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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 
– 31/12/2021 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας  
DATABLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με διακριτικό τίτλο 
«DATABLUE A.E.» την 30/08/2022 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο, στην διεύθυνση www.datablue.gr  

 

http://www.datablue.gr/
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11..  ΈΈκκθθεεσσηη  ΔΔιιααχχεειιρρίίσσεεωωςς  ττοουυ  ΔΔιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  ««DDAATTAABBLLUUEE  ΑΑΝΝΩΩΝΝΥΥΜΜΗΗ  

ΕΕΤΤΑΑΙΙΡΡΕΕΙΙΑΑ  ΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΗΗΡΡΕΕΣΣΙΙΩΩΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΗΗΣΣ»»  μμεε  δδιιαακκρριιττιικκόό  ττίίττλλοο  ««DDAATTAABBLLUUEE  

AA..EE..»»    

  

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας καλέσαμε στην Τακτική Γενική Συνέλευση για να σας εκθέσουμε ότι έγινε στην  εταιρεία 
μας κατά την 26η εταιρική χρήση 01/01/2021 - 31/12/2021, καθώς και τα σημαντικότερα 
γεγονότα που επηρεάζουν τη λειτουργία της εταιρείας. 

Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη με 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  

11..11  ..  ΕΕξξέέλλιιξξηη  εερργγαασσιιώώνν  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

ΠΠωωλλήήσσεειιςς    

Το σύνολο του κύκλου εργασιών της εταιρείας προέρχεται από την πώληση λογισμικών και 
ανέρχεται σε € 3.504.636 το 2021 έναντι € 3.019.203 της προηγούμενης χρήσης.  

ΠΠεερριιγγρρααφφήή  εεγγκκαατταασσττάάσσεεωωνν    

Η έδρα της Εταιρείας στεγάζεται σε μισθωμένο ακίνητο στην Καλλιθέα. 

ΠΠρροοσσωωππιικκόό  πποουυ  ααππαασσχχοολλήήθθηηκκεε  

O μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε στη χρήση 2021 ήταν 14 άτομα (2020: 13 άτομα). 

11..22  ..ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  θθέέσσηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς    

Η πραγματική οικονομική θέση της εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του 
ισολογισμού της κλειόμενης χρήσεως. Όλα τα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού είναι 
άμεσα ρευστοποιήσιμα. 

11..33  ..ΑΑρριιθθμμοοδδεείίκκττεεςς    

Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τους 
παρακάτω δείκτες για τις χρήσεις 2021 και 2020: 

Δείκτης Εξέλιξης Κύκλου Εργασιών       

1.Κύκλου εργασιών 

      

 31.12.2021 31.12.2020 

  16,08% 14,31% 

        

Δείκτες Απόδοσης και Αποδοτικότητας       

    31.12.2021 31.12.2020 

1.Καθαρά Κέρδη προ φόρων/ Πωλήσεις   3,63% 3,59% 

        

2.Καθαρά Κέρδη μετά από φόρους/ Πωλήσεις   2,53% 2,44% 

        

        

        

    31.12.2021 31.12.2020 

3. Καθαρά κέρδη προ φόρων/ Ίδια κεφάλαια   27,60% 26,10% 
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4.Μικτά Κέρδη/ Πωλήσεις 

  31.12.2021 31.12.2020 

  15,18% 15,74% 

        

        

Δείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης       

    31.12.2021 31.12.2020 

1. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/ Σύνολο 
περιουσιακών στοιχείων 

  95,58% 94,71% 

      

        

        

    31.12.2021 31.12.2020 

2. Σύνολο υποχρεώσεων/ Ίδια κεφάλαια   348,92% 370,28% 

        

        

    31.12.2021 31.12.2020 

3. Ενσώματα Πάγια & Άυλα περ.στοιχεία /   17,85% 22,65% 

 Ίδια κεφάλαια       

        

        

    31.12.2021 31.12.2020 

4. Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία/ Βραχυ-   160,38% 160,24% 

πρόθεσμες υποχρεώσεις       

        

    

  

ΔΔεείίκκττηηςς  εεππίίττεευυξξηηςς  σσττόόχχωωνν    

Η Διοίκηση της εταιρείας θέτει σαφείς στόχους στους διευθυντές των τμημάτων και το κάθε 
τμήμα προσπαθεί να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής και άμεση 
συνεργασία της διοίκησης με το κάθε τμήμα ξεχωριστά. Οι στόχοι οι οποίοι θέτονται από τη 
διοίκηση είναι στα πλαίσια του εφικτού, και σε εύλογα διαστήματα επαναξιολογούνται.  

Τα αποτελέσματα των στόχων  που συγκεντρώνονται, εξετάζονται από τη διοίκηση της 
Εταιρείας με μεγάλη προσοχή και αξιολογούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται η 
όσο το δυνατό καλύτερη λήψη αποφάσεων. Το σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας είναι 
ευθυγραμμισμένο με τους σκοπούς - στόχους και την ουσιαστική απόδοση της Επιχείρησης. 
Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δεικτών αποδοτικότητας που χρησιμοποιούνται για 
«επιχειρησιακό» σκοπό και των δεικτών που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της 
συλλογικής απόδοσης. 

ΔΔεείίκκττηηςς  πποοιιόόττηηττααςς  κκααιι  ααπποοττεελλεεσσμμααττιικκόόττηηττααςς  ττωωνν  ππρροοϊϊόόννττωωνν  ττηηςς  ΕΕττααιιρρεείίααςς  

Από την ίδρυσή της η  «DATABLUE A.E.» εδραίωσε την φήμη μιας εταιρείας που διαθέτει  
προϊόντα σε πολύ καλή ποιότητα εναρμονισμένα με τις ανάγκες του πελάτη.  
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11..44  ..ΔΔρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  σσττοονν  ττοομμέέαα  έέρρεευυννααςς  κκααιι  ααννάάππττυυξξηηςς  

Η εταιρεία επενδύει στην ανάπτυξη και στην τεχνολογική εξέλιξη. Εντείνει την προσπάθεια της 
για αύξηση των επιχειρησιακών της προσδοκιών, ακολουθώντας μια στρατηγική σύναψης νέων 
συνεργασιών για να μεγιστοποιήσει την προοπτική ανάπτυξης και να φέρει στην Ελληνική 
αγορά  νέα προϊόντα και ιδέες. 

11..55  ..ΠΠρροοββλλεεππόόμμεεννηη  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς  εεττααιιρρεείίααςς  

Όσον αφορά τις προοπτικές εξέλιξης των εργασιών της εταιρείας, ευελπιστούμε ότι θα 
εμφανίσουν περεταίρω βελτίωση κατά την χρήση 2022. 

11..66  ..ΔΔιιααθθέέσσιιμμοο  σσυυννάάλλλλααγγμμαα  

Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της συνάλλαγμα. 

11..77  ..ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς  γγιιαα  τταα  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα..  

Η εταιρεία δεν διαθέτει χρηματοοικονομικά μέσα. 

11..88  ..ΥΥπποοκκααττάάσσττηημμαα  εεττααιιρρεείίααςς  

Η εταιρεία δεν έχει υποκαταστήματα. 

11..99  ..ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκιιννδδύύννωωνν  

Πιστωτικός Κίνδυνος  

H εταιρεία κάνει επιλογή των πελατών της προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική 
συνεργασία, ελέγχοντας την φερεγγυότητα του κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εταιρεία ετησίως 
σχηματίζει τις αναγκαίες προβλέψεις για την αντιστάθμιση πιθανών κινδύνων επισφαλειών. 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 
έκθεση της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. 

Κίνδυνος επιτοκίων 

Ο κίνδυνος επιτοκίου που εκτίθεται η Εταιρεία είναι ο κίνδυνος επιτοκίου λόγω του 
βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού. Η εταιρεία δανείζεται κυρίως με βάση το κυμαινόμενο 
επιτόκιο (Εuribor). Η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 
συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Λόγω της αποτελεσματικής διαχείρισης των διαθεσίμων της 
εταιρείας ο εν λόγω κίνδυνος περιορίζεται σημαντικά.  

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου 
συνδυασμού ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η εταιρεία 
διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς 
ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς 
χρήση. 

11..1100..  ΠΠεερριιββααλλλλοοννττιικκάά  θθέέμμαατταα  

Η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα  το   
σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό φροντίζει να 
χρησιμοποιούνται μη ενεργοβόρα υλικά και εξοπλισμός. 

11..1111..    ΑΑννθθρρώώππιιννοο  δδυυννααμμιικκόό    ((εερργγαασσιιαακκάά  ζζηηττήήμμαατταα))  

Στην εταιρεία απασχολήθηκαν στην τρέχουσα χρήση κατά μέσο όρο 14 άτομα. Με την 
ακεραιότητα, την υπευθυνότητα και την εργατικότητα τους συνέβαλαν τα μέγιστα στην 
καταξίωση της εταιρείας.  
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Στόχος της εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα 
πάντα την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη 
των ατομικών ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή 
άλλες διακρίσεις. Η εταιρεία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την 
υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. H εταιρεία πραγματοποιεί συνεχή 
ενημέρωση του προσωπικού της για όλα τα σχετικά θέματα που αφορούν το κάθε τμήμα, ώστε 
να επιτύχει την εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Στελεχώνεται από 
έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό με πλήρη γνώση του αντικειμένου εργασιών έτοιμο να 
ανταποκριθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό στις νέες οικονομικές συνθήκες και απαιτήσεις 
του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου που δραστηριοποιείται. 

11..1122..    ΣΣηημμααννττιικκάά  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  σσυυννέέββηησσαανν  ααππόό  ττηη  λλήήξξηη  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  μμέέχχρριι  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  

υυπποοββοολλήήςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  έέκκθθεεσσηηςς..  

Παρά την εμφάνιση του covid 19 και τις επιπτώσεις της στην παγκόσμια οικονομία, η εταιρεία  
συνεχίζει μέχρι σήμερα  την απρόσκοπτη λειτουργία της και την εξυπηρέτηση των πελατών της 
αλλά και την εξόφληση των προμηθευτών και των υποχρεώσεων της γενικότερα.  

Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την διαφύλαξη και συνέχιση της επιτυχημένης πορείας της. 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από την 31/12/2021 και μέχρι 
σήμερα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική θέση και πορεία της 
εταιρείας.  

  

Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε προς έγκριση  τις χρηματοοικονομικές  καταστάσεις της 
εταιρικής χρήσεως 01.01.21 – 31.12.21 

Καλλιθέα, 30 Αυγούστου  2022 

Με τιμή 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

   

   

   

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Χ 080619 Α.Δ.Τ. ΑΙ 612828 Α.Δ.Τ. ΑO 870220 
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22..  ΈΈκκθθεεσσηη  ΑΑννεεξξάάρρττηηττοουυ  ΟΟρρκκωωττοούύ  ΕΕλλεεγγκκττήή  ΛΛοογγιισσττήή  

 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «DATABLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «DATABLUE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες 
αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις 
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, 
από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «DATABLUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση . 

 

Βάση γνώμης  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην  ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο 
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων 
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις 
απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να 
παρέχουν βάση για  τη γνώμη μας. 

 

Άλλες πληροφορίες 

Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες.Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά 
στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 
και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί 
αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 
πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 
που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 
βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 
αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας 
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη 
δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός 
και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη 
δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να  προβεί σ’ αυτές 
τις ενέργειες. 

 

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά 
δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό 
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις 
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

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

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

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

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

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

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

  

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 
(μέρος Β) του Ν.4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018  και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 
που έληξε την 31/12/2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «DATABLUE 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν 
έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της 
Συμβουλίου. 

 
 
 

 

           

 

Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

Λ. Μεσογείων 449, 153 43, Αγία Παρασκευή 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

      

 

Αγ. Παρασκευή, 31 Αυγούστου  2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Χριστόφορος Ι. Αχινιώτης 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 35961 
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33..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκήήςς  ΘΘέέσσηηςς  

Ποσά σε €

Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.1 12.032 13.620

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 9.2 70.285 80.326

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.3 9.081 9.143

91.398 103.089

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 9.4 313.011 265.066

Πελάτες 9.5 742.008 733.195

Λοιπές απαιτήσεις 9.7 150.745 163.354

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.6 772.863 685.641

1.978.626 1.847.255

Σύνολο ενεργητικού 2.070.024 1.950.345

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 9.8 58.600 58.600

Λοιπά αποθεματικά 9.9 38.406 38.406

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 364.103 317.715

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 461.108 414.720

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 4.444 3.605

Δάνεια 9.12 300.000 300.000

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 9.10 70.776 79.242

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 375.220 382.847

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 9.11 898.364 744.191

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση από μισθώσεις
9.10 8.466 7.699

Λοιπές υποχρεώσεις 9.13 29.026 48.643

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.14 297.840 352.245

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.233.696 1.152.778

Σύνολο υποχρεώσεων 1.608.916 1.535.624

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.070.024 1.950.345

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
Τα συγκριτικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από 
την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (σημείωση 8.2) 
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44..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΣΣυυννοολλιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς      

  

Ποσά σε €

Σημείωση

01/01 - 

31/12/2021 01/01 - 31/12/2020

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Πωλήσεις 3.504.636 3.019.203

Κόστος Πωληθέντων 9.15 -2.972.651 -2.544.088

Μικτό Κέρδος 531.985 475.115

Έξοδα διοίκησης 9.15 -183.386 -185.642

Έξοδα διάθεσης 9.15 -205.892 -167.348

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πρό Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 142.708 122.125

Χρηματοοικονομικά έξοδα - έσοδα 9.16 -15.447 -13.881

Κέρδη προ φόρων 127.261 108.245

 Φόρος εισοδήματος 9.17 -38.768 -34.686

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 88.493 73.559

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες (Α) 88.493 73.559

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) 88.493 73.559

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή) 9.18 4,42 3,68   

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
Τα συγκριτικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από 
την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (σημείωση 8.2) 
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55..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΜΜεεττααββοολλώώνν  ΙΙδδίίωωνν  ΚΚεεφφααλλααίίωωνν    

 

Ποσά σε € 
Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 58.600 38.406 252.827 349.832

Επίδραση από αλλαγή λογιστικής πολιτικής (Αποζημείωση προσωπικού) 33.435 33.435

Αναθεωρημένα Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 58.600 38.406 286.262 383.268

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2020

Διανομές μερισμάτων 0 0 -42.105 -42.105

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2020 0 0 73.559 73.559

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0 0 31.453 31.453

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2020 58.600 38.406 317.715 414.721

Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθέματικα Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 58.600 38.406 317.715 414.721

Μεταβολή ιδίων Κεφαλαίων για την περίοδο 01/01 - 31/12/2021

Διανομές μερισμάτων 0 0 -42.105 -42.105

Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2021 0 0 88.493 88.493

Συνολικό Αναγνωριζόμενο Κέρδος/ζημιά Περιόδου 0 0 46.388 46.388

Υπόλοιπο των Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 31η  Δεκεμβρίου 2021 58.600 38.406 364.103 461.109

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Τα συγκριτικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για τη 
χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (σημείωση 8.2) 
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66..  ΚΚααττάάσστταασσηη  ΤΤααμμεειιαακκώώνν  ΡΡοοώώνν  

  

31.12.2021 31.12.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 127.261 108.245

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 16.073 4.990

Προβλέψεις  αποζ. Προσωπικού 839 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.447 13.881

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -47.945 -196.574

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 3.796 314.360

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) 76.864 180.283

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -15.447 -13.881

Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος -35.418 -15.113

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 141.470 396.190

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -4.444 86.410

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -4.444 86.410

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 0 300.000

Μερίσματα πληρωθέντα -42.105 -42.105

Εξοφλήσεις δανείων 0 -71.694

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) -7.699 -6.989

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -49.804 179.212

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

+ (γ) 87.222 661.812

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 685.641 23.829 

Πλέον: Ταμειακά διαθέσιμα πρωτοενοποιούμενης θυγατρικής

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 772.863 685.641   

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 
Τα συγκριτικά μεγέθη του Ομίλου και της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από 
την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (σημείωση 8.2) 
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77..  ΓΓεεννιικκέέςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς    

ΗΗ  εεττααιιρρεείίαα  

Η DataBlue ιδρύθηκε το 1995. Είναι Διανομέας και Τεχνολογικό Κέντρο υποστήριξης των 
προϊόντων λογισμικού της ΙΒΜ® (Value Add Distributor) με αποστολή την προώθηση στην 
Ελληνική Αγορά των τεχνολογιών αιχμής στους χώρους της Διαχείρισης Πληροφοριών 
(Information Management), Επιχειρησιακής Ανάλυσης (Business Analytics), 
Αντικειμενοστραφών Περιβαλλόντων Ανάπτυξης και Τεχνολογιών και λύσεων Διαδικτύου. 

Η προώθηση των προϊόντων, υπηρεσιών και λύσεων υλοποιούνται μέσα από την συνεργασία με 
εκτεταμένο δίκτυο επιλεγμένων εταιριών πληροφορικής της Ελληνικής αγοράς IBM® Business 
Partners (SVP Software Value Plus). 

Παράλληλα με την προώθηση προϊόντων, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην παροχή Τεχνολογικών 
Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Με ιστορία 25 ετών, το τμήμα Τεχνολογικών Υπηρεσιών 
της DataBlue στελεχώνεται από Μηχανικούς Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού επιπέδου, με 
πολυετή εμπειρία όχι μόνο στις τεχνολογίες της ΙΒΜ® αλλά και σε ένα μεγάλο εύρος συναφών 
τεχνολογιών αιχμής. Στα έτη λειτουργίας της η DataBlue έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην 
επιτυχή εξάπλωση Λογισμικών και λύσεων αιχμής στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και 
οργανισμούς στην Ελλάδα και την Κύπρο και έχει συμμετάσχει και ως συνεργάτης της ΙΒΜ® σε 
μεγάλο αριθμό πολύπλοκων έργων, αποσπώντας πολύ υψηλές βαθμολογίες πιστοποίησης. 

88..  ΠΠλλααίίσσιιοο  κκααττάάρρττιισσηηςς  ττωωνν  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκαατταασσττάάσσεεωωνν  

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με ημερομηνία 31/12/2021, που καλύπτουν 
την περίοδο από 1/1/2021 έως 31/12/2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχούς 
επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern), την αρχή των δεδουλευμένων (accrual basis) 
και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), όπως 
αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των 
ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της 
IASB. 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στον 
Όμιλο και είναι σε ισχύ την 31/12/2021 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν 
εφαρμόσιμα. 

Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και κρίσεων από τη Διοίκηση της 
εταιρείας κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών. Οι σημαντικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. 

Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ούτε βρίσκεται σε 
διαδικασία υποβολής για εισαγωγή σε δημόσια αγορά. 

88..11  ΧΧρρήήσσηη  ΕΕκκττιιμμήήσσεεωωνν  

Η εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι 
εκτιμήσεις αυτές σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και 
υποθέσεις που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των 
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του 
παρελθόντος όπως προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους 
παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 
λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. Οι σημαντικές 
λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 
αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών  
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Η εταιρεία εκτιμά την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων. Οι εκτιμήσεις αυτές 
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις 
εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.  

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

Οι βασικότερες εκτιμήσεις της εταιρείας αναφορικά με τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα 

χρήσης αφορούν: τον προσδιορισμό της ύπαρξης μισθώσεων σε συγκεκριμένες συναλλαγές, 

τους όρους ανανέωσης των συμβάσεων μίσθωσης και τον προσδιορισμό του επιτοκίου 

προεξόφλησης. 

Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά 

των φόρων που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την 

πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν πρόσθετους 

φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα ελέγχου από την φορολογική αρχή. Ο 

απολογιστικός φόρος εισοδήματος μπορεί να διαφέρει από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας 

μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία ή απρόβλεπτων επιπτώσεων από τον τελικό 

προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από την φορολογική αρχή. Αυτές οι 

αλλαγές μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στην χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. 

Στην περίπτωση που ο τελικός πρόσθετος φόρος που προκύπτει είναι διαφορετικός από το 

ποσό που αρχικά είχε καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος 

και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην χρήση που πραγματοποιήθηκε ο 

προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις 

προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς συντελεστές 

που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές 

αναμένεται να απαλειφθούν. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες 

τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές, στο βαθμό που 

είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί 

έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων 

φορολογικών ζημιών. Η εταιρεία λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου 

εισοδήματος και ακολουθούν μια συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού 

κατά την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι 

λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν 

από τη διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό μελλοντικών 

γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος 

και τις διαθέσιμες δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού.  

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η εταιρεία εμπλέκεται σε διάφορες αντιδικίες και νομικές υποθέσεις. Η εταιρεία επανεξετάζει 

την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και αξιολογεί τον πιθανό 

οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη των νομικών συμβούλων της. Εάν η ενδεχόμενη 

ζημιά από οποιαδήποτε αντιδικία ή νομική υπόθεση θεωρείται πιθανή και το ποσό μπορεί να 

εκτιμηθεί αξιόπιστα, η εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον 

καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί 

αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες 

καθίστανται διαθέσιμες, η εταιρεία επανεξετάζει την πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς 

αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την 
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πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική εκτίμηση της πιθανής ζημιάς. Τέτοιες 

αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση 

στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της εταιρείας.  

88..22  ΑΑλλλλααγγέέςς  σσεε  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

  

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 

εφαρμόστηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή 
αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Ημερομηνία 
εφαρμογής 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 & ΔΠΧΑ 16: 

Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς (IBOR Reform) – 2ο Στάδιο 

 
1 Ιανουαρίου 2021 

 

Επιπρόσθετα των παραπάνω τροποποιήσεων, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRS 
Interpretations Committee) έχει δημοσιεύσει κάποιες οριστικές αποφάσεις ημερήσιας διάταξης 
που αντικατοπτρίζουν το σκεπτικό της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή των ΔΠΧΑ  σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

 

Πρότυπο Θεματολογία 

ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 

 

ΔΛΠ 19  Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση 
ημερήσιας  διάταξης  υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» επί 
της οποίας περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των 
παροχών σε περιόδους  υπηρεσίας  επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών 
ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης. 

Το εν λόγω επεξηγηματικό υλικό διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην 
Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και 
κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως 
προς το θέμα αυτό. 

Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω απόφαση εφαρμόσθηκαν στις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2021 και αντιμετωπίστηκαν 
ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε αναδρομικά, με ανάλογη 
προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για 
την παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για 
κάθε προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν 
ανέκαθεν σε χρήση. 

Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφέρονται στη 
κατωτέρω: 
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Κατάσταση Χρμηατοοικονομικής Θέσης

Ποσά σε € Αρχικά Δημοσιευμένο Προσαρμογή Αναθεωρημένο Αρχικά Δημοσιευμένο Προσαρμογή Αναθεωρημένο

31/12/2020 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 13.620 13.620 14.653 14.653

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 80.326 80.326 90.367 90.367

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 19.702 -10.559 9.143 18.970 -10.559 8.411

113.648 -10.559 103.089 123.989 -10.559 113.431

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 265.066 265.066 68.492 68.492

Πελάτες 733.195 733.195 1.056.533 1.056.533

Λοιπές απαιτήσεις 163.354 163.354 155.109 155.109

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 685.641 685.641 23.829 23.829

1.847.255 0 1.847.255 1.303.962 0 1.303.962

Σύνολο ενεργητικού 1.960.903 -10.559 1.950.345 1.427.951 -10.559 1.417.393

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους

Μετοχικό κεφάλαιο 58.600 58.600 58.600 58.600

Λοιπά αποθεματικά 38.406 38.406 38.406 38.406

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον 284.280 33.435 317.715 252.826 33.435 286.261

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 381.285 33.435 414.720 349.832 33.435 383.267

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 47.598 -43.994 3.605 47.598 -43.994 3.605

Δάνεια 300.000 300.000 0 0

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 79.242 79.242 80.463 80.463

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 426.840 -43.994 382.847 128.061 -43.994 84.067

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 744.191 744.191 429.976 429.976

Δάνεια 0 0 71.694 71.694

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη 

χρήση από μισθώσεις 7.699 7.699 13.467 13.467

Λοιπές υποχρεώσεις 48.643 48.643 283.089 283.089

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 352.245 352.245 151.832 151.832

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.152.778 0 1.152.778 950.058 0 950.058

Σύνολο υποχρεώσεων 1.579.618 -43.994 1.535.624 1.078.119 -43.994 1.034.126

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.960.903 -10.559 1.950.345 1.427.951 -10.559 1.417.393

 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων Αρχικά Δημοσιευμένο Προσαρμογή Αναθεωρημένο

Ποσά σε €

01/01 - 31/12/2020 01/01 - 31/12/2020

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες

Πωλήσεις 3.019.203 3.019.203

Κόστος Πωληθέντων -2.544.088 -2.544.088

Μικτό Κέρδος 475.115 475.115

Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 0 0

Έξοδα διοίκησης -185.642 -185.642

Έξοδα διάθεσης -167.348 -167.348

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πρό Φόρων 

Χρηματοδοτικών και επενδυτικών Αποτελεσμάτων 122.125 122.125

Χρηματοοικονομικά έξοδα - έσοδα -13.881 -13.881

Κέρδη προ φόρων 108.245 108.245

 Φόρος εισοδήματος -34.686 -34.686

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες 73.559 73.559

Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες και 

διακοπείσες δραστηριότητες (Α) 73.559 73.559

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0 0

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 

(Α)+(Β) 73.559 73.559  
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Αρχικά Δημοσιευμένο Αναθεωρημένο

31.12.2020 31.12.2020

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζημίες) περιόδου προ φόρων  (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 31.453 108.245

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 4.990 4.990

Προβλέψεις  αποζ. Προσωπικού 0 0

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.881 13.881

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που 

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων -196.574 -196.574

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 314.360 314.360

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών και φόρων) 257.074 180.283

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -13.881 -13.881

Καταβλημένοι φόροι εισοδήματος -15.113 -15.113

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 396.190 396.190

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 86.410 86.410

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 86.410 86.410

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 300.000 300.000

Μερίσματα πληρωθέντα -42.105 -42.105

Εξοφλήσεις δανείων -71.694 -71.694

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (χρεολύσια) -6.989 -6.989

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 179.212 179.212

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

+ (γ) 661.812 661.812

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 23.829 23.829 

Πλέον: Ταμειακά διαθέσιμα πρωτοενοποιούμενης θυγατρικής

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 685.641 685.641  

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 

  
Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους 

Τίτλος που ξεκινούν την 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16: Covid19 - Παραχωρήσεις 
ενοικίου μετά την 30η Ιουνίου 1-Απρ-21 

2021 – Παράταση εφαρμογής 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 
 

1-Ιαν-22 

 

  
Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους 

Τίτλος που ξεκινούν την 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Έσοδα πριν την έναρξη της 
προοριζόμενης χρήσης 

 

παγίου 1-Ιαν-22 

  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος 
εκπλήρωσης συμβάσεων 

1-Ιαν-22 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο 
Κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1-Ιαν-22 

  

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις» 1-Ιαν-23 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ταξινόμηση  
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υποχρεώσεων ως Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες 1-Ιαν-23 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και τη 2η Δήλωση Πρακτικής 
ΔΠΧΑ: Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών 

 

1-Ιαν-23 

  

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8: Ορισμός των λογιστικών 
εκτιμήσεων 

1-Ιαν-23 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: Αναβαλλόμενος φόρος που 
σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή 

 

1-Ιαν-23 

 

Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες 
περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 

88..33  ΒΒαασσιικκέέςς  λλοογγιισσττιικκέέςς  ααρρχχέέςς  

Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι ακόλουθες: 

88..33..11    ΑΑννααγγννώώρριισσηη  εεσσόόδδωωνν  

Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται 
ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν πελάτη. Επίσης, το 
πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την ανάληψη μιας 
σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της σύμβασης αυτής. 
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως 
αντάλλαγμα για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά 
που εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των 
πωλήσεων). Τα μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη 
μέθοδο της «αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 

Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) 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 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 η Εταιρεία έχει 
ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της 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 της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 

Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία 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 
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οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 
περιλαμβάνουν την πραγματική αξία πωλήσεως καθαρή από ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις 
και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων κατά κατηγορία, γίνεται ως εξής: 

(α) Έσοδα από πώληση εμπορευμάτων/προϊόντων 
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων αναγνωρίζονται τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο αγοραστής 
απόκτα τον έλεγχο, όταν δηλαδή η Εταιρεία παραδίδει τα εμπορεύματα στους πελάτες, τα 
εμπορεύματα γίνονται αποδεκτά από αυτούς, το αντίτιμο της πώλησης είναι συμφωνημένο και 
η είσπραξη της απαίτησης είναι εξασφαλισμένη. 

(β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

(γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 

(δ) Έσοδα από ενοίκια  
Ενοίκια εισπρακτέα αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων με βάση το ποσό 
ενοικίων που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο. 

88..33..22  ΟΟιι  ΕΕππιιδδρράάσσεειιςς  ττωωνν  ΜΜεεττααββοολλώώνν  σσττιιςς  ΤΤιιμμέέςς  ΞΞέέννοουυ  ΣΣυυννααλλλλάάγγμμααττοοςς  

Οι συναλλαγές που εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα μετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 
συναλλαγματική ισοτιµία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι 
υποχρεώσεις, που εκφράζονται σε ξένα νοµίσµατα, μετατρέπονται σε Ευρώ µε την 
συναλλαγματική ισοτιµία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Συναλλαγματικά κέρδη ή 
ζημιές που προκύπτουν από την μετατροπή αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσης. 

88..33..33  ΦΦόόρροοςς  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  κκααιι  ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννοοιι  ΦΦόόρροοιι  

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 
και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο 
φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός 
του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια, 
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και 
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του 
φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που 
αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες 
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 
βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως 
μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 
βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος 
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εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 
παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή 
δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι 
την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών 
διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της 
ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που 
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 
χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της 
Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την 
σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 
έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

88..33..44  ΕΕννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  

Το κόστος ενός ενσώματου παγίου περιλαμβάνει την τιμή αγοράς καθώς και τα άμεσα 
επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα για να περιέλθει το πάγιο στοιχείο σε 
κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται 
από την Διοίκηση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 
εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 
επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 
εξής: 

Ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις   από 25 έως 50 έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός από   5 έως 50 έτη 

Μεταφορικά μέσα     από   8 έως 10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός     από   5 έως 10 έτη 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 
επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 
ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 
αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στις εύλογες αξίες 
τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την 
πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 
έξοδα της περιόδου που αφορούν. 
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Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως 
των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας 
του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος 
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

88..33..55  ΆΆυυλλαα  ππεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα  

Λογισμικό: Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει  το αποκτώμενο λογισμικό που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή ή στη διοίκηση. Το κόστος των αδειών για τη χρήση λογισμικού 
κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου λογισμικού. 
Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους με τη σταθερή μέθοδο 
(τρία με πέντε χρόνια). Κατά την 31/12/2021 το σύνολο αυτών είχε αποσβεστεί πλήρως. 

88..33..66  ΑΑπποοµµεείίωωσσηη  ααξξίίααςς  σσττοοιιχχεείίωωνν  ττοουυ  εεννεερργγηηττιικκοούύ  

Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 
λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία 
τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής 
πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. 

Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 
επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας 
Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 
πλαίσια μιας 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 χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση 
ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης 
ζωής του. 

88..33..77  ΑΑππααιιττήήσσεειιςς  ααππόό  ππεελλάάττεεςς  

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται 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 η Εταιρεία έχουν 
ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις τους 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 της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. Οι απαιτήσεις από 
πελάτες με πίστωση καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συµπίπτει µε την 
ονομαστική αξία, αφαιρουµένων των ζηµιών αποµείωσης. 

Σχετικά με τους μη επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς 
με βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία για πιστωτικές 
ζημιές, προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το 
οικονομικό περιβάλλον. Οι επισφαλείς απαιτήσεις αξιολογούνται μία προς μία για τον 
υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση 
συνολικών εισοδημάτων. 

88..33..88  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  μμέέσσαα  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων 
συνολικών εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 
εξαρτάται από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 
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περιουσιακού στοιχείου και το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για τη διαχείριση τους. Με 
εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα 
ή για τις οποίες έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας, η Εταιρία αρχικά αποτιμά τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον, στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω αποτελεσμάτων, του 
κόστους συναλλαγής. Οι απαιτήσεις από πελάτες που δεν περιέχουν σημαντική 
χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η εταιρεία έχει εφαρμόσει την πρακτική 
σκοπιμότητας, αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 
15. 

Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί 
στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από 
αυτά να προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων (SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου.  

Το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της δυνατότητες 
προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι 
ταμιακές ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 

Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση 
στην αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία 
κατά την οποία η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες: 

• Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

• Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την 
αποαναγνώριση. 

 
(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 
προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την 
αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία. 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν 
αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα 
περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα 
προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. Τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο. 

(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
Η εταιρεία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν 
πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
διατηρείται σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι συμβατικές 
ρήτρες του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες 
ημερομηνίες ταμειακές ροές που αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του 
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υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου. 

Τα κέρδη και οι ζημίες αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο 
αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί ή απομειωθεί. 

(γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω 
των συνολικών εισοδημάτων 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις 
συμμετοχικές επενδύσεις της ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία 
μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το 
ΔΛΠ 32 Χρηματοοικονομικά μέσα. Η ταξινόμηση καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο. 

Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 
ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός εάν η 
Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται  στην 
κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη 
αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση αποµείωσης. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 

• Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή 

• Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους να λαμβάνουν ταμειακές ροές από το 
περιουσιακό στοιχείο ή  έχουν αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις 
λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει 
συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία δεν έχει 
μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του 
περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 

Όταν η εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα  να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα 
περιουσιακό στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό 
κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η εταιρεία δεν έχει μεταβιβάσει 
ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και 
ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να αναγνωρίζει το 
μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής της. Στην 
περίπτωση αυτή, η εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν 
περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει. 

Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων παρέχονται επίσης στις ακόλουθες σημειώσεις: 

• Γνωστοποιήσεις για σημαντικές παραδοχές 

• Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και 
παρουσιάζονται καθαρά στην κατάσταση οικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να 
συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει 
εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν 
παράλληλα. 

88..33..99  ΔΔααννεειισσµµόόςς  

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άμεσα κόστη για 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε 
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την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού 
(καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά 
την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

88..33..1100  ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που 
ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και υπηρεσιών 
που παρασχέθηκαν. 

88..33..1111  ΤΤααµµεειιαακκάά  δδιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι  ιισσοοδδύύννααμμαα  ττααμμεειιαακκώώνν  δδιιααθθεεσσίίμμωωνν  

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο 
ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα 
προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς 
χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη 
αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

88..33..1122  ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο    

Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση 
του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 
σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο 
κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται. 

88..33..1133  ΠΠααρροοχχέέςς  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που 
το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το 
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την 
έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή 
χρημάτων. 

88..33..1144  ΚΚυυββεερρννηηττιικκέέςς  εεππιιχχοορρηηγγήήσσεειιςς  

Η εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 
κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται 
να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της 
επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με τρόπο 
συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα 
αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά 
και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του 
ενεργητικού. 

88..33..1155  ΠΠρροοββλλέέψψεειιςς  

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 
εκροής πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού 
και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που 
αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 
αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, αν 
πιθανολογείται ότι δεν θα απαιτηθεί εκροή οικονομικών πόρων για να διακανονισθεί η 
υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή. 
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88..33..1166  ΔΔιιααννοομμήή  μμεερριισσμμάάττωωνν  

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής και οι αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου από 
τα κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις την 
ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

88..33..1177  ΠΠααρράάγγοοννττεεςς  χχρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και 
κίνδυνος ρευστότητας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία η οποία λειτουργεί με 
συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

ΠΠιισσττωωττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς::  

Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις.  H εταιρεία κάνει 
επιλογή των πελατών της προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία, ελέγχοντας 
την φερεγγυότητα του κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εταιρεία ετησίως σχηματίζει τις αναγκαίες 
προβλέψεις για την αντιστάθμιση πιθανών κινδύνων επισφαλειών. Η εταιρεία δεν έχει 
σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

ΚΚίίννδδυυννοοςς  ρρεευυσσττόόττηηττααςς::  

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να 
είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού 
των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των μετρητών και 
ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί.  

ΚΚίίννδδυυννοοςς  μμεεττααββοολλήήςς  ττωωνν  ττιιμμώώνν::  

Δεν συντρέχει κίνδυνος μεταβολής τιμών.  

88..33..1188  ΔΔιιααχχεείίρριισσηη  κκιιννδδύύννοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ  

Οι στόχοι του εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη 
δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις 
στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον 
τρόπο το κόστος κεφαλαίου Προσδιορισμός των εύλογων αξιών  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά μέθοδο επιμέτρησης, οι 
διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:  

•Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 
χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές.  

• Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού 
πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για παρόμοια προϊόντα, τιμές 
διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι Παρατηρήσιμα ή 
μπορούν να υποστηριχθούν από Παρατηρήσιμα στοιχεία (για παράδειγμα τιμές που προκύπτουν 
από Παρατηρήσιμα δεδομένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του χρηματοοικονομικού 
στοιχείου. 

• Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν 
βασίζονται σε Παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη Παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για τον 
υπολογισμό εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται Παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία απαιτούν 
σημαντικές προσαρμογές οι οποίες βασίζονται σε μη Παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε ο  

υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία, η 
αξία των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών και 
παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας 
απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από την Διοίκηση.  
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88..44  ΈΈγγκκρριισσηη  ττωωνν  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
εταιρείας στις 30/08/2022 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων. 

88..55  ΚΚααλλυυππττόόμμεεννηη  ππεερρίίοοδδοοςς  

Οι παρούσες ετήσιες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις της  «DATABLUE A.E.» από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η Δεκεμβρίου 
2021. 

88..66  ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ττωωνν  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε €, το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία.  

99..  ΕΕππεεξξηηγγηημμααττιικκέέςς  σσηημμεειιώώσσεειιςς  εεππίί  ττωωνν  ΕΕττήήσσιιωωνν  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  ΚΚαατταασσττάάσσεεωωνν  

99..11      ΕΕννσσώώμμαατταα  ππάάγγιιαα  

Η λογιστική αξία των ενσώματων παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, για τις 
παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Για τη χρήση 2021: 

Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία σε €
Αξία 

κτήσης

Προσθήκες 

2021

Συν Αξία 

Κτήσης
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο

Κτίρια και τεχνικά έργα 25.880 0 25.880 17.115 8.765

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 99.360 4.444 103.804 100.537 3.267

Σύνολο ακινητοποιήσεων 31/12/2020 125.240 4.444 129.684 117.653 12.032  

Για τη χρήση 2020: 

Ενσώματα Περιουσιακά Στοιχεία σε €
Αξία 

κτήσης

Προσθήκες 

2020

Συν Αξία 

Κτήσης
Αποσβέσεις 

Αναπόσβεστο 

υπόλοιπο

Κτίρια και τεχνικά έργα 25.880 0 25.880 16.893 8.987

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 95.403 3.957 99.360 94.728 4.632

Σύνολο ακινητοποιήσεων 31/12/2019 121.283 3.957 125.240 111.621 13.621

  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 

99..22      ΠΠεερριιοουυσσιιαακκάά  σσττοοιιχχεείίαα    μμεε  δδιικκααίίωωμμαα  χχρρήήσσηηςς    

Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων με δικαίωμα χρήσης  που εμφανίζονται στον 
ισολογισμό, για τις αντίστοιχες παρουσιαζόμενες περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Κτίρια 31/12/2021 31/12/2020

Κόστος

Αξία 80.326 90.367

Μείον :Απόσβεση -10.041 -10.041

Υπόλοιπο 70.285 80.326  

99..33        ΑΑννααββααλλλλόόμμεεννεεςς  φφοορροολλοογγιικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Η αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές, αναλύεται ως 
ακολούθως: 
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ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) 31/12/2021 31/12/2020

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 1.970 1.588

Απαιτήσεις 5.808 6.336

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 978 864

Εμπορευματα 326 355

ΣΥΝΟΛΟ 9.081 9.143

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ

01/01/2021 - 

31/12/2021

01/01/2020 - 

31/12/2020

Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 382 733

Απαιτήσεις -528 0

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία 113 0

Εμπορευματα -29 0

ΣΥΝΟΛΟ -62 733  

99..44        ΑΑπποοθθέέμμαατταα  

Τα αποθέματα της  εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Εμπορεύματα 314.491 266.546

Μείον προβλέψεις -1.480 -1.480

Σύνολο 313.011 265.066
  

99..55        ΠΠεελλάάττεεςς  κκααιι  λλοοιιππέέςς  εεμμπποορριικκέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς  

Οι πελάτες περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 549.712 507.990

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 252.415 285.323

Μείον:  πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις -60.119 -60.119

Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 742.008 733.195
  

99..66        ΤΤααμμεειιαακκάά  ΔΔιιααθθέέσσιιμμαα  κκααιι    ΙΙσσοοδδύύννααμμαα  

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Ταμείο 16.413 16.467

Καταθέσεις όψεως 756.450 669.174

Σύνολο: 772.863 685.641   

99..77        ΛΛοοιιππέέςς  ααππααιιττήήσσεειιςς    

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  
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Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Λοιπές μακροπροθεσμές απαιτήσεις 3.223 3.223

Λοιποί χρεώστες Διάφοροι 146.246 159.253

Έξοδα επόμενων χρήσεων 1.276 879

ΣΥΝΟΛΟ 150.745 163.354  

99..88        ΜΜεεττοοχχιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο    

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας €2,93. 
Όλες οι μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην αποπληρωμή 
κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας. 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχεται σε € 58.600. 

99..99  ΛΛοοιιππάά  ααπποοθθεεμμααττιικκάά  

➢➢  ΤΤαακκττιικκόό  ΑΑπποοθθεεμμααττιικκόό    

Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της 
χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο 
του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου.  Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας 
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. Η εταιρεία έχει σχηματίσει τακτικό 
αποθεματικό ποσού € 38.406. 

99..1100  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  ααππόό  ΜΜιισσθθώώσσεειιςς  

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις κτιρίων αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 70.776 79.242

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 8.466 7.699

Σύνολο 79.242 86.941   

99..1111    ΠΠρροομμηηθθεευυττέέςς  

Οι προμηθευτές της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Προμηθευτές 898.364 744.191

Σύνολο 898.364 744.191   

99..1122    ΔΔάάννεειιαα  

Τα δάνεια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΜΜαακκρροοππρρόόθθεεσσμμοοςς  δδααννεειισσμμόόςς::  

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Δάνειο στα πλαίσια του "ΤΕΠΙΧ ΙΙ" 300.000 300.000

Σύνολο δανεισμού 300.000 300.000   

Η δανειοδότηση της εταιρείας έγινε στα πλαίσια της δράσης « ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΤΕΠΙΧ ΙΙ».  

99..1133  ΛΛοοιιππέέςς  ΒΒρρααχχυυππρρόόθθεεσσμμεεςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες  υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
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Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 13.652 40.890

Πιστωτές διάφοροι 13.879 7.089

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.495 665

Σύνολο 29.026 48.643
 

99..1144  ΤΤρρέέχχοουυσσεεςς  ΦΦοορροολλοογγιικκέέςς  ΥΥπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ω εξής:  

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020

Τρέχων φόρος εισοδήματος 38.706 34.686

Φ.Π.Α. 59.495 277.325

Λοιποί φόροι-τέλη 199.639 40.234

Σύνολο 297.840 352.245   

99..1155    ΑΑννάάλλυυσσηη  ΔΔααππααννώώνν  

Οι δαπάνες της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

01/01/2021 - 

31/12/2021

01/01/2020 - 

31/12/2020

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 340.235 381.604

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 122.390 85.910

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 38.480 45.998

ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 6.961 6.262

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 71.442 51.554

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 16.073 4.990

ΣΥΝΟΛΟ 595.579 576.319  

 

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

01/01/2021 - 

31/12/2021

01/01/2020 - 

31/12/2020

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 206.302 223.328

ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 183.386 185.642

ΕΞOΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 205.892 167.348

ΣΥΝΟΛΟ 595.580 576.318  

Στο κόστος πωλήσεων περιλαμβάνεται το κόστος των πωληθέντων αποθεμάτων ποσό € 
2.766.349 (2020: € 2.320.759) πλέον αναλογία των λειτουργικών εξόδων όπως αυτά 
επιμερίζονται παραπάνω ποσού € 206.302 (2020: € 223.328) συνεπώς το σύνολο κόστους 
πωλήσεων ανέρχεται σε € 2.972.651 (2020: € 2.544.088). 

99..1166  ΧΧρρηημμααττοοοοιικκοοννοομμιικκάά  ΈΈξξοοδδαα  

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα της εταιρείας αφορούν προμήθειες και έξοδα σε τράπεζες..  

Ποσά σε €

01/01/2021 - 

31/12/2021

01/01/2020 - 

31/12/2020

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 15.447 13.881

Σύνολο 15.447 13.881
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99..1177  ΦΦόόρροοςς  εειισσοοδδήήμμααττοοςς  

Ο φόρος εισοδήματος της εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε €

01/01/2021 - 

31/12/2021

01/01/2020 - 

31/12/2020

Φόρος εισοδήματος χρήσης 38.706 35.418

Αναβαλλόμενος φόρος 62 -732

Σύνολο 38.768 34.686
 

99..1188    ΚΚέέρρδδηη  ααννάά  μμεεττοοχχήή  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή έχουν υπολογιστεί ως εξής: 

01/01/2021 - 

31/12/2021

01/01/2020 - 

31/12/2020

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ 88.493 73.559

ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΦΟΡΩΝ: (1) 88.493 73.559

Κατανεμημενα σε μετόχους:

Μετόχους της Μητρικής (2) 88.493 73.559

Αριθμός μετοχών (3) 20.000 20.000

Κέρδη ανά μετοχή :

(Ευρώ / Μετοχή) (2/3) 4,42 3,68   

1100..  ΣΣκκοοπποοίί  κκααιι  πποολλιιττιικκέέςς  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  κκιιννδδύύννωωνν  

1100..11    ΣΣυυννααλλλλααγγμμααττιικκόόςς  κκίίννδδυυννοοςς  

Η εταιρεία δεν έχει σημαντικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και ο τραπεζικός δανεισμός της 
εταιρείας είναι αποκλειστικά σε ευρώ, με αποτέλεσμα ο συναλλαγματικός κίνδυνος να μην 
επηρεάζει την εταιρεία. 

1100..22    ΑΑννάάλλυυσσηη  ππιισσττωωττιικκοούύ  κκιιννδδύύννοουυ  

Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις.    H εταιρεία 
κάνει επιλογή των πελατών της προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία, 
ελέγχοντας την φερεγγυότητα του κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εταιρεία ετησίως σχηματίζει τις 
αναγκαίες προβλέψεις για την αντιστάθμιση πιθανών κινδύνων επισφαλειών. Η εταιρεία δεν 
έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  

1100..33    ΑΑννάάλλυυσσηη  κκιιννδδύύννοουυ  ρρεευυσσττόόττηηττααςς  

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με τον κατάλληλο συνδυασμό χρηματικών 
διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η πολιτική της εταιρείας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων ρευστότητας είναι να ρυθμίζει ανάλογα το ύψος των χρηματικών 
διαθεσίμων και να εξασφαλίζει επαρκώς την ύπαρξη διαθέσιμων τραπεζικών πιστώσεων. 
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1111..  ΠΠρρόόσσθθεεττεεςς  ππλληηρροοφφοορρίίεεςς  κκααιι  εεππεεξξηηγγήήσσεειιςς  

1111..11    ΕΕννδδεεχχόόμμεεννεεςς  υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  

1111..11..11  ΕΕππίίδδιικκεεςς  υυπποοθθέέσσεειιςς  

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να 
έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

1111..11..22  ΑΑννέέλλεεγγκκττεεςς  φφοορροολλοογγιικκάά  χχρρήήσσεειιςς  

Η εταιρεία για τις χρήσεις 2015 έως και 2021 έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των 
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις  διατάξεις του Άρθρου  65Α 
Ν.4174/2013. 

Ο έλεγχος της χρήσης 2021  βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό 
προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
χρήσεως 2021. (Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 
φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις). 

1111..11..33  ΕΕγγγγυυήήσσεειιςς  κκααιι  εεμμππρράάγγμμααττεεςς  αασσφφάάλλεειιεεςς  

Δεν υπάρχουν. 

1111..22    ΑΑρριιθθμμόόςς  ααππαασσχχοολλοούύμμεεννοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  

Ο μέσος όρος απασχολούμενου προσωπικού για την χρήση 2021 ήταν 14 άτομα. 

1111..33    ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  ΣΣυυννδδεεμμέένναα  μμέέρρηη  

1111..33..11  ΠΠααρροοχχέέςς  ββαασσιικκώώνν  δδιιεευυθθυυννττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  

Δεν υπήρξαν τέτοια κονδύλια στην χρήση 2021. 

1111..33..22  ΣΣυυννααλλλλααγγέέςς  μμεε  λλοοιιππέέςς  σσυυννδδεεμμέέννεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  

Δεν υπήρξαν συναλλαγές της Εταιρείας με λοιπές συνδεμένες κατά το ΔΛΠ 24 εταιρείες, στη 
χρήση 2021. 

1111..44      ΓΓεεγγοοννόότταα  μμεεττάά  ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  ττοουυ  ιισσοολλοογγιισσμμοούύ  

Δεν συνέβησαν λοιπά σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της χρήσης που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2021. 

Καλλιθέα, 30/08/2022 

 

Με τιμή, 
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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ  ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ     ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

Χ 080619 
          

Α.Δ.Τ. ΑΙ 612828   Α.Δ.Τ. ΑO 870220 
 

  

   

   

   

   

  


