από τόκους λογίζονται βάσει μιας χρονικής αναλογίας, που προσδιορίζεται από την 

πραγματική απόδοση του περιουσιακού στοιχείου. 

 

Έσοδα από μερίσματα λογίζονται, όταν οριστικοποιείται το δικαίωμα είσπραξης τους. 
  

(ρ) Μισθώσεις:  

 

Όμιλος και Εταιρία ως μισθωτής: 

Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αφορά κυρίως την έννοια του ελέγχου. Το νέο 

πρότυπο διαχωρίζει τις μισθώσεις από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με βάση το κατά πόσο η 

χρήση ενός καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου ελέγχεται από τον πελάτη. Θεωρείται ότι υφίσταται 

έλεγχος όταν ο πελάτης έχει: 

- Το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του 

καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου, και  

- Το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου 

Το ΔΠΧΑ 16 προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου 

ενεργητικού» (‘right of use asset’) και της «υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την 

έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή μέρος σύμβασης που αποδίδει στον 

μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος.  

Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(ρ) Μισθώσεις-συνέχεια:  

 

αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν στον 

εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης αφαιρουμένων τυχόν κινήτρων προς 

τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστος αποκατάστασης και το αρχικό άμεσο 

κόστος που πραγματοποιήθηκε από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετράται στο κόστος, μείον 

σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην 

παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν 

καταβληθεί.  Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου 

στοιχείου ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από μισθώσεις». Η αναγνώριση των 

στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν 

απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού 

χαμηλής αξίας. O λογιστικός χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις 

απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16. 

 

Όμιλος και Εταιρία ως εκμισθωτής:  

Τα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση εμφανίζονται στον 

ισολογισμό του Ομίλου και της Εταιρίας ως απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στη 

μίσθωση. Η αναγνώριση του χρηματοοικονομικού εσόδου αντανακλά μία σταθερή περιοδική απόδοση 

της καθαρής επένδυσης του εκμισθωτή στη χρηματοδοτική μίσθωση.  

 

(σ)   Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις 
Οι λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν συνάδουν με εκείνες που είχαν υιοθετηθεί κατά την 
προηγούμενη οικονομική χρήση εκτός από τα παρακάτω πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και 
λοιπές διερμηνείες τα οποία η Εταιρία έχει υιοθετήσει κατά την 1 Ιανουαρίου 2019. 

ΔΠΧΑ 9 «Τροποποιήσεις- Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό αντιστάθμισμα   

Οι τροποποιήσεις των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9 επιτρέπουν την επιμέτρηση ενός 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση (FVOCI) ανάλογα με το επιχειρηματικό 

μοντέλο, ακόμη και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να 

έχουν ως αποτέλεσμα το μέρος που προκάλεσε την πρόωρη λήξη, να λάβει αποζημίωση από το άλλο 

μέρος (αρνητικό αντιστάθμισμα). Κατά συνέπεια, τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού μπορούν τώρα να επιμετρηθούν στο αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των 

λοιπών αποτελεσμάτων απευθείας στην καθαρή θέση, ανεξάρτητα από το γεγονός ή την περίσταση 

που προκάλεσε την πρόωρη λήξη της σύμβασης και ανεξαρτήτως από το ποιο μέρος καταβάλλει ή 

λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη. Η εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 πριν τις 

συγκεκριμένες τροποποιήσεις πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα τα εν λόγω χρηματοοικονομικά 

στοιχεία του ενεργητικού να μην πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν αποκλειστικά σε 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκων (SPPI), και επομένως να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις επιβεβαιώνουν και το λογιστικό χειρισμό της 

τροποποίησης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9. Συγκεκριμένα, όταν μια 

χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράται στο αναπόσβεστο κόστος τροποποιείται χωρίς αυτό 

να οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ 

των αρχικών συμβατικών ταμειακών ροών και των τροποποιημένων ταμειακών ροών,  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενοποιημένες/ατομικές  οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς του Φόρου Εισοδήματος  

Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και 

επιμέτρησης του ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμούς 

του φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η επιμέτρηση των τρεχουσών ή 

των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 βασίζεται 

στο φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες 

φορολογικές ζημιές, καθώς και μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις φόρων και φορολογικούς 

συντελεστές που καθορίζονται εφαρμόζοντας την ΕΔΔΠΧΑ 23.  

Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται διακριτά ή σε 

συνδυασμό με άλλες, ανάλογα με ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας 

.Η οικονομική οντότητα θα πρέπει θεωρεί ως δεδομένο ότι η φορολογική αρχή που θα εξετάσει αυτά 

τα αβέβαια ποσά φόρων, έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων και θα έχει πλήρη γνώση 

κάθε σχετικής πληροφορίας όταν προβεί σε αυτή την αξιολόγηση. 

Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν 

αβέβαιο χειρισμό φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει το φορολογητέο κέρδος, τη φορολογική βάση, 

τις φορολογικές ζημιές, τις πιστώσεις φόρων και τους φορολογικούς συντελεστές σύμφωνα με αυτόν 

τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το 

αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του φόρου εισοδήματος θα αποτυπωθεί στην 

περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο με την οποία 

προβλέπεται η άρση της αβεβαιότητας σε μεγαλύτερο βαθμό (δηλαδή το μοναδικό πιο πιθανό ποσό 

ή τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας που ακολουθεί μια σταθμισμένη προσέγγιση πιθανοτήτων). 

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση της επίδρασης 

των αβέβαιων χειρισμών φόρων θα πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή 

προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ. ενέργειες από τη 

φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο θέμα 

ή η λήξη του δικαιώματος της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενοποιημένες/ατομικές  οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

ΔΠΧΑ 16, Μισθώσεις  

Το ΔΠΧΑ 16, το οποίο αντικαθιστά το ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, εισάγει ένα 

ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός ισολογισμού για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση 

των μισθώσεων από την πλευρά του μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, 

καταργείται και όλες οι μισθώσεις αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 17. Ο ορισμός της μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αφορά κυρίως την 

έννοια του ελέγχου. Το νέο πρότυπο διαχωρίζει τις μισθώσεις από τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

με βάση το κατά πόσο η χρήση ενός καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου ελέγχεται από τον 

πελάτη. Θεωρείται ότι υφίσταται έλεγχος όταν ο πελάτης έχει: 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(σ) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις - συνέχεια 

 

- Το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του καθορισμένου 

περιουσιακού στοιχείου, και  

- Το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του καθορισμένου περιουσιακού στοιχείου 

Το ΔΠΧΑ 16 προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου 

ενεργητικού» (‘right of use asset’) και της «υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά την 

έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει σύμβαση ή μέρος σύμβασης που αποδίδει στον 

μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική περίοδο έναντι τιμήματος. 

Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το οποίο 

αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που καταβλήθηκαν 

στον εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης αφαιρουμένων τυχόν κινήτρων 

προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστος αποκατάστασης και το αρχικό 

άμεσο κόστος που πραγματοποιήθηκε από τον μισθωτή, και εν συνεχεία επιμετράται στο κόστος, 

μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται 

στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν 

καταβληθεί.  

Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα 

με το ΔΛΠ 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου 

ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από μισθώσεις». Η αναγνώριση των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται ανωτέρω, δεν απαιτείται για 

ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής 

αξίας. O λογιστικός χειρισμός για τους εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις 

του ΔΠΧΑ 16.  

Υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 

Ο Όμιλος εφάρμοσε τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 την 1 Ιανουαρίου 2019. Ο Όμιλος έχει επιλέξει 

την τροποποιημένη αναδρομική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 και συνεπώς η συγκριτική πληροφόρηση 

δεν αναπροσαρμόστηκε. Δεν προέκυψε επίπτωση στην Καθαρή Θέση του Ομίλου και της Εταιρίας  

κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16 την 01.01.2019. 

 

ΔΛΠ 28, Τροποποιήσεις – Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι το ΔΠΧΑ 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’, 

συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απομείωσης, έχει εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες 

συμμετοχές σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία οι οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης 

της εταιρείας σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία αλλά δεν λογιστικοποιούνται με την μέθοδο της 

καθαρής θέσης. Σύμφωνα με την τροποποίηση, μια οικονομική οντότητα δεν θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων συμμετοχών (καθαρή 

επένδυση σε συγγενή επιχείρηση ή κοινοπραξία) ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΛΠ 28 

«Επενδύσεις σε Συγγενείς Εταιρείες και Κοινοπραξίες» κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 

(σ) Αλλαγές λογιστικών πολιτικών και γνωστοποιήσεις – συνέχεια 

 

ΔΛΠ 19, Τροποποιήσεις – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του προγράμματος 

παροχών  

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών δηλ. 

τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται επαναμέτρηση της 

καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων παροχών, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές από την επαναμέτρηση προκειμένου να προσδιοριστεί το 

κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο μετά το γεγονός. 

Επιπροσθέτως, οι αλλαγές περιλαμβάνουν διευκρινίσεις αναφορικά με την επίδραση μιας 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού του προγράμματος, στις απαιτήσεις του προτύπου ως 

προς το ανώτατο όριο του περιουσιακού στοιχείου. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται με μελλοντική 

ισχύ για το πρόγραμμα τροποποιήσεων, περικοπών ή διακανονισμών που πραγματοποιούνται την 1 

Ιανουαρίου 2019 ή μετά την ημερομηνία υιοθέτησης. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενοποιημένες/ατομικές  οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2015 - 2017  

Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα ως ακολούθως: 

Με τις τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού 

Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την 

αύξηση της συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί τον ορισμό της 

επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης 

η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων 

που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο αποκτών επαναμετρά το σύνολο της συμμετοχής που κατείχε 

προηγουμένως επί των στοιχείων ενεργητικού και των υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας 

σε εύλογη αξία. Στην περίπτωση που,, εάν μία οντότητα συμμετέχει σε μια από κοινού 

δραστηριότητα (κοινή επιχείρηση) χωρίς να διαθέτει από κοινού έλεγχο σε αυτήν, αποκτήσει τον από 

κοινού έλεγχό της επιχείρησης, τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επιμετράται εκ 

νέου. 

Οι βελτιώσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο φόρο 

εισοδήματος από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από χρηματοοικονομικά μέσα 

που ταξινομούνται ως  ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα, στην 

κατάσταση συνολικού αποτελέσματος ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το που είχε αναγνωριστεί η 

αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα. 

Με τις τροποποιήσεις του ΔΛΠ 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός που 

πραγματοποιήθηκε αρχικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις 

προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος των κεφαλαίων που δανείστηκε η οντότητα 

γενικά, όταν ουσιαστικά όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού 

στοιχείου για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις ενοποιημένες/ατομικές  οικονομικές 

καταστάσεις. 
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

 
Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και η 

Εταιρία / Όμιλος δεν έχει υιοθετήσει νωρίτερα  

 

Τροποποιήσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά, 

συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων σχετικά με παραπομπές στο Εννοιολογικό Πλαίσιο 

εντός των ΔΠΧΑ (σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο. Το 

αναθεωρημένο αυτό πλαίσιο αντικαθιστά την προηγουμένη έκδοση του πλαισίου η οποία εκδόθηκε 

το 2010. Οι αναθεωρήσεις που πραγματοποίησε το Συμβούλιο αφορούν οδηγίες σχετικά με τις 

έννοιες της επιμέτρησης, της παρουσίασης και γνωστοποίησης και της αποαναγνώρισης. Επιπλέον, 

η αναθεώρηση περιλαμβάνει νέους ορισμούς σχετικά με τα στοιχεία του ενεργητικού, τις 

υποχρεώσεις και τα κριτήρια αναγνώρισης τους, καθώς και διασαφηνίσεις για αλλά σημαντικά πεδία. 

Παράλληλα με το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε ένα συνοδευτικό 

έγγραφο με τίτλο «Τροποποιήσεις των Παραπομπών στο Εννοιολογικό Πλαίσιο εντός των ΔΠΧΑ», 

το οποίο περιλαμβάνει επακόλουθες αλλαγές στα πρότυπα ούτως ώστε αυτές να αναφέρονται στο 

νέο Πλαίσιο. 

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020, 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ) 

Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό της επιχείρησης στο ΔΠΧΑ 3  «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων» με σκοπό να βοηθήσει τις οικονομικές οντότητες να καθορίσουν ένα σύνολο 

αποκτώμενων δραστηριοτήτων και στοιχείων του ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι. Οι 

τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τον ορισμό της επιχείρησης, καταργούν 

την αξιολόγηση για το εάν οι συμμετέχοντες στην αγορά δύνανται να αντικαταστήσουν τα στοιχεία 

που λείπουν και προσθέτουν οδηγίες για να βοηθήσουν τις οικονομικές οντότητες να αξιολογήσουν 

αν οι αποκτώμενες διαδικασίες θεωρούνται σημαντικές. Επιπροσθέτως, συγκεκριμενοποιούν τους 

ορισμούς της επιχείρησης και των εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό έλεγχο σχετικά με τη 

συγκέντρωση της εύλογης αξίας (fair value concentration test).  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8: Ορισμός της έννοιας του Ουσιώδους Μεγέθους 

(Material) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και του ΔΛΠ 8 

«Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» αποσκοπούν στο να 

ευθυγραμμιστούν όλα τα πρότυπα με τον ορισμό του Ουσιώδους Μεγέθους και να αποσαφηνίσουν 

συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο νέος ορισμός αναφέρει ότι «μια πληροφορία θεωρείται ουσιώδης αν 

η παράλειψή της, η ανακριβής παρουσίαση της ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης, βάσει 

αυτών των  οικονομικών καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος 

(materiality) θα εξαρτάται από τη φύση, το μέγεθος της πληροφορίας ή και τα δύο.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση  στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 
 

ΔΛΠ 1, Τροποποιήσεις, ταξινόμηση υποχρεώσεων σε Κυκλοφορούντα ή Μη-Κυκλοφορούντα 

στοιχεία (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2022, δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ) 
Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση του 

Ισολογισμού και παρέχουν διευκρινίσεις ως προς τον ορισμό του δικαιώματος αναβολής 

διακανονισμού μίας υποχρέωσης, ενώ ταυτόχρονα αποσαφηνίζουν ότι η ταξινόμηση των 

υποχρεώσεων σε κυκλοφορούντα ή μη-κυκλοφορούντα στοιχεία, θα πρέπει να βασίζεται σε 

δικαιώματα που υπάρχουν στο τέλος τη περιόδου αναφοράς. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι η 

αξιολόγηση που διενεργείται στη λήξη της περιόδου αναφοράς σχετικά με την ταξινόμηση των 

υποχρεώσεων, δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες που δημιουργούνται  ως προς το εάν η οικονομική 

οντότητα θα εξασκήσει το δικαίωμα της να αναβάλλει τον διακανονισμό μίας υποχρέωσης.  

Διευκρινίστηκε επίσης από το ΣΔΛΠ ότι η ταξινόμηση των υποχρεώσεων σε κυκλοφορούντα ή μη-

κυκλοφορούντα στοιχεία, από μία οικονομική οντότητα,  δεν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψιν εκείνα 

τα δικαιώματα μετατροπής που αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια.  

Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. 

ΔΠΧΑ 17, Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021, δεν έχει υιοθετηθεί 

από την ΕΕ)  

Το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια», παρέχει ένα συνολικό 

και συνεκτικό λογιστικό μοντέλο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Έχει εφαρμογή σε ασφαλιστήρια  

συμβόλαια που έχουν εκδοθεί, σε όλα τα συμβόλαια αντασφάλισης και σε επενδυτικά συμβόλαια με 

χαρακτηριστικά προαιρετικής συμμετοχής που μια οικονομική οντότητα εκδίδει, εφόσον αυτή 

εκδίδει και ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τα συμβόλαια χρηματοοικονομικών εγγυήσεων επιτρέπεται 

να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17, εφόσον η οικονομική οντότητα έχει 

προηγουμένως διαβεβαιώσει ότι τα θεωρεί ως ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Σύμφωνα με το γενικό μοντέλο του ΔΠΧΑ 17, ομάδες από ασφαλιστήρια συμβόλαια που τελούν υπό 

κοινή διαχείριση και υπόκεινται σε παρόμοιους κινδύνους, επιμετρώνται με βάση προεξοφλημένες, 

σταθμισμένες βάσει πιθανοτήτων μελλοντικές ταμειακές ροές, μιας αναπροσαρμογής λόγω κινδύνου 

και ενός περιθωρίου συμβατικών υπηρεσιών (contractual service margin) το οποίο αντιπροσωπεύει 

το μη δεδουλευμένο κέρδος των συμβολαίων. Σύμφωνα με το μοντέλο, οι εκτιμήσεις 

επαναμετρώνται σε κάθε περίοδο αναφοράς. Μια απλοποιημένη μέθοδος επιμέτρησης μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αν αναμένεται ότι από αυτή θα παραχθεί μια λογική προσέγγιση του γενικού 

μοντέλου ή αν τα συμβόλαια είναι μικρής διάρκειας. 

Το έσοδο κατανέμεται στις περιόδους αναλογικά με την αξία της αναμενόμενης κάλυψης και των 

λοιπών υπηρεσιών που ένας ασφαλιστής παρέχει κατά τη διάρκεια της περιόδου, οι διεκδικήσεις για 

αποζημίωση  παρουσιάζονται όταν αναγγελθούν και οποιαδήποτε επενδυτικά στοιχεία, όπως τα ποσά 

που καταβάλλονται σε ασφαλισμένους ακόμα και αν το ασφαλιστικό γεγονός δεν έχει συντελεστεί, 

δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα και στις διεκδικήσεις για αποζημίωση. Τα αποτελέσματα από 

ασφαλιστικές υπηρεσίες παρουσιάζονται ξεχωριστά από το χρηματοοικονομικό έσοδο ή έξοδο των 

ασφαλίσεων. 

Τον Ιούνιο 2019, το ΣΔΛΠ εξέδωσε το σχέδιο προτύπου «Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 17», όπου 

αναφέρεται πως η ημερομηνία έναρξης ισχύος του προτύπου θα καθυστερήσει κατά ένα χρόνο, ώστε 

να είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του προτύπου για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν από την 1 

Ιανουαρίου 2022.  
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3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ – συνέχεια: 

Το ΔΠΧΑ 17 δεν είναι σχετικό με τις δραστηριότητες της εταιρείας. 

 

Επίσης τα κατωτέρω πρότυπα που δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 

αναμένεται να έχουν επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του 

Ομίλου: 

Πώληση ή συνεισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και συγγενούς εταιρείας ή 

κοινοπραξίας (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28).  

ΔΠΧΑ 14 Αναβαλλόμενοι λογαριασμοί υπό καθεστώς ρύθμισης .  

 

4.  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ: 
 

Η θυγατρική εταιρία που περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις με την 

αντίστοιχη διεύθυνση και ποσοστά συμμετοχής της Μητρικής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 

31η Δεκεμβρίου 2018 είναι η ακόλουθη: 

 

Επωνυμία Εταιρίας Χώρα Δραστηριότητα 

Ποσοστό 

Συμμετοχής  

      

       2019       2018         

D.MAN Ανώνυμη Εταιρία 

Ενημέρωσης Οφειλετών 

υπό Εκκαθάριση 

 

 

 

Ελλάδα 

 

 

Ενημέρωση Οφειλετών 

 

 

     100%     100% 

Το μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής ανέρχεται σε 13.170 μετοχές για το έτος 2019(100 Ευρώ 

έκαστη), – δεν υπήρξε  μεταβολή συγκριτικά με το 2018. 

 

5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ: 

 

Τα έσοδα και έξοδα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται παρακάτω: 
 

α) Πωλήσεις 
  

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
31/12/2019 31/12/2018       31/12/2019       31/12/2018 

Εμπορεύματα   176.936 458.656 176.936 458.656 

Προϊόντα  125.803 110.372 125.803 110.372 

Λοιπά αποθέματα   72.042 8.238 72.042 8.238 

Παροχή υπηρεσιών  54.848.613 51.823.438 54.848.613 51.823.438 

Σύνολο  55.223.394 52.400.704 55.223.394 52.400.704 

 

Πωλήσεις προϊόντων και λοιπών αποθεμάτων  

Ο Όμιλος αναγνωρίζει έσοδο όταν εκπληρώνει μια συμβατική υποχρέωση προς τον εκάστοτε 

πελάτη με την παράδοση αγαθού (που ταυτίζεται με το χρόνο που ο έλεγχος επί του αγαθού περνάει 

στον πελάτη). Εάν μία σύμβαση περιλαμβάνει περισσότερες από μια συμβατικές υποχρεώσεις η 

συνολική αξία της σύμβασης επιμερίζεται στις επιμέρους υποχρεώσεις με βάση τις επιμέρους αξίες 

πώλησης. Το ποσό του εσόδου που αναγνωρίζεται είναι το ποσό που έχει επιμεριστεί στην  
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5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ-συνέχεια: 

 

αντίστοιχη συμβατική υποχρέωση που εκπληρώθηκε, με βάση το αντίτιμο που αναμένει να λάβει ο 

Όμιλος σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 

 

Παροχή υπηρεσιών  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται μηνιαία με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης 

υπηρεσίας για τις υπηρεσίες που αφορούν στην επεξεργασία των συναλλαγών, στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς, στις τηλεφωνικές υπηρεσίες ,στην προσωποποίηση καρτών και statements ή στις 

λοιπές παρεχόμενες υπηρεσίες όπως οι αιτήσεις, βάσει των συμφωνημένων τιμημάτων βάσει 

συμβάσεων. 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών που αφορούν ανάπτυξη ή αλλαγή λογισμικού για λογαριασμό 

πελατών , αναγνωρίζονται σε σχέση πάντα με το βαθμό ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας 

ως ποσοστό των υπηρεσιών που έχουν συμφωνηθεί 

 

β) Άλλα λειτουργικά έσοδα  

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2019 31/12/2018 *   31/12/2019 * 31/12/2018 

Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών  1.025.157 1.874.488 1.025.157 1.874.488 

Συναλλαγματικές διαφορές  2.099 69.898 2.099 69.716 

Κέρδη πώλησης παγίων  - 36.015 - 36.015 

Λοιπά έσοδα  45.780 36.670 45.565 36.670 

Σύνολο   1.073.036 2.017.071 1.072.821 2.016.889 

 

Τα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών του 2019 αφορούν κυρίως συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  που 

περιλαμβάνονται στη σημ.24, ενώ για το 2018 αφορά συναλλαγές με τον Όμιλο της First Data. 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

 

γ) Κόστος πωληθέντων 
 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Αποσβέσεις (Σημ.5(θ))  8.835.428 10.032.910 8.835.428 10.032.910 

Κόστος αποθεμάτων 

αναγνωρισμένο ως έξοδο 

 

751.552 1.183.111 751.552 1.183.111 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Σημ. 5(η)) 

  

22.510.280 

 

26.203.538 

 

22.510.280 

 

26.203.538 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  2.609.794 5.249.746 2.609.794 5.249.746 

Παροχές τρίτων  4.667.870 4.809.682 4.667.870 4.809.682 

Πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις (Σημ.12) 

Διάφορα έξοδα 

  

100.039 

897.399 

 

355.948 

775.923 

 

100.039 

897.399 

 

355.948 

775.923 

Σύνολο  40.372.362 48.610.858 40.372.362 48.610.858 
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5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ-συνέχεια: 

 

δ) Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Αποσβέσεις (Σημ.5(θ))  4.070 208.660 4.070 208.660 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 

(Σημ. 5(η)) 

  

1.208.249 

 

1.132.576 

 

1.208.249 

 

1.132.576 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  15.746 99.109 15.746 99.109 

Λοιπές παροχές τρίτων  28.956 50.716 28.956 50.716 

Λοιπά έξοδα  17.760 41.307 17.760 41.307 

Σύνολο  1.274.781 1.532.368 1.274.781 1.532.368 

 

ε) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2019 31/12/2018 * 31/12/2019 31/12/2018 * 

Αποσβέσεις(Σημ.5(θ))  813.358 901.757 813.358 901.757 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Σημ. 

5(η)) 

  

3.258.383 

 

3.551.240 

 

3.258.383 

 

3.551.240 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  2.420.743 3.539.133 2.418.743 3.534.233 

Ενοίκια  244.819 246.854 244.819 246.854 

Ασφάλιστρα  133.766 27.147 133.766 27.147 

Λοιπές παροχές τρίτων  1.252.495 1.835.814 1.252.495 1.835.814 

Διάφορα έξοδα  403.730 374.154 403.264 372.824 

Σύνολο  8.527.294 10.476.099 8.524.828 10.469.869 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

 

στ) Λοιπά έξοδα 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Έξοδα από παρακρατούμενους φόρους 

εξωτερικού και πρόστιμα 

  

2.450 

 

32.264 

 

2.450 

 

32.161 

Απομείωση αξίας άυλων  55.718 1.569.321 55.718 1.569.321 

Λοιπά έξοδα  42.841 135.453 42.710 135.435 

Σύνολο  101.009 1.737.038 100.878 1.736.917 

 

ζ) Χρηματοοικονομικά έξοδα/έσοδα 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Τόκοι δανείων  - 868.472 - 868.472 

Τόκοι υποχρεώσεων μισθώσεων  288.697  288.697 394.151 

Έξοδα τραπεζών  37.608 443.897 37.112 49.508 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων  326.305 1.312.369 325.809 1.312.131 

 

Τόκοι καταθέσεων όψεως και 

προθεσμίας (Σημ.13) 

  

17.330 

 

12.568 

 

17.245 

 

12.496 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων  17.330 12.568 17.245 12.496 
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5. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ-συνέχεια: 

 

η) Κόστος μισθοδοσίας 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  

31/12/2019 31/12/2018* 31/12/2019 

 

31/12/2018* 

Μισθοί – Ημερομίσθια   20.279.716 24.252.439 20.279.716 24.252.439 

Εργοδοτικές εισφορές   5.128.988 5.658.196 5.128.988 5.658.196 

Παρεπόμενες παροχές και έξοδα 

προσωπικού  

  

1.376.811 

 

807.238 

 

1.376.811 

 

807.238 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού 

(Σημ. 16) 

 

  

191.397 

 

169.481 

 

 

191.397 

 

169.481 

 

Σύνολο  26.976.912 30.887.354 26.976.912 30.887.354 

 

Στο κόστος μισθοδοσίας, για τη χρήση 2019, δε συμπεριλαμβάνεται κεφαλαιοποιημένο ποσό Ευρώ 

920.446 (2018 Ευρώ 1.115.534) που αφορά σε μισθούς και εργοδοτικές εισφορές  για ώρες 

υπαλλήλων  της Εταιρίας που δαπανήθηκαν για ανάπτυξη λογισμικού και βελτίωση λειτουργίας των 

μηχανημάτων. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο και στην Εταιρία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 

έχει ως ακολούθως: 

 

Άτομα 31 Δεκεμβρίου 

2019 

31 Δεκεμβρίου 

2018 

Μισθωτοί 953 955 

Ημερομίσθιοι 13 16 

Σύνολο 966 971 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

 

θ) Αποσβέσεις 

 

Οι αποσβέσεις των παγίων περιουσιακών στοιχείων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων που 

έχουν καταχωρηθεί στη Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύονται ως ακολούθως: 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Κόστος πωληθέντων (Σημ. 5γ)  8.835.428 10.032.910 8.835.428 10.032.910 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 

(Σημ. 5δ) 

  

4.070 

 

208.660 

 

4.070 

 

208.660 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

(Σημ. 5 ε) 

  

813.358 

 

901.757 

 

813.358 

 

901.757 

Σύνολο  9.652.856 11.143.327 9.652.856 11.143.327 
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ): 

 

Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται στον Όμιλο και 

στην Εταιρία για τις χρήσεις που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2018 ήταν 24% 

και 29% αντίστοιχα.  

O φόρος εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος αναλύεται ως 

ακολούθως:  

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

 

Τρέχων Φόρος εισοδήματος 

 

1.193.932 - 1.193.932 - 

Πρόβλεψη επιπρόσθετου φόρου 

προηγούμενου έτους 

 

- 2.389.817 - 2.389.817 

Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος 

 

627.438 (814.705) 627.438 (814.705) 

Χρέωση / (Πίστωση) στην 

κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος 

 

1.821.370 1.575.112 1.821.370 1.575.112 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παραθέτουμε τη συμφωνία μεταξύ του ονομαστικού και του πραγματικού 

φορολογικού συντελεστή: 

 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 01/01/2019 

-31/12/2019 

01/01/2018 

-31/12/2018 

01/01/2019  

-31/12/2019 

01/01/2018 

-31/12/2018 

 

(Ζημιές) / Κέρδη προ φόρων 

εισοδήματος 

 

 

5.712.009 

 

 

(9.238.389) 

 

 

5.714.802 

 

 

(9.232.054) 

Αναλογούν Φόρος εισοδήματος 

υπολογισμένος με τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή (24%: 2019, 

29%: 2018) 

 

 

 

1.370.882 

 

 

 

(2.679.133) 

 

 

 

1.371.552 

 

 

 

(2.677.296) 

Διαφορές από φόρους προηγούμενων 

ετών 

 

- 

 

2.389.817 

 

- 

 

2.389.817 

Επίδραση αλλαγής φορολογικών 

συντελεστών 

 

277.100 

 

166.891 

 

277.100 

 

166.891 

Φορολογική επίδραση μη εκπιπτόμενων 

δαπανών/φορολογικές ζημίες/λοιπά                                                              

173.388  

1.697.537 

 

172.718 

 

1.695.700 

 

Φόροι εισοδήματος που εμφανίζονται 

στην κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος έξοδο 1.821.370 

 

 

 

1.575.112 1.821.370 1.575.112 

 

Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται κάθε χρόνο, αναπροσαρμόζοντας τα λογιστικά κέρδη με τις 

φορολογικές διαφορές, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που αναφέρονται σ’ αυτές θεωρούνται προσωρινές  
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ)-συνέχεια: 

 

μέχρι τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου από τις φορολογικές αρχές και την έκδοση  της σχετικής 

έκθεσης με την οποία οι φορολογικές υποχρεώσεις οριστικοποιούνται. Φορολογικές ζημιές που 

μεταφέρονται από προηγούμενες χρήσεις, στο βαθμό που γίνονται αποδεκτές από τις φορολογικές 

αρχές, μπορούν να συμψηφισθούν, για τις εταιρίες του εσωτερικού, με τα κέρδη των πέντε επόμενων 

χρήσεων που ακολουθούν. 

 

Η Εταιρία δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2010. Με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία η χρήση 2010 έχει παραγραφεί και η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει περαιτέρω 

φορολογική επιβάρυνση. .Για τις χρήσεις 2011-2013 πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος φορολογικής 

συμμόρφωσης, της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ.5 του νόμου 2238/1994 και την 

υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1159/22.7.2011 του Υπουργείου Οικονομικών. Για τις χρήση 2014 έως και 2017 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης, της Εταιρίας, όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 65α του νόμου 4174/2013 και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1124/2015 του Υπουργείου Οικονομικών. 

Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που 

καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις. Στις 11 Μαΐου 2018 ξεκίνησε 

μερικός έλεγχος από τις φορολογικές αρχές για την χρήση 2014, ο οποίος ολοκληρώθηκε στις 21 

Μαΐου 2019. Από τον έλεγχο αυτό προέκυψε επιπρόσθετος φόρος και πρόστιμα συνολικού ποσού 

Ευρώ 1.855.310 ο οποίος εξοφλήθηκε στις 17 Μαΐου 2019. Αντίστοιχο ποσό συμπεριλαμβάνεται στα 

αποτελέσματα της χρήσης.  Η διοίκηση της Εταιρίας δεν αναμένει να προκύψουν περαιτέρω 

σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις, πέραν αυτών που έχουν καταχωρηθεί και απεικονίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις.  

 

Η θυγατρική εταιρία που περιλαμβάνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, δεν έχει 

ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2010-2012 και 2016. Για την χρήση 2013 

πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης όπως προβλέπεται από το άρθρο 82 παρ.5 

του νόμου 2238/1994 και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1159/22.7.2011 του Υπουργείου Οικονομικών. Για 

τις χρήσεις 2014 και 2015 πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης όπως 

προβλέπεται από το άρθρο 65α του νόμου 4174/2013 και την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1124/2015 του 

Υπουργείου Οικονομικών. Από τον έλεγχο αυτό δεν προέκυψαν σημαντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις. 

 

Αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

χρησιμοποιώντας τον φορολογικό  συντελεστή που θα ισχύει κατά την χρήση που ανακτάται μια 

απαίτηση ή μια υποχρέωση διακανονίζεται, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές 

που έχουν θεσπιστεί μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

Η κίνηση του λογαριασμού αναβαλλόμενων φόρων εισοδήματος έχει ως εξής: 
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) – συνέχεια: 

 

                                                                  Ο ΟΜΙΛΟΣ           Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2018  (καθαρή 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση) 

 

1.908.149 1.908.655 

Χρέωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  (48.167) (48.167) 

Πίστωση στα συνολικά εισοδήματα  814.705 814.705 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2018 

(καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση) 

 

2.674.687 2.675.193 

Διόρθωση λάθους προηγούμενων ετών  506 - 

Πίστωση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα  174.085 174.085 

Χρέωση στα συνολικά εισοδήματα  (627.438) (627.438) 

Υπόλοιπο, 31 Δεκεμβρίου 2019 

(καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση)  2.221.840 2.221.840 

 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας συμψηφίζονται όταν υπάρχει 

νομικά ισχυρό δικαίωμα συμψηφισμού και οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις αφορούν σε φόρους εισοδήματος εισπραττόμενους από την ίδια φορολογική αρχή. 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος ενεργητικού και παθητικού προέρχονται από τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ 

  
Αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση 

Αναβαλλόμενη 

φορολογική υποχρέωση 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  191.356 - - 138.983 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  - 470.971 160.721 - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές                            311.625 363.563 - - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  - 2.086 122.308 - 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  1.244.992 838.174 - - 

Αποθέματα   63.808 83.029 - - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  692.582 260.621 - - 

Διόρθωση λάθους προηγούμενων ετών  506 - - - 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές  - 795.226 - - 

Σύνολο  2.504.869 2.813.670 283.029 138.983 

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  2.221.840 

 

 

 2.674.687          
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6. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) – συνέχεια: 

 

                                                                           Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  
Αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση 

Αναβαλλόμενη φορολογική 

υποχρέωση 

  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  191.356 - - 138.983 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία  - 470.971 160.721 - 

Επενδύσεις σε θυγατρικές  311.625 363.563 - - 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  - 2.086 122.308 - 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού  1.244.992 838.174 - - 

Αποθέματα   63.808 83.029 - - 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  693.088 261.127 - - 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές  - 795.226 - - 

Σύνολο  2.504.869 2.814.176 283.029 138.983 

      

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση  2.221.840 2.675.193  - 

 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος προέρχονται από τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

 

 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

     

Άυλα περιουσιακά στοιχεία (330.338) 78.525 (330.338) 78.525 

Πάγια περιουσιακά στοιχεία                                                                                          631.692 (115.455) 631.692 (115.455) 

Επενδύσεις σε θυγατρικές 51.938  51.938  

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 124.394 (172.707) 124.394 (172.707) 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού                   (232.734) 148.539 (232.734) 148.539 

Αποθέματα 19.220 (67.374) 19.220 (67.374) 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις (431.959) 87.811 (431.959) 87.811 

Μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες                 795.225 (795.226) 795.225 (795.226) 

Λοιπές μη εκπιπτόμενες ζημιές 0 12.985 0 12.985 

Βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 0 8.197 0 8.197 

Χρέωση/ (Πίστωση) στα 

συγκεντρωτικά συνολικά 

εισοδήματα 

627.438 (814.705) 627.438 (814.705) 
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7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
 

Η κίνηση των ενσώματων ακινητοποιήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα: 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

 Οικόπεδα Κτίρια Μηχανήματα Μεταφορικά 

μέσα 

Έπιπλα/λοιπός 

εξοπλισμός 

Ακινητοποιήσεις 

υπό εκτέλεση 

Δικαιώματα 

Χρήσης 

 

Σύνολο 

01 01.2018         

Κόστος Κτήσης 2.140.074  28.637.291  56.492.335  29.059  7.435.842  37.400  1.655.431 96.427.432 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

-  (11.164.005) (47.710.201) (2.669) (6.888.944) -  (389.513) (66.155.332) 

Αναπόσβεστη αξία 2.140.074  17.473.286  8.782.134  26.390  546.898  37.400 1.265.918 30.272.100  

Χρήση που έληξε 

την 31.12.2018* 

        

Αναπόσβεστη αξία 

έναρξης 

 

2.140.074  

 

17.473.286  

 

8.782.134  

 

26.390  

 

546.898  

 

37.400 

 

1.265.918 

 

30.272.100  

Προσθήκες - 28.875  1.237.137  - 423  1.384.173  104.000   2.754.608  

Μειώσεις - - (2.350.512) - (3.572) -  - (2.354.084) 

Αποσβέσεις - (940.858) (2.288.954) (3.304) (138.627) -  (396.447) (3.768.190) 

Μειώσεις 

αποσβέσεων 

 
- 

 
- 

 
2.249.369 

 
- 

 
1.977 

 
- 

 
- 

 
2.251.346 

Αναπόσβεστη αξία 

τέλους χρήσης 

 

2.140.074  

 

16.561.303  

 

7.629.174  

 

23.086  

 

407.099  

 

   1.421.573 

 

973.472   

 

29.155.781  

Την 31.12.2018*        

Κόστος κτήσης 2.140.074  28.666.166  55.378.962 29.059  7.432.693  1.421.573 1.759.432 96.827.959 

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

 

-  

 

(12.104.863) 

 

(47.749.788) 

 

(5.973) 

 

(7.025.594) 

 

-  

 

(785.960) 

 

(67.672.178) 

Αναπόσβεστη αξία 2.140.074  16.561.303  7.629.174  23.086  407.099  1.421.573  973.472 29.155.781  

Χρήση που έληξε 

την 31.12.2019 

        

Αναπόσβεστη αξία 

έναρξης 

 

2.140.074  

 

16.561.303   

 

7.629.174   

 

23.086   

 

407.099    

 

1.421.573  

 

973.472   

 

29.155.781  

Προσθήκες - 65.351  1.700.781   - 56.289    2.943.406   1.905.244 6.671.071  

Μειώσεις - - (163.417) - - (1.018)  (91.603) (256.038) 

Μεταφορές - - (38.634) -   -   (1.293.562)   - (1.332.196) 

Αποσβέσεις - (735.544) (2.264.583)   (3.473)   (101.952)   -  (912.917) (4.018.469) 

Μειώσεις 

αποσβέσεων 

 

- 

 

 

 

163.417 

 

- 

 

- 

 

1.018 

 

- 

 

164.435 

Διόρθωση 

αποσβέσεων 

προηγουμένων 

χρήσεων 

 
 

 

- 

 
 

 

12.721 

 
 

 

810.596 

 
 

 

(74) 

 
 

 

18.089 

 
 

 

- 

 
 

 

- 

 
 

 

841.332 

Αναπόσβεστη αξία 

τέλους χρήσης 

 

2.140.074  

 

15.903.830    

 

7.837.336    

 

19.540   

 

379.524  

 

3.071.416  

 

1.874.196   

 

31.225.916  

Την 31.12.2019         

Κόστος κτήσης 2.140.074  28.731.517    56.877.693   29.059   7.487.964   3.071.416 3.573.073   101.910.796  

Συσσωρευμένες 

αποσβέσεις 

0  (12.827.686) (49.040.358)   (9.520) (7.108.439) -  (1.698.877)   (70.684.880) 

Αναπόσβεστη αξία 2.140.074  15.903.831   7.837.335   19.539  379.525  3.071.416 1.874.196   31.225.916  
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7. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – συνέχεια: 
 

Επί των παγίων στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Κατά την 

31 Δεκεμβρίου 2019 ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είχαν συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά 

ενσώματων παγίων στοιχείων. 

Στα δικαιώματα χρήσης  περιλαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία δικαιωμάτων από μισθώσεις 

εξοπλισμό mainframe, εκτυπωτικών μηχανημάτων ακινήτων και αυτοκινήτων. Επισημαίνεται ότι η 

μίσθωση mainframe και εκτυπωτικών μηχανημάτων αναγνωριζόταν ως χρηματοδοτική μίσθωση με 

το προηγούμενο πλαίσιο ΔΛΠ 17 ενώ η μίσθωση ακινήτων και αυτοκινήτων ως λειτουργική. Μετά 

την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2019, ο Όμιλος αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης 

στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεις μισθώσεων για τις μισθώσεις που προηγουμένως 

ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του Προτύπου, αναφορικά με τα συμβόλαια 

μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής του Προτύπου. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης, βάσει της 

οποίας αναγνώρισε:  

α) υποχρεώσεις μισθώσεων, οι οποίες επιμετρήθηκαν ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης 

των μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate), 

που ίσχυε κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου, και  

β) δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού, τα οποία αναγνωρίστηκαν σε ποσό που ισούται 

με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις μίσθωσης.  

 

Η ανάλυση των δικαιωμάτων χρήσης  φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δικαιώματα Χρήσης Mainframe και 

εκτυπωτές 

Ακίνητα Αυτοκίνητα Σύνολο 

  Σπύρου Πάτση Ρέντη   

1 Ιανουαρίου 2019 973.472 493.025 - 38.868 1.505.365  

Προσθήκες - - 1.246.958 126.393 1.373.351 

Μεταβολές - (91.603) - - (91.603) 

Αποσβέσεις (410.313) (262.529) (207.826) (32.248) (912.916) 

31 Δεκεμβρίου 2019 563.158 138.893 1.039.132 133.013 1.874.196  
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8.  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ: 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 o Όμιλος προέβησε σε αξιολόγηση  της ανακτησιμότητας των 

ενσώματων πάγιων περιουσιακών του στοιχείων με βάση την αξία χρήσεως (value in use) της 

μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών (Cash Generating Unit) στην οποία εντάσσονται τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία διότι είχε ενδείξεις απομείωσης βάση αναφοράς τιμών αγοράς για τα 

ακίνητα του. Η υπολογιζόμενη αξία χρήσεως βασίζεται σε πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο που 

κατάρτισε η διοίκηση και ως εκ τούτου είναι ευαίσθητη στην επαλήθευση ή μη προσδοκιών που 

αφορούν στην επίτευξη στόχων πωλήσεων, ποσοστών μικτού περιθωρίου, λειτουργικών 

αποτελεσμάτων,  συντελεστών ανάπτυξης και προεξόφληση των εκτιμώμενων ταμειακών ροών.  

 

Από την αξιολόγηση αυτή προέκυψε ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα απομείωσης των ενσώματων 

παγίων περιουσιακών στοιχείων. 
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9. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

 

 Η κίνηση των άυλων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

*Βλ. Σημείωση 24 Αναταξινόμηση κονδυλίων προηγούμενης χρήσης 

 

Στα δικαιώματα χρήσης περιλαμβάνεται λογισμικό σε μισθωμένο mainframe η μίσθωση του οποίου 

με βάσει τις διατάξεις του ΔΛΠ 17 χαρακτηριζόταν ως χρηματοδοτική μίσθωση.  

 

 

 

 Λογισμικά 

προγράμματα 

Υπό κατασκευή Δικαιώματα 

Χρήσης 

Σύνολο 

01.01.2018     

Κόστος Κτήσης  84.980.456  897.304 11.344.054 97.221.814  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (73.755.298) - (3.970.419) (77.725.717) 

Αναπόσβεστη αξία 11.225.158  897.304 7.373.635 19.496.097  

Χρήση που έληξε την 31 .12.2018*     

Αναπόσβεστη αξία έναρξης 11.225.158  897.304 7.373.635 19.496.097  

Προσθήκες 199.091  1.730.721 - 1.929.812  

Μεταφορές 1.697.475  (1.697.475) - -  

Ζημιά απομείωσης (1.370.100) (199.222) - (1.569.322) 

Αποσβέσεις (5.106.328)  (2.268.811) (7.375.139) 

Αναπόσβεστη αξία τέλους χρήσης 6.645.296 731.328   5.104.824 12.481.448  

Την 31.12.2018*     

Κόστος κτήσης 84.895.111  731.328 11.344.054 96.970.493  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις (78.249.815) - (6.239.230) (84.489.045) 

Αναπόσβεστη αξία 6.645.296  731.328 5.104.824 12.481.448  

Χρήση που έληξε την 31.12.2019     

Αναπόσβεστη αξία έναρξης 6.645.297  731.328 5.104.824 12.481.448   

Προσθήκες 6.731.796   2.562.968 - 9.294.764   

Μειώσεις (683.019)  - - (683.019)   

Μεταφορές 35.620   (874.242) - (838.622)   

Ζημιά απομείωσης (55.717)  - - (55.717)   

Αποσβέσεις (3.365.576)   - (2.268.811) (5.634.387)   

Διόρθωση αποσβέσεων προηγουμένων 

χρήσεων 

 

(785.194) 

 

- 

 

- 

 

(785.194) 

Αναπόσβεστη αξία τέλους χρήσης 8.523.206  2.420.054 2.836.013 13.779.273 

Την 31.12.2019     

Κόστος κτήσης 90.923.791  2.420.054 11.344.054 104.687.899 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις & 

απομείωση 

(82.400.585)   - (8.508.041) (90.908.626) 

Αναπόσβεστη αξία 8.523.206 2.420.054 2.836.013 13.779.273 
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10. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες εμφανίζονται στο κόστος, δεν επηρεάζονται από τα 

υπόλοιπα της θυγατρικής και αναλύονται ως εξής: 

   

  31/12/19 31/12/18 

Εγγυήσεις Δ.Ε.Η  18.600 39.202 

Εγγυήσεις ενοικίων κτιρίων  71.620 73.990 

Εγγυήσεις ενοικίων αυτοκινήτων  9.249 8.842 

Λοιπά  2.128 1.985 

Σύνολο       101.597      124.019 

 

11. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ: 

 

Τα αποθέματα και η πρόβλεψη απομείωσης του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

  Αποθέματα σε καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία 

  31/12/19  31/12/18 

Εμπορεύματα  - 2.426 

Α’ Ύλες, Αναλώσιμα   234.381 344.227 

Σύνολο αποθεμάτων   234.381 346.653 

 

Οι ανωτέρω αξίες παρουσιάζονται μετά την αφαίρεση πρόβλεψης απομείωσης αποθεμάτων ως 

εξής: 

  Πρόβλεψη απομείωσης 

αποθεμάτων 

  31/12/19 31/12/18 

Εμπορεύματα  235.781 258.446 

Έτοιμα προϊόντα   17.231 17.231 

Α’ Ύλες, Αναλώσιμα   12.855 20.856 

Σύνολο πρόβλεψης υποτίμησης   265.867 296.533 

 

Τα αποθέματα δεν επηρεάζονται από τα υπόλοιπα της θυγατρικής. 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσης και της καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. 

Η κίνηση της πρόβλεψης του Ομίλου και της Εταιρίας για απομείωση αποθεμάτων για τις χρήσεις 

που έληξαν την 31 Δεκεμβρίου 2019 και 2018, είχε ως ακολούθως: 

 
Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018  53.982 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  242.551 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018  296.533 

Αντιστροφή πρόβλεψης στη χρήση  (35.768) 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  5.102 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  265.867 

  

Η αντιστροφή της πρόβλεψης προέκυψε από ανάλωση των αποθεμάτων λόγω καταστροφής τους.  



Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

51 
 

 

12.  ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

 

Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής, : 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Πελάτες  13.278.514 11.024.042 13.278.514 11.029.207 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα 

μέρη (Σημ. 22) 

 

657.000 11.087 657.000 11.087 

Επιταγές εισπρακτέες 

μεταχρονολογημένες 

 

1.234.270 1.234.270 1.234.270 1.234.270 

Προκαταβολές σε προμηθευτές-

πιστωτές 

 

47.190 97.787 47.190 97.787 

Προπληρωθέντα έξοδα  1.530.314 673.560 1.530.314 673.560 

Έσοδα χρήσης δουλευμένα  1.746.811  1.746.811 - 

Λοιπές απαιτήσεις  25.546 131.313 19.181 126.228 

Υποσύνολο  18.519.645 13.172.059 18.513.280 13.172.139 

Μείον: Αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές 

 

(2.411.291) (2.814.971) (2.411.291) (2.814.971) 

Σύνολο  16.108.354 10.357.088 16.101.989 10.357.168 

 

Οι πελάτες, οι απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη, οι επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες και 

οι εκτιμώμενες πιστωτικές ζημιές έχουν αποτιμηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9. Η 

κίνηση στις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες της Εταιρίας και του Ομίλου την 31 Δεκεμβρίου 2019 

και 2018, είχε ως ακολούθως: 

 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ             Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2018 3.126.103                          3.126.103 

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση 278.797     278.797 

Διαγραφή απαιτήσεων (566.174)  (566.174) 

Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων    (23.755)      (23.755)                    

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2018 2.814.971                    2.814.971                   

Πρόσθετη πρόβλεψη στη χρήση  100.039  100.039 

Διαγραφή απαιτήσεων (503.719)  (503.719) 

Εισπράξεις επισφαλών απαιτήσεων -  - 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 2.411.291  2.411.291 

 

Η πρόβλεψη για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες έχει σχηματιστεί για συγκεκριμένα υπόλοιπα 

πελατών που έχουν ξεπεράσει την πιστωτική πολιτική της Εταιρίας και του Ομίλου και ανέρχεται για 

τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2019 σε Ευρώ 2.411.291 (Όμιλος και Εταιρία) και την 

31η Δεκεμβρίου 2018 σε Ευρώ 2.814.971 (Όμιλος και Εταιρία).  
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12.  ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-συνέχεια: 

 

Η ενηλικίωση των εμπορικών απαιτήσεων που απαρτίζονται από τους πελάτες, τις απαιτήσεις από 

συνδεδεμένα μέρη και τις μεταχρονολογημένες επιταγές μείον την σχετική πρόβλεψη για 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες ανέρχονται για τον Όμιλο  σε Ευρώ 12.758.493 για την 31 

Δεκεμβρίου 2019 (2018: Ευρώ 9.454.428) και για την Εταιρία σε Ευρώ 12.758.493 για την 31 

Δεκεμβρίου 2019 (2018: Ευρώ 9.459.593) και αναλύονται ως ακολούθως:  

  

 

 

13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ: 

 

Τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

 

 

  

Ο ΟΜΙΛΟΣ 

 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Ταμείο  414 618 414 374 

Καταθέσεις όψεως  6.848.726 6.047.440 6.441.562 5.631.151 

Kαταθέσεις προθεσμίας  - 4.500.000 - 4.500.000 

Σύνολο  6.849.140 10.548.058 6.441.976 10.131.525 

 

Ό όμιλος διατηρεί καταθέσεις κατά κύριο λόγο στην Alpha Bank (περίπου 5,3εκ Ευρώ) , στην Attica 

Bank (περίπου 0,9εκ Ευρώ) στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ( περίπου 0,2εκ Ευρώ), στην HSBC 

(περίπου 0,4εκ Ευρώ), στην Τράπεζα Πειραιώς (περίπου 0,1εκ Ευρώ). Η πιστοληπτική διαβάθμιση 

από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, όλων των ανωτέρω τραπεζών, βελτιώθηκε το 2019 και ο 

Όμιλος δεν αναμένει πιστωτικές ζημιές στα υπόλοιπα των καταθέσεων όψεως. 

 

 

 

 

 

 

 Μη 

ληξιπρόθεσμες  

 

 

ΟΜΙΛΟΣ                    Ληξιπρόθεσμες    

Σύνολο  

0-30 ημέρες  31-90 ημέρες  

91-180 

ημέρες  > 180 ημέρες 

  

2019 11.367.028 (23.496)  310.389  641.919  462.653   12.758.493 

2018 8.442.432 685.096  113.215  184.516  29.169   9.454.428 

 Μη 

ληξιπρόθεσμες  

 

 

ΕΤΑΙΡΙΑ                   Ληξιπρόθεσμες    

Σύνολο  

0-30 ημέρες  31-90 ημέρες  

91-180 

ημέρες  > 180 ημέρες 

  

2019 11.367.028 (23.496)  310.389  641.919  462.653   12.758.493 

2018 8.442.432 685.096  113.215  184.516  34.334   9.459.593 
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13. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ: 

 
Οι λογαριασμοί καταθέσεων όψεως του Ομίλου και της Εταιρίας είναι εκφρασμένοι σε ευρώ και 

τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια ανάλογα με το ύψος της κατάθεσης και με βάση τα μηνιαία  

επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών. Η τρέχουσα αξία των εν λόγω καταθέσεων όψεως προσεγγίζει 

τη λογιστική τους αξία λόγω των κυμαινόμενων επιτοκίων και των βραχυπρόθεσμων λήξεών τους. 

Το μέσο επιτόκιο των τραπεζικών καταθέσεων κατά την διάρκεια της χρήσης ήταν 0,020%. Τα έσοδα 

από τόκους από καταθέσεις όψεως  για τις χρήσεις που έληξαν  

την 31η Δεκεμβρίου 2019 και 2018 ανέρχονται για τον Όμιλο σε Ευρώ 17.330 και Ευρώ 12.568  και 

για την Εταιρία σε Ευρώ 17.245 και Ευρώ 12.496 αντίστοιχα. Τα παραπάνω έσοδα 

συμπεριλαμβάνονται στα χρηματοοικονομικά έσοδα στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού 

εισοδήματος  (σημείωση 5ζ).  

 

14. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΟ ΑΡΤΙΟ: 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 
Αριθμός 

Μετοχών 

Ονομαστική 

αξία 

μετοχής 

Έξοδα 

αύξησης 

κεφαλαίου 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

καταβλημένο 

Διαφορά υπέρ 

το άρτιο 

            

Υπόλοιπο 1.1.2018 4.000  100    400.000  174.588.080  

Μεταβολές χρήσης 2018 439.350  100  483.285  43.451.715  0  

Υπόλοιπο 31.12.2018 443.350  100  (483.285) 43.851.715  174.588.080  

Μεταβολές χρήσης 2019 0  0  0  0  0  

Υπόλοιπο 31.12.2019 443.350  100  (483.285) 43.851.715  174.588.080  

 

Το μετοχικό κεφάλαιο είναι πλήρως καταβλημένο. Δεν υφίστανται προνομιούχες μετοχές κατά την 

31.12.2019 και 31.12.2018. 

 

Με την από 18.6.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το μετοχικό 

κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά τριάντα τέσσερα εκατομμύρια τετρακόσιες τριάντα πέντε 

χιλιάδες Ευρώ (€ 34.435.000) μέσω κεφαλαιοποίησης ισόποσης απαίτησης της μετόχου κατά της 

Εταιρείας και έκδοση τριακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων πενήντα (344.350) νέων 

κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκατό (100) Ευρώ έκαστης.  

Επίσης με την από 07.09.2018 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, το 

μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε περαιτέρω, κατά εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες 

χιλιάδες Ευρώ (€ 9.500.000) με καταβολή μετρητών και έκδοση ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000) 

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με ονομαστική αξία εκατό (100) Ευρώ εκάστη και τιμή διάθεσης 

στο άρτιο.  

 

Ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρίας μετά τις παραπάνω αυξήσεις ανέρχεται σε 443.350 

με ονομαστική αξία 100 Ευρώ έκαστη, μειωμένο κατά τον φόρο συγκέντρωσης συνολικού ποσού 

Ευρώ 483.285. Συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε Ευρώ 43.851.715 κατά την 31/12/2019 

& 2018.Το εισπραχθέν υπέρ το άρτιο ποσό συνολικού ύψους Ευρώ 174.588.080 προκύπτει μετά την 

αφαίρεση των εξόδων που αφορούν άμεσα την έκδοση νέων μετοχών και δεν μπορεί να διανεμηθεί 

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρίας. 
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15.  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ: 
 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως εξής: 

 

  O ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Τακτικό Αποθεματικό  1.891.149 1.891.149 1.813.998 1.813.998 

Αναλογιστική Ζημιά  (963.324) (412.054) (963.324) (412.054) 

Λοιπά Αποθεματικά   92.556 92.556 92.556 92.556 

  Σύνολο  1.020.381 1.571.651 943.230 1.494.500 

 

 

Τακτικό αποθεματικό: Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρίες 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. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται 

αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της 

κατάστασης αποτελεσμάτων. Τα λοιπά αποθεματικά αφορούν διαφορά αναπροσαρμογής. 

 

16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 

 

Ο λογαριασμός στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις αναλύεται ως εξής: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού   4.462.114 3.545.362 4.462.114 3.545.362 

Σύνολο  4.462.114 3.545.362 4.462.114 3.545.362 

 

Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο κάθε εργαζόμενος δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση σε 

περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησης. Το ποσό της αποζημίωσης εξαρτάται από το χρόνο 

προϋπηρεσίας και τις αποδοχές του εργαζόμενου την ημέρα της απόλυσης ή συνταξιοδότησης του. 

Αν ο εργαζόμενος παραμείνει στον Όμιλο και στην Εταιρία μέχρι να συνταξιοδοτηθεί κανονικά, 

δικαιούται ποσό εφάπαξ ίσο με το 40% της αποζημίωσης που θα έπαιρνε αν απολυόταν την ίδια 

μέρα. Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού προσδιορίσθηκαν μέσω αναλογιστικής μελέτης 

για τον Όμιλο και την Εταιρία.  

Οι πίνακες που ακολουθούν εμφανίζουν την κίνηση των σχετικών λογαριασμών προβλέψεων για 

αποζημίωση προσωπικού που παρουσιάζονται στον Ισολογισμό της χρήσεως που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2019 και της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018 και την σύνθεση της καθαρής 

δαπάνης για τη σχετική πρόβλεψη που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα. 
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16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχεια: 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 

 

 

 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Παρούσα αξία μη 

χρηματοδοτούμενων 

υποχρεώσεων 

 4.462.114 3.545.362 4.462.114 3.545.362 

Καθαρή υποχρέωση στον 

ισολογισμό  

 4.462.114 3.545.362 4.462.114 3.545.362 

 

 

Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που αναγνωρίστηκε στα Αποτελέσματα Χρήσεως του 

Ομίλου και της Εταιρίας αναλύεται ως ακολούθως: 
 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Τρέχον κόστος υπηρεσίας 216.761 246.543 216.761 246.543 

Χρηματοοικονομικό κόστος   67.610   60.984   67.610   60.984 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά την περίοδο - - - - 

Κόστος περικοπών/διακανονισμών/  

τερματισμού υπηρεσίας 

 

284.526 

 

757.827 

 

284.526 

 

757.827 

Χρέωση στα αποτελέσματα 568.897 1.065.354 568.897 1.065.354 

Λοιπές προσαρμογές 

 

- - - - 

 

 

 

 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Καθαρή υποχρέωση  

έναρξης χρήσεως  

 3.545.362 3.568.549 3.545.362 3.568.549 

Συνολική χρέωση στα 

αποτελέσματα (σημ.5η) 

 568.897 1.065.354 568.897 1.065.354 

Πληρωθείσες παροχές  (377.500) (895.873) (377.500) (895.873) 

Συνολικό αναλογιστικό 

(κέρδος)/ζημιά στην Καθαρή 

Θέση 

  

725.355 

 

(192.668) 

 

725.355 

 

(192.668) 

Καθαρή υποχρέωση λήξης 

χρήσεως  

 4.462.114 3.545.362 4.462.114 3.545.362 
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16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχεια: 

 

Στην καθαρή θέση συμπεριλαμβάνεται συνολική αναλογιστική ζημία ποσού €725.355 την 31.12.19 

και συνολικό αναλογιστικό κέρδος ποσού €192.668 κατά την 31.12.18 αφού αφαιρεθεί ο αναλογών 

φόρος εισοδήματος). 

 

Το πρόσθετο κόστος περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας για το 2019 καθώς και για 

το 2018, σχετίζεται με παροχές που πληρώθηκαν σε υπαλλήλους οι οποίοι απολύθηκαν. Τα 

περισσότερα από τα επιδόματα αυτά δεν ήταν αναμενόμενα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος 

και συνεπώς οι επιπρόσθετες πληρωμές παροχών πλέον των υπαρχόντων αποθεματικών 

αντιμετωπίστηκαν ως πρόσθετη χρέωση στα αποτελέσματα της χρήσης του 2019 και 2018.  

 

Κατά το έτος 2019 προέκυψε αναλογιστική ζημία (η διαφορά μεταξύ της αναμενόμενης 

αναλογιστικής υποχρέωσης και του ποσού που τελικά υπολογίστηκε κατά την 31.12.2019) ύψους 

€725.355 κυρίως λόγω της μείωσης της υπόθεσης επιτοκίου προεξόφλησης (από 1,92% που 

χρησιμοποιήθηκε στην περσινή αποτίμηση σε 0,92%) και της πραγματικής κίνησης του πληθυσμού 

μέσα στο έτος. Η ζημία και το κέρδος που προκύπτουν μέσα στο έτος, αναγνωρίζονται εξ ολοκλήρου 

στην Καθαρή θέση (OCI), οπότε το ποσό που πρέπει να αναγνωρίσει η Εταιρία στον ισολογισμό 

κατά την 31.12.2019 ισούται με την Παρούσα Αξία των Υποχρεώσεων (DBO), δηλαδή €4.462.114. 
 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα εξαρτώνται από τις υποθέσεις (οικονομικές και δημογραφικές) 

εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης. Έτσι: 

Εάν είχε χρησιμοποιηθεί επιτόκιο προεξόφλησης 0,5% υψηλότερο (δηλ.1,42% αντί για 0,92% 

ετησίως) τότε το DBO θα ήταν χαμηλότερο κατά περίπου 8%. 

Εάν είχε χρησιμοποιηθεί υπόθεση αύξησης αποδοχών κατά 0,5% υψηλότερη (δηλ. 2,5% αντί για 2%) 

τότε το DBO θα ήταν υψηλότερο κατά περίπου 9%. 

Τέλος εάν είχε χρησιμοποιηθεί μηδενικό ποσοστό οικειοθελών αποχωρήσεων τότε το DBO θα ήταν 

υψηλότερο κατά περίπου 21%. 
 

Η μεταβολή παρούσας αξίας καθορισμένων  παροχών αναλύεται ως ακολούθως: 
  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 
  31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018 

 

Παρούσα αξία υποχρέωσης 

στην αρχή της χρήσης 

  

 

3.545.362 

 

 

3.568.549 

 

 

3.545.362 

 

 

3.568.549 

Κόστος τρέχουσας 

απασχόλησης 

 
216.761 246.543 216.761 246.543 

Χρηματοοικονομικό κόστος   67.610 60.984 67.610 60.984 

Καταβληθείσες 

αποζημιώσεις 

 
(377.500) (895.873) (377.500) (895.873) 

Επιπλέον πληρωμές ή έξοδα  284.526 757.827 284.526 757.827 

Κόστος προϋπηρεσίας κατά 

την περίοδο 

 
- - - - 

Αναλογιστική ζημιά 

(κέρδος)-οικονομικές 

υποθέσεις 

 
 

703.272 

 

(94.765) 

 

703.272 

 

(94.765) 

Αναλογιστική ζημιά 

(κέρδος)-εμπειρία περιόδου 

  

22.083 

 

(97.903) 

 

22.083 

 

(97.903) 

Παρούσα αξία δέσμευσης 

καθορισμένων παροχών 

  

4.462.114 

 

3.545.362 

 

4.462.114 

 

3.545.362 
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16. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-συνέχεια: 

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών 

προβλέψεων αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχώρησης για τον ¨Όμιλο και την Εταιρία έχουν ως 

εξής:  

  2019 2018 

Επιτόκιο προεξόφλησης 

 

 0,92% 1,92% 

Αναμενόμενη αύξηση αποδοχών 

 

 2,00% 2,00% 

Αύξηση δείκτη τιμών καταναλωτή 

 

 1,30% 1,75% 

Εκτιμώμενη μέση μελλοντική υπηρεσία  17,41 18,45 

    

 

17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Ομίλου και της Εταιρίας την 31/12/2019 αφορούν 

υποχρεώσεις από μισθώσεις μηχανημάτων, ακινήτων αυτοκινήτων και λογισμικού και αναλύονται ως 

ακολούθως: 

  31/12/19 31/12/18           

Υποχρέωση από μίσθωση μηχανημάτων/λογισμικού 

(μισθώσεις που χαρακτηρίζονταν ως χρηματοδοτικές με το 

προισχύον πλαίσιο του ΔΛΠ 17)  

 

775.097 3.579.737 

Υποχρέωση από μισθώσεις ακινήτων και αυτοκινήτων 

(μισθώσεις που χαρακτηρίζονταν ως λειτουργικές με το 

προισχύον πλαίσιο του ΔΛΠ 17) 

 

725.307 - 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από μισθώσεις  1.500.404 3.579.737 

Μακροπρόθεσμα έσοδα εισπρακτέα   688.801 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων  1.500.404 4.268.538 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μισθώσεων μηχανημάτων/λογισμικού 

(μισθώσεις που χαρακτηρίζονταν ως χρηματοδοτικές με το 

προισχύον πλαίσιο του ΔΛΠ 17)  

 

 

2.806.258 

 

 

2.662.840 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μισθώσεων ακινήτων και αυτοκινήτων 

(μισθώσεις που χαρακτηρίζονταν ως λειτουργικές με το 

προισχύον πλαίσιο του ΔΛΠ 17)  

 

 

595.341 

 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων πληρωτέων στην 

επόμενη χρήση  

 

3.401.599 

 

2.662.840 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

58 
 

 

17. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-συνέχεια: 

  

Ακολουθεί πίνακας με τις αποπληρωμές των μισθώσεων προσαρμοσμένες σε παρούσες αξίες: 

 

 

 

  

31/12/2019 

 

31/12/2018 

  Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 

πληρωμών 

Ελάχιστες 

πληρωμές 

Παρούσα αξία 

πληρωμών 

Πληρωτέα      

Μέσα σε 1 χρόνο 

(Σημ.20) 

  

3.560.947 

 

3.401.599 

 

2.930.143 

 

2.662.840 

Από 1 - 5 χρόνια   1.538.446 1.500.404 3.713.496 3.579.737 

  5.099.393 4.902.003 6.643.639 6.242.577 

 

Η διαφορά των πληρωμών με την παρούσα αξία των πληρωμών αφορά μελλοντικό 

χρηματοοικονομικό κόστος. 

Κατωτέρω παρουσιάζεται η κίνηση των υποχρεώσεων από μισθώσεις όπως απαιτείται από το ΔΠΧΑ 

16 

 
Υποχρεώσεις από μισθώσεις Μηχανήματα/ 

Λογισμικό 

Ακίνητα Αυτοκίνητα Σύνολο 

  Σπύρου 

Πάτση 
 Ρέντη   

1 Ιανουαρίου 2019 6.242.577 493.025 - 38.868 6.774.470 
Προσθήκες -Μεταβολές  (91.603) 1.246.958 126.393 1.281.748 
Τόκοι 258.911 9.833 16.166 3.788 288.698 
Πληρωμές (2.920.133) (269.700) (218.250) (34.830) (3.442.913) 
31 Δεκεμβρίου 2019 3.581.355 141.555 1.044.874 134.219 4.902.003 

Βραχυπρόθεσμη 2.806.258 141.555 407.370 46.416 3.401.599 
Μακροπρόθεσμη 775.097 - 637.504 87.803 1.500.404 

 

18. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ  Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Προμηθευτές   4.922.069 2.626.120 4.922.069 2.648.393 

Υποχρεώσεις σε 

συνδεδεμένες εταιρίες 

(Σημ.24) 

 

- 33.260 - 33.260 

Ασφαλιστικές εισφορές  1.195.288 1.180.916 1.195.288 1.180.916 

Υποχρεώσεις σε φόρους 

τέλη 

 

1.461.176 1.484.779 1.461.176 1.484.779 

Δεδουλευμένα έξοδα  2.830.007 2.008.300 2.830.007 2.008.300 

Λοιποί πιστωτές  51.888 66.388 51.087 66.391 

Σύνολο  10.460.428 7.399.763 10.459.627 7.422.039 
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19. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ: 

 

Τα υπόλοιπα των βραχυπρόθεσμων προβλέψεων αναλύονται ως ακολούθως: 

 

  Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

  31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

Προβλέψεις για δικαστικές 

υποθέσεις 

  

- 

 

11.740 

 

- 

 

5.870 

Προβλέψεις για εξωδικαστικές 

αποζημιώσεις 

  

150.000 

 

- 

 

150.000 

 

- 

Σύνολο  150.000 11.740 150.000 5.870 

 

20. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, οι εταιρίες, είναι υποχρεωμένες να 

διανέμουν κάθε έτος μερίσματα που υπολογίζονται κατ’ ελάχιστο στο 35% των καθαρών ετήσιων 

κερδών μετά από φόρους ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν 

προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη. Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο 

με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 

και 4 του άρθρου 130 του Ν.4548/18 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του 

εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου. 

Επιπλέον, η ελληνική εμπορική νομοθεσία θέτει ορισμένους περιορισμούς στη διανομή κερδών και 

συγκεκριμένα: 

(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη μείωση του κεφαλαίου, δεν μπορεί να γίνει 

οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους, εφόσον, κατά την ημερομηνία λήξης της τελευταίας χρήσης, 

το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας (καθαρή θέση), όπως προσδιορίζονται στο νόμο, είναι 

ή, ύστερα από τη διανομή αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του κεφαλαίου, προσαυξημένου με: 

(i) τα αποθεματικά, των οποίων η διανομή απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό, (ii) τα λοιπά 

πιστωτικά κονδύλια της καθαρής θέσης, τα οποία δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν, και (iii) τα ποσά 

των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν πραγματοποιημένα 

κέρδη. Το ποσό του κεφαλαίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο μειώνεται κατά το ποσό 

του κεφαλαίου που έχει καλυφθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί, όταν το τελευταίο δεν εμφανίζεται στο 

ενεργητικό του ισολογισμού. 
 

(β) Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήσης που έχει λήξει, προσαυξημένο με τα κέρδη, τα οποία 

προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις και δεν έχουν διατεθεί, και τα αποθεματικά για τα οποία 

επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη γενική συνέλευση η διανομή τους, και μειωμένο: (i) κατά το 

ποσό των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν 

πραγματοποιημένα κέρδη, (ii) κατά το ποσό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και (iii) κατά τα 

ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για το σχηματισμό αποθεματικών, σύμφωνα με το νόμο και το 

καταστατικό. 

 

 

 

 

 



Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

60 
 

 

21. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ : 

 

Τα υπόλοιπα με συνδεδεμένα μέρη αναλύονται ως εξής: 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εταιρία Σχέση Συναλλαγή 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

SIA S.p.A 

 

Τελική μητρική 

 

Εμπορική 

 

- 

 

(33.260) 

 

- 

 

(33.260) 

Σύνολο 

υποχρεώσεων 

(Σημ.18) 

   

- 

 

(33.260) 

 

- 

 

(33.260) 

       

SIA S.p.A Τελική μητρική Εμπορική 582.000 11.087 582.000 11.087 

SIA Slovakia          Συνδεδεμένη                  Εμπορική 75.000         - 75.000 - 

Μερικό σύνολο 

απαιτήσεων(Σημ.12) 

 657.000        11.087 657.000 11.087 

Καθαρό 

υπόλοιπο 

  657.000 (22.173) 657.000 (22.173) 

       

Τα ποσά των συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη που επηρέασαν την κατάσταση συνολικού 

εισοδήματος  αναλύονται ως εξής: 

 
   Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 

Εταιρία Κονδύλι Συναλλαγή 31/12/19 31/12/18 31/12/19 31/12/18 

SIA S.p.A Έξοδα διοίκησης Ασφάλιστρα (21.619) (22.173) (21.619) (22.173) 

SIA S.p.A Κύκλος Εργασιών Παροχή υπηρεσιών 582.000 - 582.000 - 

SIA Slovakia Κύκλος Εργασιών Παροχή υπηρεσιών 75.000 - 75.000 - 

P4Cards Αποσβέσεις Από αγορά παγίου (2.750) - (2.750) - 

Σύνολο   632.631 (22.173) 632.631 (22.173) 

 

Αμοιβές μελών διοίκησης 

 

Οι αμοιβές στα μέλη διοίκησης της Εταιρίας παρουσιάζονται παρακάτω. Οι αμοιβές στα μέλη 

διοίκησης του Ομίλου δεν επηρεάζονται από την θυγατρική εταιρία. 

 

 

  31/12/19 31/12/18 

Μισθοδοσία  1.438.232 1.293.436 

Bonus  151.443 1.597.045 

Λοιπές παροχές  45.000 117.092 

  1.634.675 3.007.573 

 

Δεν δόθηκαν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Τέλος αναφέρεται ότι στην σχηματισθείσα πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού που προέκυψε 

βάσει αναλογιστικής μελέτης περιλαμβάνεται ποσό ύψους Ευρώ 137.510 περίπου που αφορά 2 μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

 

 

 

 

 



Processing Services SIA Greece Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

(όλα τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 

61 
 

 

22.       ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 
 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά προϊόντα του Ομίλου και της Εταιρίας, είναι το ταμείο και τα ταμειακά 

ισοδύναμα, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, και οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 

Η Διοίκηση εξετάζει και αναθεωρεί σε περιοδική βάση τις σχετικές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά 

με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι οποίες είναι οι εξής: 

 

(i) Συγκέντρωση Πιστωτικού Κινδύνου: Η έκθεση σε πιστωτικούς κινδύνους παρακολουθείται 

και αξιολογείται σε συχνή βάση κυρίως μέσω του ιστορικού πιστώσεων των πελατών. Η μέγιστη 

έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού. Η 

πολιτική του Ομίλου και της Εταιρίας είναι να συνάπτει συμβόλαια με μέρη που ικανοποιούν υψηλά 

κριτήρια, ενώ, λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό επίπεδο της πιστωτικής αξιοπιστίας των 

αντισυμβαλλομένων, δεν θεωρεί ότι απαιτείται η σύναψη ενέχυρων συμβάσεων. Άνω του 50% των 

πωλήσεων του Ομίλου και της Εταιρίας προέρχεται από έναν σημαντικό πελάτη. 

 

(ii) Εύλογη Αξία: Τα ποσά που εμφανίζονται στον ισολογισμό για τα διαθέσιμα, τις απαιτήσεις 

και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

(iii)   Κίνδυνος Ρευστότητας: Ο Όμιλος και η Εταιρία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με 

την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις 

χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και αχρησιμοποίητα 

τραπεζικά πιστωτικά όρια.  Την 31.12.2019 η Εταιρία έχει κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

επαρκή για να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της.   

  

(iν) Κίνδυνος επιτοκίου: Ο όμιλος δεν έχει δανεισμό την 31.12.2019 

 
(ν)  Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν είναι σημαντικά εκτεθειμένοι στον 

συναλλαγματικό κίνδυνο καθότι διενεργούν λιγοστές εμπορικές συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  

 

 (νi) Διαχείριση κεφαλαίου: Στον ορισμό του κεφαλαίου η Διοίκηση περιλαμβάνει το μετοχικό 

κεφάλαιο (εξαιρουμένων αποθεματικών συνολικών εσόδων), το μακροπρόθεσμο δανεισμό, τα 

ταμειακά διαθέσιμα και το βραχυπρόθεσμο χρέος από πρακτορεία απαιτήσεων. Στόχος της διαχείρισης 

κεφαλαίου του Ομίλου και της  Εταιρίας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων τους και η επίτευξη των αναπτυξιακών τους σχεδίων σε συνδυασμό με την 

πιστοληπτική τους ικανότητα. Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου ο Όμιλος και η Εταιρία 

παρακολουθούν τον δείκτη «Καθαρός δανεισμός προς Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 

επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων («EBITDA»). Σαν καθαρό δανεισμό ο Όμιλος και η 

Εταιρία ορίζουν το σύνολο των τοκοφόρων δανειακών υποχρεώσεων μείον το σύνολο των διαθεσίμων 

του Ομίλου και της  Εταιρίας. Ο Όμιλος και η Εταιρία διαχειρίζονται τον δείκτη με τέτοιο τρόπο ώστε 

να διασφαλίζουν πιστοληπτική ικανότητα συμβατή με την αναπτυξιακή τους στρατηγική.  

 

Ο Όμιλος δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις την 31.12.2019 συνεπώς δεν υπήρχαν ξένα κεφάλαια.  

 

 

(vii) Κίνδυνος τιμής: Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν εκτίθενται σημαντικά σε κίνδυνο τιμών. 
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23.    ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 

 

α. Εκκρεμοδικίες – Δικαστικές Υποθέσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία εμπλέκονται (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε διάφορες 

δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες επιδιαιτησίας στα πλαίσια της κανονικής λειτουργίας τους. Η 

Διοίκηση καθώς και οι νομικοί σύμβουλοι του Ομίλου και της Εταιρίας εκτιμούν ότι δεν υπάρχουν 

σημαντικές επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση, στην χρηματοοικονομική θέση ή στα αποτελέσματα 

της λειτουργίας του Ομίλου και της Εταιρίας.  

 

β. Εγγυητικές επιστολές – Λοιπές εγγυήσεις 

 

Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν εκδώσει εγγυητικές επιστολές υπέρ τρίτων συνολικού ύψους Ευρώ 

219.529 για την καλή εκτέλεση συμβάσεων καθώς και εγγυητικές επιστολές για την συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς συνολικού ποσού Ευρώ 153.582.   

 

24. ΑΝΑΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 

Τα παρακάτω ποσά του 2018 για τον Όμιλο και την Εταιρία έχουν αναταξινομηθεί για λόγους 

καλύτερης παρουσίασης και συγκρισιμότητας: 

Ποσό Ευρώ 731.328 μεταφέρθηκε από τα ενσώματα πάγια στοιχεία στα άυλα περιουσιακά στοιχεία 

και αφορά ανάπτυξη λογισμικού. 

Ποσό Ευρώ 109.200 μεταφέρθηκε από τα άλλα λειτουργικά έσοδα στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

και αφορά ασφάλιστρο που παρακρατείτε από την μισθοδοσία  των υπαλλήλων που επιλέγουν να 

ασφαλίσουν εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς τους. 

Ποσό Ευρώ (412.054) (Ευρώ(556.555) κατά την έναρξη του 2018 και Ευρώ144.501 στο 2018) 

μεταφέρθηκε από τα αποτελέσματα εις νέον στα λοιπά αποθεματικά καθώς αφορούσε αποθεματικό 

από αναλογιστική μελέτη για παροχές σε εργαζομένους. 

 

25.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

 

Στις 13 Μαρτίου 2020, η Εταιρία υπέβαλε τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος για τις 

χρήσεις 2015 έως και 2017, προκειμένου να συμμορφωθεί με τα ευρήματα του τακτικού 

φορολογικού ελέγχου που διεξήχθη για τη χρήση 2014. Από τις τροποποιητικές δηλώσεις προέκυψε 

έξτρα ποσό φόρου και τόκων Ευρώ 573.804. Για το ποσό αυτό του φόρου ο Όμιλος είχε σχηματίσει 

πρόβλεψη Ευρώ 534.509 που περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Φόροι Εισοδήματος Πληρωτέοι» του 

ισολογισμού. Για τις χρήσεις αυτές, το ιδιοκτησιακό καθεστώς ήταν διαφορετικό με υπέρτατη 

μητρική εταιρεία τη First Data Corporation η οποία έφτασε σε συμφωνία στις 29 Φεβρουαρίου 2020, 

με την τώρα μητρική SIA SpA και προέβη σε απευθείας εξόφληση των επιπρόσθετων φόρων και 

προστίμων στις ελληνικές φορολογικές αρχές. Το γεγονός δεν είναι διορθωτικό καθώς κατά την 

31.12.2019 δεν υπήρχαν οι ενδείξεις ότι ο προηγούμενος μέτοχος θα αναλάβει να πληρώσει το 

επιπλέον ποσό φόρου που θα προέκυπτε. 

Το Φεβρουάριο του 2020 εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τα πρώτα κρούσματα του κορονοϊού COVID 

19 που εμφανίστηκε αρχικά στην Κίνα και πολύ γρήγορα η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως πανδημία 

από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τα μέτρα που έλαβαν και λαμβάνουν οι κυβερνήσεις των 

κρατών παγκοσμίως για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού έχουν ήδη σημαντικές επιπτώσεις στην  
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25.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-συνέχεια: 

οικονομία. Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων έχουν ήδη 

προκαλέσει και αναμένεται να προκαλέσουν σε μεγαλύτερο βαθμό στο προσεχές διάστημα:  

-  Διακοπές στην παραγωγή . 

-  Διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα. 

-  Μείωση πωλήσεων και κερδοφορίας. 

-  Κλείσιμο καταστημάτων. 

-  Καθυστερήσεις σε επιχειρηματικές επεκτάσεις. 

-  Αδυναμία σε λήψη χρηματοδότησης. 

-  Αυξημένη μεταβλητότητα στις τιμές χρηματοοικονομικών προϊόντων.  

-  Μείωση τζίρου στον κλάδο του τουρισμού και της ψυχαγωγίας. 

 

Η Διοίκηση  έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων της Εταιρίας καθώς και την 

απρόσκοπτη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών της στους πελάτης της, από τις πρώτες κιόλας μέρες 

της κρίσης αυτής, φρόντισε να προμηθευτεί τον αναγκαίο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, να αναβαθμίσει τις 

ηλεκτρονικές πλατφόρμες, καθώς και να ενεργοποιήσει σχέδιο διαχείρισης έκτακτων συνθηκών που 

επέτρεψαν στην πλειοψηφία των εργαζομένων της να δουλεύει από το σπίτι. Για τους υπαλλήλους που 

συνέχισαν να εργάζονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρίας , λόγω της φύσης του αντικειμένου τους, 

εφαρμόστηκαν κανόνες ασφαλής απόστασης, τακτικών απολυμάνσεων όλων των εγκαταστάσεων 

καθώς και επαναπρογραμματισμός των διαδρομών των λεωφορείων ώστε να μειωθεί το ρίσκο της 

χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς. Μέρος του σχεδίου διαχείρισης εκτάκτων συνθηκών αφορά 

και στην ενημέρωση της Μητρικής, σε τακτική βάση, των εξελίξεων που σχετίζονται με το COVID19 

στην Ελλάδα και τις ενέργειες που εφαρμόζονται στην Εταιρία. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρίας παρακολουθεί συνεχώς τις πιθανές επιδράσεις του φαινομένου που αφορούν 

στις παραδοχές και εκτιμήσεις που επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην 

αναγνώριση των εσόδων, στην ρευστότητα , λαμβανομένου υπόψιν την υψηλού επιπέδου αβεβαιότητα 

σε σχέση με την συχνότητα και την διάρκεια των επιδράσεων που οφείλονται στην πανδημία και στην 

απόδοση της λειτουργίας του Ομίλου. Σε σχέση με αυτό, τα σημαντικά γεγονότα που αφορούν την 

πανδημία  δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματα και την  καθαρή θέση των εταιρικών και ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 και αφορούν μη διορθωτικό γεγονός, 

σύμφωνα με το IAS10. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να αναφερθεί ότι στις 30 Ιανουαρίου 2020 ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεία ανακοίνωσε την ύπαρξη διεθνούς κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

(παρά το γεγονός ότι η επιδημία στην Κίνα ξέσπασε στο τέλος του 2019) και στις 11 Μαρτίου 2020 

ανάγγειλε την επιδημία του Κορονοϊού.  

Σύμφωνα με το πρότυπο IAS10 απαιτείται η παρουσίαση της φύσης του γεγονότος που συνέβησε μετά 

το τέλος της χρήσης, και η εκτίμηση της σχετικής επίδρασης στις υποβαλλόμενες οικονομικές 

καταστάσεις,. Σε περίπτωση που κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις, εξαιτίας της έλλειψης 

προβλεψιμότητας του αποτελέσματος του φαινομένου, η εκτίμηση οποιασδήποτε επίδρασης δεν μπορεί 

να ποσοτικοποιηθεί αξιόπιστα, ή είναι αδύνατη, οι σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεως πρέπει 

να παρέχουν επαρκή πληροφόρηση.    

Βάσει των παραπάνω προδιαγραφών η αβεβαιότητα που συνδέεται με την εξάπλωση και την διάρκεια 

της πανδημίας πρέπει να υπογραμμιστεί, και ενόψει της συνεχούς εξέλιξης του φαινομένου, είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκο να προβλεφθούν οι επιπτώσεις στις οικονομικές δραστηριότητες τόσο σε μακρό 

όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο. Αυτό συνεπάγεται υψηλή πολυπλοκότητα και αβεβαιότητα στις  
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25.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-συνέχεια: 

 

εκτιμήσεις της Διοίκησης και οι αντίστοιχες παραδοχές της πρέπει απαραιτήτως να επανεξετασθούν 

και ενημερωθούν στην διάρκεια των επόμενων μηνών, όπως επίσης και σε σημαντικούς όρους, που 

αφορά στην εξέλιξη γεγονότων που δεν έχει στον έλεγχό της. 

Στο πλαίσιο της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων που αφορά στην πανδημία του κορονοϊού, το 

επίπεδο πολυπλοκότητας και αβεβαιότητας των εκτιμήσεων είναι άνευ προηγουμένου, επιδρώντας σε 

πολυάριθμους παράγοντες όπως: 

-οι διαφορετικοί ρυθμοί εξάπλωσης , ανθεκτικότητας και έκτασης της μετάδοσης στην Ελλάδα, στην 

Ευρώπη και στον κόσμο (κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες) 

-η ελλιπής εικόνα της συνολικής διάρκειας της λοίμωξης, και πάνω από όλα, οι επιπτώσεις των 

σχετικών περιοριστικών μέτρων που αφορούν την μέθοδο και τον χρόνο που αυτά θα αίρονται 

-η ιδιαίτερη δυσκολία πρόβλεψης του χρόνου και έκταση της ανάκαμψης των διεθνών και παγκοσμίων 

δραστηριοτήτων, τόσο σε μακρό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο, όταν λήξει η έκτακτη ανάγκη. 

 

Δεδομένου των ανωτέρω, η Διοίκηση του Ομίλου, και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου IAS10 

προέβη σε ανάλυση ώστε να αναγνωριστούν οι περιοχές με τις πιθανές υψηλότερες επιπτώσεις στις 

οικονομικές καταστάσεις του 2019 και ανέπτυξε σενάρια, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών, 

προϋπολογισμών που καταρτίζονται προς το παρόν, με υψηλή αβεβαιότητα. Η ανάλυση αφορούσε πιο 

συγκεκριμένα : 

-στην ανάπτυξη προϋπολογιστικών σεναρίων των οικονομικών τάσεων για το 2020. Από τα πρώτα 

αποτελέσματα της ανάλυσης, προέκυψε ότι θα υπάρχουν αισθητές μειώσεις των λειτουργιών και της 

κερδοφορίας της Εταιρίας για το έτος 2020, ενώ για τα επόμενα χρόνια δεν θεωρείτε δυνατόν να 

εκτιμηθούν εύλογα οι επιπτώσεις, εξαιτίας των σημαντικών αβεβαιοτήτων του τελικού αποτελέσματος 

της διάρκειας και της έντασης του φαινομένου.   

Η Διοίκηση της Εταιρίας συνεχίζει να παρακολουθεί την εξέλιξη της κατάστασης και της επίδρασης 

στις επιχειρηματικές της λειτουργίες και θα ανανεώσει τις εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα στις 

επόμενες οικονομικές περιόδους μετά την λήξη της χρήσεων 31 Δεκεμβρίου 2019.  

-στην συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας του Ομίλου. Όπως προκύπτει από τις υποβαλλόμενες 

οικονομικές καταστάσεις το επιχειρηματικό μοντέλο και η διαχείριση που εφάρμοσε ο Όμιλος  στην 

διάρκεια των χρόνων συμπεριλαμβανομένου και του 2019 , κατάφερε να παράγει θετικές ταμειακές 

ροές, ακόμη και σε περιόδους οικονομικής κρίσης. 

 

Υπογραμμίζεται η πρόσβαση στην αχρησιμοποίητη γραμμή πίστωσης (οverdraft) στην τράπεζα 

Alpha Bank ύψους Ευρώ 7 εκ. κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Επομένως, λαμβάνονται υπόψιν τα ανωτέρω και των καλύτερων διαθέσιμων πληροφοριών στο πλαίσιο 

που περιγράφεται παραπάνω της πρωτοφανής αβεβαιότητας που προκαλεί η έκτακτη ανάγκη λόγο του 

COVID19, εύλογα εκτιμάται ότι στους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία ισολογισμού, δεν 

υπάρχουν ρίσκα μη επαρκούς ρευστότητας ή ρίσκα που αφορούν στην δυνατότητα αποπληρωμών των 

υποχρεώσεων του Ομίλου. 

 


