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A. Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Σας θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020, 

οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και σας παραθέτουμε 

τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 
Οικονομικά Αποτελέσματα Εταιρείας 

 

Με την λήξη της 5ης εταιρικής χρήσης η Εταιρεία «FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ» παρουσιάζει, σύμφωνα με τις 

Οικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

(ΔΠΧΑ), τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2020, ανήλθαν σε € 6.120.049 από € 541.639 το 2019, σημειώνοντας 
αύξηση κατά 10,3 (φορές). 

 

Το ποσοστό μικτού κέρδους ανήλθε σε 21,5% έναντι 27,3% την προηγούμενη χρήση. 

 

Το αποτέλεσμα εκμετάλλευσης της κλειόμενης χρήσης 2020 διαμορφώθηκε σε € 969.847 από € 99.227 την προηγούμενη 

χρήση 2019. 

 

Το αποτέλεσμα προ φόρων της κλειόμενης χρήσης 2020 ανήλθε σε ποσό € 970.138 έναντι του ποσού € 97.259 της 

προηγούμενης χρήσης 2019. 

 
Οργανωτική δομή εταιρείας 

 

Η εταιρεία έχει την μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 3μελές διοικητικό συμβούλιο. Η εταιρεία εντάσσεται 

στον κλάδο παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου. 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη: 

 

Ονομ/νυμο   Ιδιότητα 

Χατζηγεωργίου Γεώργιος   Πρόεδρος 
Δήμος Βασίλειος    Διευθύνων Σύμβουλος 

Αυγουστίδης Γεώργιος    Αντιπρόεδρος 

 

Στόχοι - βασικές αξίες - αρχές διοίκησης 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξής της Εταιρείας. Οι 

αρμοδιότητες του Δ.Σ. προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα της 

Εταιρείας. 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση 

της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται. 

 

Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, και η ορθή διαχείριση 

στα πλαίσια των νομοθετικών υποχρεώσεων. Επίσης, βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

Επίσης, εντός του 2020 δεν έχει επέλθει διακοπή εκμετάλλευσης κλάδου της Εταιρείας σε σχέση με τη προηγούμενη χρήση. 

Η εταιρεία έχει συντάξει τις οικονομικές της καταστάσεις βάσει της αρχής της συνέχισης της δραστηριότητάς της (going 
concern). Σημειώνεται πως η Εταιρεία έχει επάρκεια κεφαλαίων € 888.768 και € 149.308 την 31/12/2020 και 31/12/2019 

αντίστοιχα και θετικό κεφάλαιο κίνησης.  

 

Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Η Εταιρεία  δεν έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις σε ενσώματες ακινητοποιήσεις, μιας και λόγω της φύσης του 

αντικειμένου της δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την για την επίτευξη των στόχων της. 

 

Βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες απόδοσης 
 

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας διαμορφώθηκαν την κλειόμενη χρήση 2020 σε σύγκριση με την προηγούμενη 

χρήση 2019, ως εξής: 

 

- Ο δείκτης μικτού περιθωρίου κέρδους διαμορφώθηκε σε 21,5% από 27,3% 

- Το σύνολο των υποχρεώσεων προς τα Ίδια Κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 1,58 (φορές) από 0,73 

- Το ποσοστό της προ φόρων κερδοφορίας διαμορφώθηκε στο 15.9% το 2020 από 18% το 2019 
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Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο 

βαθμό απωλειών λόγο πωλήσεων μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της εταιρείας (πιστωτικές κάρτες και αντικαταβολή κατά 

την παράδοση). 

 

(β) Κίνδυνος ταμειακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

 

Τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμιακές ροές της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. 

 

(γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 
 

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται αποκλειστικά σε Ευρώ. 

 

(δ) Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο δραστηριότητας 

 

Το νομοθετικό, κανονιστικό, ρυθμιστικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς και είναι αβέβαιο. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 

καθώς και οι μελλοντικές αλλαγές των νόμων, των κανονισμών, της κυβερνητικής πολιτικής, ή της ερμηνείας της ισχύουσας 

νομοθεσίας, μπορεί να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στη 

λειτουργία της εταιρείας. 
 

Τάσεις και προοπτικές για το 2021 

 

H Διοίκηση εκτιμά ότι το 2021 η Εταιρεία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία και αναμένει αξιόλογα ποσοστά αύξησης των 

πωλήσεων της. Για τον λόγο αυτό η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προβεί σε μια σειρά από ενέργειες με στόχο την βελτίωση 

των οικονομικών της μεγεθών, τη συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων της και την εδραίωση του brand της στην αγορά. 

 

Επιπτώσεις της πανδημίας στην εταιρεία 

 

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το νέο στέλεχος του κορονοϊού (COVID-19) ως παγκόσμια 
πανδημία και συνέστησε μέτρα περιορισμού και μετριασμού της εξάπλωσης παγκοσμίως. Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη 

της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης, η οποία έχει 

ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Οι 

οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες 

δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του 

υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. Πολλές χώρες 

έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. 

 

Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στην 
κυκλοφορία, στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας για την περίοδο Μαρτίου έως Μαΐου 2020 καθώς και το 

τελευταίο τρίμηνου του 2020 έως και την ημέρα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Ο περιορισμός στις μετακινήσεις 

και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, έστρεψε το καταναλωτικό κοινού στο ηλεκτρονικό εμπόριο και είχε ως 

συνέπεια την περαιτέρω εισχώρηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας. Η αύξηση του κύκλου αναμένεται να διερευνηθεί εντός του 

2021, ωστόσο η εταιρεία εκτιμά ότι μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας η εισχώρηση του ηλεκτρονικού 

εμπορίου στην καταναλωτική συμπεριφορά θα έχει σε μεγάλο βαθμό μόνιμο και όχι παροδικό χαρακτήρα. 

 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων και των 
συνεργατών τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών. 

 

Μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου 

 

Δεν προέκυψε καμιά μεταβολή στο μετοχικό κεφάλαιο κατά την τρέχουσα χρήση. 

 

Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας 

 

Η Εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 
 

Ίδιες μετοχές 

 

Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 

 

Τομέας έρευνας και ανάπτυξης 

 

Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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Περιβαλλοντική ενημέρωση 

 
Στην πολιτική της Εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με 

την προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης,  συμμετέχει ενεργά στην υιοθέτησης μιας υπεύθυνης στάσης ζωής. 

 

Προτεινόμενη Διάθεση Κερδών 

 

Για τη χρήση 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή του κατά νόμων τακτικού αποθεματικού. Ωστόσο δεν 

προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. Η εν λόγω απόφαση τελεί υπό την Έγκριση 

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.  

 

Εργασιακά ζητήματα 
 

Στην εταιρεία απασχολήθηκε ένα (1) άτομο με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2020 και συνολικά καταβλήθηκαν 

για μισθούς, ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις που αφορούν στο προσωπικό € 26.780. Η Διοίκηση 

της Εταιρείας μέσω της στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης, 

επενδύει σημαντικά στην εκπαίδευση τους. 

 

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσεως μέχρι την ημερομηνία συντάξεως της παρούσας 

εκθέσεως 
 

Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που θα μπορούσαν να 

επηρεάσουν ουσιωδώς την οικονομική θέση και την πορεία της Εταιρείας. 

 

Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της Εταιρείας πραγματοποίησε τους στόχους που είχαν τεθεί στο ξεκίνημα της χρήσης με σύνεση 

και αποφασιστικότητα και κατόπιν τούτου σας παρακαλούμε: 

 

- Να εγκρίνετε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 και τη πρόταση διανομής. 

- Να απαλλάξετε το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2020, σύμφωνα με το 
νόμο και το καταστατικό. 

 

 

Νέα Ιωνία, 23/03/2021  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

 

 
Γεώργιος Χατζηγεωργίου 

  



 

 
 
ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία,  Τ: +30 210 6874400, www.pwc.gr 
 

       Αθήνα: Λεωφ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι | Τ: +30 210 6874400 
       Θεσσαλονίκη: Αγίας Αναστασίας & Λαέρτου 16, 55535 Πυλαία | Τ: +30 2310 488880 

 

 

 
 
ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 
 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας “FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” 
 
 
Έκθεση ελέγχου επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
 
Γνώμη  
 
Έχουμε ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ” (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 
κατάσταση χρηματοοικονομικής  θέσης  της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, 
μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και τις σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 
4548/2018.  
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 
και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς  και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην 
Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και τις 
απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 
 
 
 
 
 
 



 
 

Άλλες Πληροφορίες   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνα για τις Άλλες Πληροφορίες. Οι Άλλες Πληροφορίες, 
είναι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου(αλλά δεν περιλαμβάνουν τις οικονομικές 
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών), που λάβαμε πριν από την ημερομηνία της παρούσας 
έκθεσης ελεγκτή. 
 
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις Άλλες Πληροφορίες και, εκτός των 
όσων ρητά αναφέρουμε στην παρούσα παράγραφο της Έκθεσής μας δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου ή 
άλλης διασφάλισης επί αυτών. 
 
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των οικονομικών 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 οικονομικές καταστάσεις ή τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή 
αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες.  
 
Εξετάσαμε εάν η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις οι 
οποίες απαιτούνται από το Ν. 4548/2018.  
 
Με βάση τις εργασίες που εκτελέσαμε κατά τον έλεγχο μας, κατά τη γνώμη μας: 
 

● Τα πληροφοριακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της χρήσης που έληξε την 31/12/2020 αντιστοιχούν στις οικονομικές καταστάσεις  

        

● Η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018.  
 

Επιπλέον με βάση τη γνώση και κατανόηση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία 
“FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ”  και το 
περιβάλλον της, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε εάν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. Δεν έχουμε να αναφέρουμε τίποτα σχετικά 
με το θέμα αυτό. 
 
Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
οικονομικών καταστάσεων 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση,  τις 
απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που το Διοικητικό 
Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 



 
 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, 
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος 
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα 
ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια  του 
ελέγχου. Επίσης: 
 
•  Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, 

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες 
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή 
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που  έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.  

 
•  Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής 

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

 
•  Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση.  



 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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. 
 
Άλλο Θέμα 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31/12/2019 ελέγχθηκαν από 
άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 
25/02/2020 έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη. 
 
Έκθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων 
 
Οι εργασίες που εκτελέσαμε σχετικά με την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 
αναφέρονται ανωτέρω, στην παράγραφο «Άλλες Πληροφορίες». 
 

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2021 
 

 O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Πράιςγουτερχαους Κούπερς 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Λ. Κηφισίας 268 
15232 Χαλάνδρι 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113 

Σωκράτης Λεπτός-Μπούρτζη 
                                                                                  ΑΜ ΣΟΕΛ 41541 
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2020 31/12/2019

Περιουσιακά στοιχεία

Μη Κυκλοφοριακά Περιουσιακά Στοιχεία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 5.1 619 3.047 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5.2 6 24 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 5.3 591 341

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών 

Στοιχείων
1.216 3.412 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 5.4 1.079.085 68.263 

Λοιπές απαιτήσεις 5.5 11.508 1.733 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 5.6 1.200.793 187.878 

Σύνολο Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων 2.291.386 257.875 

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.292.602 261.287 

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 5.7 60.000 60.000 

Αποθεματικά 5.8 20.000 979 

Αποτελέσματα εις νέον 807.548 89.861 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 887.548 150.840 

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 5.9 2.437 1.357 

Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.10 - 523 

Σύνολο Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 2.437 1.880 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 5.11 1.023.191 64.136 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 5.10 598 2.400 

Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 220.236 23.859 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 5.12 158.593 18.171 

Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 1.402.618 108.566 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.405.054 110.447 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.292.602 261.287 



FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.   

Οικονομικές καταστάσεις για την χρήση από 1η Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2020 
 11 

 
 

 

 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 
 

Ποσά σε € Σημ.
01/01-

31/12/2020

01/01-

31/12/2019

Πωλήσεις 5.13 6.120.049 541.639 

Κόστος Πωληθέντων 5.14 (4.802.699) (393.757)

Μικτό Κέρδος 1.317.349 147.882 

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 204 142 

Έξοδα διοίκησης 5.14 (21.916) (13.746)

Έξοδα διάθεσης 5.14 (325.682) (34.405)

Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά (108) (645)

Κέρδη εκμετάλλευσης 969.847 99.227 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5.15 503 210 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 5.15 (213) (2.179)

Κέρδη προ φόρων 970.138 97.259 

Φόρος εισοδήματος 5.16 (233.069) (23.859)

Αναβαλλόμενος Φόρος 5.16 110 115 

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 737.179 73.514 

Ποσά σε € Σημ.
01/01-

31/12/2020

01/01-

31/12/2019

Κέρδη μετά από φόρους (Α) 737.179 73.514 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αναλογιστικά κερδή/(ζημιές) αναγνώρισης πρόβλεψης αποζημίωσης 

προσωπικού
5.9 (611) (125)

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 5.3 140 30 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω 

μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή
5.3 - (7)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) (471) (102)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β) 736.708 73.413 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

Ποσά σε €
Μετοχικό 

κεφάλαιο
Αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 60.000 330 17.097 77.427

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέο - 649 (649) -

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες - 649 (649) -
Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2019 - - 73.514 73.514 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - (125) (125)

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) - - 30 30 

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) λόγω 

μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή - - (7) (7)

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - (102) (102)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων - - 73.413 73.412 

Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 60.000 979 89.861 150.840 

Υπόλοιπο κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 60.000 979 89.861 150.840

Μεταφορά μεταξύ αποθ/κών και αποτελεσμάτων εις νέο - 19.021 (19.021) -
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες - 19.021 (19.021) -

Αποτελέσματα Περιόδου 01/01-31/12/2020 - - 737.179 737.179 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) - - (611) (611)

Αναβαλλόμενος φόρος επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) - - 140 140 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους - - (471) (471)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων - - 736.708 736.708 

Υπόλοιπο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 60.000 20.000 807.548 887.548 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

  

 
 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 14 έως 27 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Οικονομικών Καταστάσεων. 

  

Σημ.
01/01-

31/12/2020

01/01-

31/12/2019

Κέρδη προ φόρων 970.138 97.259 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων στοιχείων 5.1 2.428 2.427 

Αποσβέσεις άυλων παγίων στοιχείων 5.2 18 18 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του προσωπικού 5.9 468 420 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 5.15 (503) (210)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 5.15 213 2.179 

Σύνολο προσαρμογών 2.624 4.833 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πριν τις μεταβολές 

του κεφαλαίου κίνησης
972.761 102.092 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (1.010.823) (94)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος ενεργητικού (9.774) (173.475)

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.099.477 163.865 

78.880 (9.704)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 1.051.641 92.388 

Καταβληθέντες τόκοι (213) (2.179)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος (36.692) (765)

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 1.014.737 89.444 

Τόκοι που εισπράχθηκαν 5.15 503 210 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 503 210 

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (2.325) (2.223)

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (2.325) (2.223)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

(α+β+γ)
1.012.915 87.433 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης 187.878 100.445 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης 1.200.793 187.878 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
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Δ. Σημειώσεις Επί Των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 
1.1 Γενικές Πληροφορίες 
 

Η Εταιρεία «FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟΥ» (στο εξής ως «η Εταιρεία») 

παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις της, μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο, 

για την χρήση 01/01/2020 - 31/12/2020. Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν δημιουργηθεί και δημοσιευθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε την 31/03/2016 και η διάρκεια λειτουργίας της έχει ορισθεί μέχρι το 2066. 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020 εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. στις 

23/03/2021. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν επιτρέπονται προσθήκες στις οικονομικές καταστάσεις μετά την 

έγκρισή τους. Αναφέρεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις αυτές τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων. 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.», 

με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. Η «ΣΚΡΟΥΤΖ Α.Ε.» έχει έδρα την Ελλάδα και την 31/12/2020 συμμετέχει στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Εταιρείας με ποσοστό 100%.  

 
1.2 Φύση Δραστηριοτήτων 

 

Η FORTY TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. δραστηριοποιείται στον κλάδο παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, παροχής υπηρεσιών 

μέσω δικτυακών τόπων προς τρίτους ή και για λογαριασμό τρίτων, διαφήμιση παντός είδους επιχειρήσεων και παντός είδους 

προϊόντων μέσω διαδικτύου, διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων μέσων δικτύων επικοινωνίας, δημιουργίας και 

εκμετάλλευσης λογισμικών προγραμμάτων παντός τύπου και μετατροπή προϊόντων λογισμικού, τα οποία 

αντιπροσωπεύονται από εταιρείες εσωτερικού ή εξωτερικού, πώληση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου στο διαδίκτυο με 

αμοιβή ή βάσει σύμβασης, υπηρεσίες ιστοφιλοξενίας (Web Hosting), διάθεση διαφημιστικού χώρου ή χρόνου και λοιπών 
συναφών ειδών. 

 
2. Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2020, που καλύπτουν περίοδο 01 Ιανουαρίου 2020 έως 31η 

Δεκεμβρίου 2020 έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με 

την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες  και την αρχή της 

συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφεξής «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 (I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

και τις Διερμηνείες τους που έχουν εφαρμογή στις εργασίες της. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, περίληψη των οποίων 

παρουσιάζεται παρακάτω, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις παρουσιαζόμενες περιόδους, προσαρμοσμένων με τα 

νέα Πρότυπα και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ και τα οποία υιοθετήθηκαν, καθώς η 

εφαρμογή τους έγινε υποχρεωτική από την 01/01/2020 και εφεξής. 
 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίασης και λειτουργίας της Εταιρείας. 

Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Τυχόν διαφορές σε αθροίσματα οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

2.1. Χρήση εκτιμήσεων 

 

Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση αναλυτικών λογιστικών εκτιμήσεων και 

κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα παρουσιαζόμενα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Παρά 

το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης της Εταιρείας, τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 

και των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ 

επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
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Η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων οι οποίες, εξ ορισμού, σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. Οι βασικές 

εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις που αναφέρονται σε δεδομένα, η εξέλιξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα 
κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων μετά την 31.12.2020, αφορούν κυρίως προβλέψεις για ενδεχόμενους φόρους, 

προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων καθώς και εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων. Κατά 

την άποψη της Διοίκησης ο κίνδυνος, οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές 

αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες, είναι σημαντικά περιορισμένος. 

 

Μία «κρίσιμη λογιστική εκτίμηση» είναι εκείνη που συνδυάζει σημαντικότητα στην απεικόνιση της χρηματοοικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης και των αποτελεσμάτων της και απαιτεί από τη Διοίκηση της Εταιρείας πιο δύσκολες, 

υποκειμενικές ή σύνθετες κρίσεις, ενώ συχνά υπάρχει ανάγκη εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση γεγονότων τα οποία 

θεωρούνται ως ενδογενώς αβέβαια. Η Εταιρεία αποτιμά τέτοιες κρίσεις σε μία συνεχή βάση, στηριζόμενη σε ιστορικά στοιχεία 

και εμπειρία, σε τάσεις και μεθόδους οι οποίες θεωρούνται εύλογες σε σχέση με τις περιστάσεις, καθώς και σε προβλέψεις 
αναφορικά με το πώς αυτές ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον. 

 

Προβλέψεις για Φόρο εισοδήματος 

 

Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις 

φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση, πρόβλεψη για τους πρόσθετους 

φόρους που πιθανόν να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους και αναγνώριση μελλοντικών φορολογικών 

ωφελειών. Η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος ενδέχεται να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα οποία έχουν 

καταχωρηθεί στις οικονομικές καταστάσεις.  

Η Εταιρεία υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος. Για τον συνολικό προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος 

όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Για συγκεκριμένες συναλλαγές 

και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για 

προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου 

το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί οι διαφορές 

επηρεάζουν την πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος και για αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός. 

2.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2020. 

 

• ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους 

πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου 

κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά μέρη. Επιπλέον αποσαφηνίζει ότι, για να θεωρηθεί 

επιχείρηση, ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
μια εισροή και μια ουσιαστική διαδικασία που από κοινού συνεισφέρουν σημαντικά στην ικανότητά του να δημιουργεί εκροή. 

Τέλος εισάγει την δυνατότητα προαιρετικής εξέτασης (η εξέτασης συγκέντρωσης) με την οποία απλουστεύεται η εκτίμηση 

του κατά πόσον ένα αποκτηθέν σύνολο δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων δεν αποτελεί επιχείρηση. Η 

τροποποίηση του προτύπου δεν είχε επίδραση στην Εταιρεία. 

 
• ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, συμπληρώνοντας τον 

ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις 

που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια 

σε όλα τα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση στην Εταιρεία. 

 

• ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» 
Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου ώστε να παρέχουν 

διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. 

Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις 

σχέσεις αντιστάθμισής τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. Οι τροποποιήσεις δεν είχαν επίδραση 

στην Εταιρεία. 

 

2.3 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(IASB) και είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα από αυτά δεν 

αναμένεται να έχει επίδραση στην Εταιρεία εκτός από αυτά που περιγράφονται παρακάτω. 

 

• ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζονται στις 
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ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες βάσει των 

δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της 
οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνιζει τη σημασία του όρου 

«διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

3. Βασικές Λογιστικές Αρχές 

 

Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων ατομικών 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρμοστεί 

με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

 

3.1 Μετατροπή ξένου νομίσματος 
 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία (λειτουργικό νόμισμα). 

 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με την χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά 

την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την 

εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που 

εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  
 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει επιλέξει 

να παρουσιάζει τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων που αναγνωρίζονται με βάση το ΔΠΧΑ 16 (σημ. 3.14) στα 

ενσώματα πάγια. Αυτά τα δικαιώματα στις 31/12/2020 αφορούν χρήση κτιρίου.  

 

Ο λοιπός εξοπλισμός απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως, μειωμένης με τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση 
των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως 

ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται 

να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

 

Οι αποσβέσεις των στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους 

που έχει ως εξής: 

> Κτίρια                                                Διάρκεια μίσθωσης     

> Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός              από 1 μέχρι 5 έτη 
 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων 

υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 

Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους 

αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

 

3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται 

στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία υπολογίζεται μέχρι 5 έτη. 

 

3.4 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 

 

Τα περιουσιακά στοιχεία 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 εύλογης αξίας μείον το 
κόστος πώλησης και της αξίας χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της 

ανακτήσιμης αξίας του υποκειμένου παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια 

κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές 

(μονάδες δημιουργίας ταμιακών ροών). 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 

 

Αρχική αναγνώριση 

 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
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Οικονομικής Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου.  

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν 

εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το 
χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική 

υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η υποχρέωση 

που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 

 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

 

Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με 

βάση την τιμή συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται 

αρχικά στην εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα 

αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, και 

β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία 

 

Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. Όλα τα 

έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», 

εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 

 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

 

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 η Εταιρεία κατέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο 

αποσβεσμένο κόστος.  

 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του 
ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια 

ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου.  

 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Καθώς τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αφορούν κυρίως εμπορικές και άλλες βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, 
η  Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για 

όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Ως εκ τούτου, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές συνιστούν τις αναμενόμενες 

ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο κατά τη 

διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου.  

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

 

Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

■ Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 

■ Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 

■ Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: 

(α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό 

αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο 

εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα 

καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 

 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» , «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις» και 

«Μακροπρόθεσμες/ Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις». 

 

3.6 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο. 
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3.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του 

μετοχικού κεφαλαίου. Τα άμεσα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται 

αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων, καθαρά από φόρους. 

 

3.8 Τακτικό Αποθεματικό 

 

Σύμφωνα με το Ελληνικό εταιρικό δίκαιο οι εταιρείες υποχρεούνται να παρακρατούν το 5% των καθαρών ετησίων μετά 

φόρων κερδών τους για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, έως ότου το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού ισούται 

ή φθάσει τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν είναι διαθέσιμο για διανομή αλλά μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για συμψηφισμό ζημιών. 
 

3.9 Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος 

 

Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα 

αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση. 

Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στη καθαρή θέση 

αντίστοιχα. 

 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές της δηλώσεις και 
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται σύμφωνα με 

τις θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές. 

 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 

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

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε 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 αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει μελλοντικό 

φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν 

θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού και αναμένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη 

φορολογική απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 

 

Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) 

διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 

3.10 Παροχές στο προσωπικό 

 

> Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο 

ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό, που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, 

η Εταιρεία 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. 

> Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία. Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ 
αποζημιώσεις συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές, που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά την λήξη της 

απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους.  

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο, που αφορά. 

Τα προγράμματα συνταξιοδότησης, που υιοθετούνται από την Εταιρεία χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών σε 

ασφαλιστικές εταιρείες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. 

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

 

Το πρόγραμμα καθορισμένων παροχών της Εταιρείας αφορά στη νομική δέσμευση, που έχει αναλάβει για την καταβολή 

εφάπαξ αποζημίωσης συνταξιοδότησης σύμφωνα με το Ν. 2112/1920 και το Ν.4093/2012. Η θεμελίωση δικαιώματος 
συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου το ύψος των αποδοχών 

και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε 

αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του. 

Η υποχρέωση, που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών 

αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του 

ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρεία) και τις μεταβολές, που 

προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης 
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παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδας υποχρέωσης (projected unit credit method).  

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, 
ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές. Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται 

στο σχετικό κόστος προσωπικού στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος 

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

επιβαρύνσεις. 

 

3.11  Προβλέψεις 

 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

■ υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 

■ είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης 
■ το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση 

προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα 

εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 

 

Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, 

απαιτούνται να καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την χρονική 
αξία του χρήματος και αυξήσεις που αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 

 

3.12 Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες 

 

Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, η Εταιρεία εφαρμόζει ένα 

μοντέλο αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια:  

 

1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη.  

2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης.  
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.  

4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης.  

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται.  

 

Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει να έχει δικαίωμα, ως 

αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που εισπράττονται 

για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Εάν το αντάλλαγμα είναι μεταβλητό, 

τότε η Εταιρεία εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται για τη μεταβίβαση των υποσχόμενων αγαθών ή 

υπηρεσιών με τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας ή με τη μέθοδο του πιο πιθανού ποσού. Η τιμή της συναλλαγής, συνήθως, 
κατανέμεται στις επιμέρους δεσμεύσεις εκτέλεσης με βάση τις σχετικές αυτοτελείς τιμές πώλησης κάθε υποσχόμενου στη 

σύμβαση, διακριτού αγαθού ή υπηρεσίας. Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, 

είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) 

είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη). Η 

Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) τα οποία αφορούν 

σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο 

είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη μεταφορά 

των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις εκτέλεσης και 

το έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει 
ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει το τίμημα για τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον 

πελάτη. Αντίστοιχα, η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα στοιχείο του ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις 

δεσμεύσεις εκτέλεσης, 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. 

 

Τα έσοδα της Εταιρείας αφορούν κυρίως την προμήθεια της από προμηθευτές προϊόντων για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις που 

πραγματοποιούν μέσω της πλατφόρμας της Εταιρείας καθώς και έσοδα μεταφοράς. Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται όταν 

εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

 
3.13 Διανομή μερισμάτων 

 

Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την 

ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

 

3.14 Μισθώσεις 

   

Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις μίσθωσης για όλες τις μισθώσεις εκτός από τις 

βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και της μισθώσεις εκείνες όπου το υποκείμενο πάγιο είναι χαμηλής αξίας. 
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Το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και η υποχρέωση μίσθωσης αναγνωρίζονται στην έναρξη της μίσθωσης (την 

ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο 

κόστος τους, μειωμένο κατά τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους προσαρμοσμένο κατά την 
επιμέτρηση των αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται 

στη γραμμή «Ενσώματες ακινητοποιήσεις». Οι υποχρεώσεις μίσθωσης αναγνωρίζονται στις γραμμές 

«Μακροπρόθεσμες/Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος. 

 

3.15 Αναταξινομήσεις κονδυλίων  

 

Στην κατάσταση αποτελεσμάτων, στη χρήση 2019, ποσό €97.267 έχει αναταξινομηθεί από τα έξοδα διάθεσης στο κόστος 

πωληθέντων προκειμένου η συγκριτική πληροφόρηση να καταστεί συγκρίσιμη με την χρήση 2020. Επιπροσθέτως στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, στη χρήση 2019, ποσό € 117.718 έχει αναταξινομηθεί από τα κονδύλια προμηθευτές 

και λοιπές υποχρεώσεις και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στα κονδύλια πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις και 
λοιπές απαιτήσεις προκειμένου η συγκριτική πληροφόρηση να καταστεί συγκρίσιμη με την χρήση 2020. 

 

4. Διαχείριση Κινδύνων 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις στις 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια, κτλ), πιστωτικός κίνδυνος και κίνδυνος ρευστότητας. Η Εταιρεία εφαρμόζει 

πρόγραμμα διαχείρισης των παραπάνω κινδύνων. Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον 

περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα της, που προκύπτει από την αδυναμία 

πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του κόστους και των πωλήσεων. 
 

Τον Μάρτιο του 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε το νέο στέλεχος του κορονοϊού (COVID-19) ως παγκόσμια 

πανδημία και συνέστησε μέτρα περιορισμού και μετριασμού της εξάπλωσης παγκοσμίως. Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη 

της νόσου του κορονοϊού (COVID-19) η παγκόσμια οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης, η οποία έχει 

ήδη προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή. Οι 

οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές επιχειρηματικές δραστηριότητες 

δεν μπορούν να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο λόγω του ρυθμού επέκτασης της έξαρσης και του 

υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. Πολλές χώρες 

έχουν υιοθετήσει έκτακτα και δαπανηρά μέτρα περιορισμού. 
 

Ορισμένες χώρες έχουν απαιτήσει από τις εταιρείες να περιορίσουν ή και να αναστείλουν τις συνήθεις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες. Οι κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Δημοκρατίας, έχουν εφαρμόσει περιορισμούς στην 

κυκλοφορία, στα ταξίδια καθώς και αυστηρά μέτρα καραντίνας για την περίοδο Μαρτίου έως Μαΐου 2020 καθώς και το 

τελευταίο τρίμηνου του 2020 έως και την ημέρα κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Ο περιορισμός στις μετακινήσεις 

και το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων, έστρεψε το καταναλωτικό κοινού στο ηλεκτρονικό εμπόριο και είχε ως 

συνέπεια την περαιτέρω εισχώρηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην καταναλωτική συμπεριφορά των Ελλήνων. Αυτό είχε 

ως αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου εργασιών της Εταιρείας. Η αύξηση του κύκλου αναμένεται να διερυνηθεί εντός του 

2021, ωστόσο η Εταιρεία εκτιμά ότι μετά το πέρας των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας η εισχώρηση του ηλεκτρονικού 
εμπορίου στην καταναλωτική συμπεριφορά θα έχει σε μεγάλο βαθμό μόνιμο και όχι παροδικό χαρακτήρα. 

 

Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας, των εργαζομένων και των 

συνεργατών τους, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες των υγειονομικών αρχών. 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

(α) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο 
βαθμό απωλειών είτε τοις μετρητοίς είτε με την λήψη μεταχρονολογημένων επιταγών. Δεν υπάρχουν Χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία σε καθυστέρηση που δεν έχουν απομειωθεί. Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο 

περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής 

Θέσης αναλύονται ως εξής:   

  

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 1.079.085  68.263  

Λοιπές απαιτήσεις 11.508  1.733  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 1.200.793  187.878  

 

(β) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Τα λειτουργικά έσοδα και ταμιακές ροές της εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. 

 

(γ) Κίνδυνος αγοράς συναλλαγματικών ισοτιμιών 

Οι συναλλαγές της εταιρείας διεξάγονται κυρίως σε Ευρώ. 
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(δ) Κίνδυνοι που σχετίζονται με την δραστηριότητα του κλάδου 

Το νομοθετικό, κανονιστικό, ρυθμιστικό περιβάλλον εξελίσσεται διαρκώς και είναι αβέβαιο. Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, 

καθώς και οι μελλοντικές αλλαγές των νόμων, των κανονισμών, της κυβερνητικής πολιτικής, ή της ερμηνείας της ισχύουσας 
νομοθεσίας, μπορεί να έχουν ουσιώδη αντίκτυπο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στην οικονομική κατάσταση και στη 

λειτουργία της εταιρείας. 

 

5. Αναλύσεις Κονδυλίων Και Άλλες Πληροφορίες 

 

5.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμήθηκαν στο αρχικό κόστος κτήσης τους μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις των παγίων προσδιορίστηκαν με βάση την πραγματική ωφέλιμη ζωή τους.  

 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής:  

 
 

Επί των ακινήτων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη.  

 

Στα ανωτέρω πάγια περιλαμβάνονται και δικαιώματα χρήσης παγίων που έχουν αναγνωριστεί από συμβάσεις μισθώσεων, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16 και αφορούν το σύνολο της κατηγορίας «κτίρια και εγκαταστάσεις». 
 

5.2 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής: 

 

 
 
 

Ποσά σε €
Κτίρια και 

εγκαταστάσεις

Επιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός

Σύνολο

Λογιστική Αξία την 1/1/2019 - 707 707 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις - (377) (377)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2019 - 330 330 

Προσθήκες 5.146 0 5.146 

Αποσβέσεις περιόδου (2.287) (140) (2.427)

Λογιστική Αξία την 31/12/2019 5.146 707 5.853 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (2.287) (517) (2.804)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2019 2.859 190 3.047 

Λογιστική Αξία την 1/1/2020 5.146 707 5.853 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (2.287) (517) (2.804)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2020 2.859 190 3.048 

Αποσβέσεις περιόδου (2.287) (141) (2.428)

Λογιστική Αξία την 31/12/2020 5.146 707 5.853 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (4.574) (659) (5.233)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2020 572 48 619 

Ποσά σε €

Λογισμικά 

Προγράμματα
Σύνολα

Λογιστική Αξία την 1/1/2019 89 89 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (48) (48)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2019 41 41 

Αποσβέσεις περιόδου 2019 (18) (18)

Λογιστική Αξία την 31/12/2019 89 89 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (65) (65)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2019 24 24 

Λογιστική Αξία την 1/1/2020 89 89 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (65) (65)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 1/1/2020 24 24 

Αποσβέσεις περιόδου (18) (18)

Λογιστική Αξία την 31/12/2020 89 89 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (83) (83)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31/12/2020 6 6 
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5.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και των 
φορολογικών βάσεων των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων και υπολογίζονται με την χρησιμοποίηση των 

φορολογικών συντελεστών που αναμένεται να ισχύουν στις χρήσεις, κατά τις οποίες αναμένεται να αναστραφούν οι 

προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες διαφορές. 

 

Σύμφωνα με το Νόμο 4646/2019 που δημοσιεύτηκε στις 12/12/2019, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 24% για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 και εφεξής. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
 
 

  
 

Η Εταιρεία εκτιμάται πως θα έχει επαρκή κέρδη στο μέλλον ώστε να συμψηφίσει το ποσό της εν λόγω απαίτησης. 

 
5.4 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

 

Οι πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 
 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και η εύλογη αξία τους προσεγγίζει την λογιστική αξία 

τους. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή απομειωμένες απαιτήσεις.  

 
5.5 Λοιπές  απαιτήσεις 

 

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 
Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης και η εύλογη αξία τους προσεγγίζει την λογιστική αξία 

τους. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες ή απομειωμένες απαιτήσεις.  

 

 

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο 

την 

1/1/2019

(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση 

στην καθαρή 

θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2019

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 203 100 23 326

Ενσώματες ακινητοποιήσεις - (686) - (686)

Δανειακές υποχρεώσεις - 701 - 701

Σύνολα 203 115 23 341

2019

Ποσά σε €

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/(υποχρεώσεις)
Υπόλοιπο την 

1/1/2020

(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο την 

31/12/2020

Παροχές προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 326 119 140 585

Ενσώματες ακινητοποιήσεις (686) 549 - (137)

Δανειακές υποχρεώσεις 701 (558) - 143

Σύνολα 341 110 140 591

2020

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 976.453 68.263 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 102.632 -

Σύνολο απαιτήσεων 1.079.085 68.263 

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο - 407 

Χρεώστες διάφοροι 11.508 1.327 

Σύνολο λοιπών απαιτήσεων 11.508 1.733 
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5.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 

 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 

 

 
5.7 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 60.000 μετοχές, αξίας  € 

1 έκαστη, και συνολικά ανέρχεται σε € 60.000. Όλες οι εκδοθείσες μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. Η Εταιρεία δεν κατέχει 

ιδίες μετοχές. 

 

 
5.8 Τακτικό Αποθεματικό 

 

Το τακτικό αποθεματικό ανέρχεται σε € 20.000 κατά την 31.12.2020 (2019: 979). Ποσό € 19.021  (€ 3.800 και € 15.221 
από τα κέρδη μετά φόρων των χρήσεων 2019 και 2020 αντίστοιχα) διακρατήθηκε για τον σχηματισμό τακτικού 

αποθεματικού ίσου με το ένα τρίτο της αξίας του μετοχικού κεφαλαίου. Το ποσό των € 15.221 τελεί υπό την έγκριση της 

ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης ενώ το ποσό των € 3.800 εγκρίθηκε από την ετήσια τακτική γενική συνέλευση της 

10/09/2020.  
 
5.9 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

 

Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή 
συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα µε τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της 

αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι, που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 

δικαιούνται αποζημίωση. Σε περίπτωση αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης καταβάλλεται εφάπαξ αποζημίωση του 

Ν.2112/20. Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση την παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης για την καταβολή εφάπαξ 

αποζημίωσης στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης.΄ 

 

Η Εταιρεία ανέθεσε σε αναγνωρισμένους ανεξάρτητους μελετητές-αναλογιστές, να πραγματοποιήσουν εκτίμηση για τις 

υποχρεώσεις της που απορρέουν από την υποχρέωση της να καταβάλει αποζημιώσεις λόγω συνταξιοδότησης. 

 
Η ανάλυση της υποχρέωσης αυτής έχει ως εξής:   

 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος είναι: 

Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης έχουν ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Διαθέσιμα στις τράπεζες σε € 1.200.793 187.878 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 1.200.793 187.878 

Ποσά σε €
Αριθμός 

μετοχών
Ονομαστική αξία

Αξία κοινών 

μετοχών

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2019 60.000 1 60.000

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2019 60.000 1 60.000

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2020 60.000 1 60.000

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2020 60.000 1 60.000

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού εξόδου από την υπηρεσία 2.437 1.357

Σύνολο 2.437 1.357

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 452 406

Καθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών 16 14

Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 468 420

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Αναλογιστικό κέρδος/ (ζημία) στην υποχρέωση λόγω χρηματοοικονομικών 

παραδοχών
(434)                  (77)                     

Αναλογιστικό κέρδος/ (ζημία) στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας (177) (48)

Συνολικά έσοδα / (έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα (611) (125)
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης του 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι οι εξής: 

 
5.10 Δανειακές υποχρεώσεις 

 

Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αφορούν εξ ολοκλήρου υποχρεώσεις μίσθωσης.  

 
5.11  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

  
5.12 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:  
 

 
5.13 Πωλήσεις 

 

Οι πωλήσεις της Εταιρείας έχουν ως  εξής:  

 

 
5.14 Ανάλυση λειτουργικών εξόδων 

 

Τα έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής για τη χρήση 2020:  

 
 

 

 

 

31/12/2020 31/12/2019

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 1η Ιανουαρίου 1.357 812

Τρέχον κόστος απασχόλησης 452 406

Έξοδο τόκων 16 14

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους -                    -                     

Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημιές στην υποχρέωση 611                   125                    

Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου 2.437 1.357

31/12/2020 31/12/2019

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,60% 1,15%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,00% 2,00%

Πληθωρισμός 1,50% 1,50%

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Προμηθευτές εσωτερικού 1.023.191 54.685

Προκαταβολές πελατών - 9.451

Σύνολο 1.023.191 64.136 

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 1.127 1.035

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος) 154.958 9.080

Δεδουλευμένα έξοδα 10 5.550

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 2.497 2.506

Σύνολο 158.593 18.171 

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2020

01/01 - 

31/12/2019

Πωλήσεις υπηρεσιών 4.042.320 269.455

Εισπραττόμενα έξοδα 2.077.728 272.184

Σύνολο 6.120.049 541.639

Ποσά σε €
Κόστος 

Πωλήσεων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.356 13.390 8.034 26.780

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 359.330 2.528 91.801 453.658

Παροχές τρίτων 4.063.910 - - 4.063.910

Φόροι και τέλη 86 2.078 2.078 4.242

Διάφορα έξοδα 373.528 2.698 223.036 599.262

Αποσβέσεις 489 1.223 734 2.446

Σύνολο 4.802.699 21.916 325.682 5.150.298 

1/1-31/12/2020
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Τα έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής για τη χρήση 2019: 

 

 
 

Η αύξηση στις παροχές τρίτων αφορά αύξηση στα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής αγαθών. Η αύξηση στα διάφορα έξοδα 

αφορά αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν σε πελάτες για καθυστερήσεις παραλαβών και παραλαβές ελαττωματικών 
προϊόντων στα πλαίσια του προγράμματος προστασίας πελατών που παρέχει η Εταιρεία. 

 
5.15 Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα 

 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 

 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 
5.16 Φόρος εισοδήματος 

 

Ο φόρος εισοδήματος της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 

 
 

5.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της χρήσης 01/01/2020 καθώς και τα υπόλοιπα των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας χρήσης 31/12/2020, που έχουν προκύψει από 

συναλλαγές της με τα συνδεδεμένα, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24, προς αυτή μέρη έχουν ως εξής: 

 

  

Ποσά σε €
Κόστος 

Πωληθέντων

Έξοδα 

διοίκησης

Έξοδα 

διάθεσης
Σύνολο

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.454 11.136 6.681 22.271

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 34.866 543 9.143 44.551

Παροχές τρίτων 324.222 - - 324.222

Φόροι και τέλη 69 99 116 285

Διάφορα έξοδα 29.657 746 17.731 48.134

Αποσβέσεις 489 1.223 734 2.446

Σύνολο 393.757 13.746 34.405 441.909 

1/1-31/12/2019

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2020

01/01 - 

31/12/2019

Έσοδα τόκων τραπεζών 503 210 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 503 210 

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2020

01/01 - 

31/12/2019

Τόκοι χρηματοοικονομικών μισθώσεων 75 177 

Χρηματοοικονομικό κόστος παροχών προσωπικού 16 14 

Λοιπά έξοδα τραπεζών 122 1.988 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 213 2.179 

Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2020

01/01 - 

31/12/2019

Τρέχον έξοδο φόρου 233.069 23.859

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων (110) (115)

Σύνολο φόρου εισοδήματος 232.959 23.745

Κέρδη πρό φόρων 970.138 97.259 

Συντελεστής Φόρου 24% 24%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 232.833 23.342

Προσ/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 126 401 

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή - (7)

 - Λοιπά - 8 

Σύνολο φόρου συνεχιζόμενων και διακοπεισών δραστηριοτήτων) 232.959 23.744 

Ποσά σε €
1/1-

31/12/2020

1/1-

31/12/2019

Σύνολο εξόδων 2.400 2.400

Σύνολο 2.400 2.400
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5.18 Μερίσματα 

 

Για τη χρήση 2020 το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή του κατά νόμων τακτικού αποθεματικού. Ωστόσο δεν 
προτίθεται να προτείνει τη διανομή μερίσματος στους μετόχους της Εταιρείας. Η εν λόγω απόφαση τελεί υπό την Έγκριση 

της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. 

 
5.19 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού και παροχές 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2020 ήταν 1 (ένα) άτομο, όπως και στη χρήση 2019. Οι παροχές 

προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ακολούθως: 

 

 
5.20 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 
Με το άρθρο 82 §5 του ν. 2238/94 οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και τα ελεγκτικά γραφεία που διενεργούν υποχρεωτικούς 

ελέγχους σε ανώνυμες εταιρείες υποχρεούνται στην έκδοση Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης ως προς την εφαρμογή 

των φορολογικών διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα. Η εν λόγω Έκθεση υποβάλλεται αφενός μεν στην ελεγχόμενη 

Εταιρεία, αφετέρου δε ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Με το άρθρο 56 του Ν. 4410/3.8.2016 για τις χρήσεις από 

1.1.2016, η έκδοση της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης καθίσταται προαιρετική. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 

1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. 

 

Η Εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις εταιρικές χρήσεις 31/3-31/12/2016, 01/01-31/12/2017 και 01/01-
31/12/2018. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις, υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα οριστικοποιηθούν. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά 

τις φορολογικές υποχρεώσεις και συμμορφώνεται πλήρως με αυτές. Επομένως οποιοσδήποτε μελλοντικός έλεγχος δεν 

αναμένεται να επιφέρει διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές 

Καταστάσεις. 

 

Για τη χρήση 2019 η Εταιρεία έλαβε φορολογικό πιστοποιητικό από τους Νόμιμους Ελεγκτές της Grant Thornton σύμφωνα 

με τις διατάξεις του νόμου. 

 
Για τη χρήση 2020, ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης του άρθρου 65Α παρ.1 του 

Ν.4174/13 βρίσκεται σε εξέλιξη από την PricewaterhouseCoopers και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να 

χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμάται ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 

στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Η Εταιρεία δεν έχει εμπλακεί (υπό την ιδιότητα του εναγόμενου και του ενάγοντος) σε δικαστικές υποθέσεις και διαδικασίες 

επιδιαιτησίας στα πλαίσια της λειτουργίας τους. Δεν έχει συνεπώς ενδεχόμενες δικαστικές υποχρεώσεις. 

 

5.21 Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 
 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 

•  να εξασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) και 

•  να εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας υπηρεσίες αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου 

Το κεφάλαιο για τις χρήσεις 2020 και 2019 αναλύεται ως εξής:  

Ποσά σε €
1/1-

31/12/2020

1/1-

31/12/2019

Σύνολο λοιπών υποχρεώσεων 2.486 2.486

Σύνολο 2.486 2.486

 Ποσά σε €
01/01 - 

31/12/2020

01/01 - 

31/12/2019

Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα 21.124 17.489 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 5.204 4.376 

Συνταξιοδοτικές παροχές 452 406 

Σύνολο κόστους εργαζομένων 26.780 22.271 
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Η Εταιρεία ορίζει το ποσό του κεφαλαίου σε σχέση με την συνολική κεφαλαιακή διάρθρωση, π.χ. ίδια κεφάλαια και 

χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και κάνει τις προσαρμογές κατά το 

χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων 

αλλάζουν.  

 
5.22 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων 

 

Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου που έληξε την 31/12/2020, τα οποία να αφορούν 

την Εταιρεία και να χρήζουν αναφοράς, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 
 

 

 
Νέα Ιωνία, 23/ 03/ 2021 

 

 
            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ 

 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ 

 

Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου 

 
 

 

 

 

 Χατζηγεωργίου Γεώργιος 

ΑΔΤ ΑΕ 054131 

 

Αυγουστίδης Γεώργιος 

ΑΔΤ  Χ 067264 

 

 

Ροδόπουλος Ηρώδης 
ΑΔΤ ΑΕ 086092 

ΑΜ ΑΔΕΙΑΣ 52780 A’ ΤΑΞΗΣ 

 

 

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 887.548 150.840 

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα (1.200.793) (187.878)

Κεφάλαιο (313.245) (37.038)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 887.548 150.840 

Πλέον: Δάνεια 598 2.923 

Σύνολο κεφαλαίων 888.146 153.763 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων - 4/10 - 2/10
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