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I.

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου

Κύριοι Μέτοχοι,
Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπ΄ όψιν σας τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 1/1/2020 –
31/12/2020.
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της SOLUTIONS - LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (η «Εταιρεία»), έχει συνταχθεί με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και αναφέρεται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου
2020 και της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), έτσι όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Αναλύοντας τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, βάσει των Δ.Π.Χ.Α., της χρήσης που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2020, αναφέρουμε τα εξής:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2020
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στη χρήση 2020 ανήλθε στο ποσό των ευρώ € 105.792.841,96 και παρουσιάζει
αύξηση κατά 1,81% περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε ευρώ €
99.624.627,39 αυξημένο κατά 2,61% περίπου από την προηγούμενη χρήση, ενώ τα μικτά αποτελέσματα
ανήλθαν σε ευρώ € 6.905.860,40 μειωμένα κατά 0,84%. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας και Διαθέσεως
ανήλθαν στο ποσό των ευρώ € 4.377.755.27 και είναι αυξημένα κατά 2,01% σε σχέση με την προηγούμενη
χρήση. Τα Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν για τη χρήση 2020 σε ποσό € 2.551.577.99 σε σχέση με ποσό €
756.231.19 για τη χρήση 2019. Η μεταβολή αυτή κατά κύριο λόγο αφορά σε πιστωτικές συναλλαγματικές
διαφορές. Τα Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης ανήλθαν για τη χρήση 2020 σε ποσό € 335.557,15 σε σχέση με ποσό €
825.698,17 για τη χρήση 2019. Η μεταβολή αυτή κατά κύριο λόγο αφορά σε μείωση των χρεωστικών
συναλλαγματικών διαφορών. Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε ποσό €578.544,97 μειωμένα
κατά 26,98% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε ποσό €4.165.581,00
αυξημένα κατά 129,05% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε
ποσό €3.220.752,90 αυξημένα κατά 178,58% σε σχέση με την χρήση 2019.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η Kαθαρή Θέση της Εταιρείας στο τέλος του 2020 ανήλθε σε Ευρώ 14.140.007,68 ενώ στο τέλος του 2019 ήταν
Ευρώ 10.900.434,15.

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Το σύνολο του δανεισμού (μακροπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου), κατά τη λήξη της κλειόμενης χρήσης ανήλθε
σε € 16.255.637,72 έναντι ποσού € 21.717.103,50 κατά την προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας μείωση
25,15%. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας κατά την ίδια ημερομηνία ανήλθαν σε € 2.447.176,45 έναντι €
1.406.145,73 την αντίστοιχη ημερομηνία της προηγούμενης χρήσεως.
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ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Η μεταβολή των καθαρών ταμειακών ροών της Εταιρείας για τη χρήση 2020 είναι θετική κατά Ευρώ 1.041.030,72
ενώ για τη χρήση 2019 ήταν θετική κατά Ευρώ 103.236,29.

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2019 αντίστοιχα έχουν ως
ακολούθως:
Αριθμοδείκτης
Γενική Ρευστότητα

Τύπος

31.12.2020

31.12.2019

Διαθέσιμα + Απαιτήσεις
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

34.760.164,37
142,51%
24.391.503,03

35.090.071,00
125,86%
27.881.150,69

Μικτό Περιθώριο Κέρδους

Μικτά Κέρδη Χρήσεως
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

6.905.860,40
105.792.841,96

6,53%

6.971.813,34
103.502.767,84

6,74%

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους

Αποτελέσματα προ Φόρων
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

4.165.581,00
105.792.841,96

3,94%

1.818.599,27
103.502.767,84

1,76%

Λειτουργικών εξόδων

Κόστος Πωληθέντων + Άμεσα
Λειτουργικά Έξοδα
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

103.845.366,60 98,16%
105.792.841,96

101.618.504,73 98,18%
103.502.767,84

Αποδοτικότητας Ιδίων
Κεφαλαίων

Αποτελέσματα προ Φόρων
Καθαρή Θέση

4.165.581,00
29,46%
14.140.007,68

1.818.599,27
16,68%
10.900.434,15

Διάρθρωση Κεφαλαίων

Καθαρή Θέση
Συνολικά Κεφάλαια

14.140.007,68
33,08%
42.747.871,78

10.900.434,15
25,33%
43.041.335,16

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Τα καθαρά κέρδη μετά φόρων ανέρχονται σε ποσό € 3.220.752,90 προτείνεται να μεταφερθούν στα
αποτελέσματα εις νέον.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε τιμές αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.
Η διαχείριση των οποιονδήποτε κινδύνων διεκπεραιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία τους συνεργάτες του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα μέλη του για την γενική διαχείριση των κινδύνων
καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός
κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, επένδυσης των διαθεσίμων,
καθώς και ο συναλλαγματικός κίνδυνος. Αναλυτική αναφορά για τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους γίνεται
στη Σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων.
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ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Η Εταιρεία διενεργεί συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη οι οποίες αναλυτικά αναφέρονται στη Σημείωση 27 των
Οικονομικών Καταστάσεων.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πιστεύουμε ότι είμαστε σε ουσιαστική συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς στο
βαθμό που αυτοί αφορούν την δραστηριότητα της εταιρίας και ότι επί του παρόντος δεν έχουμε υποχρεώσεις
βάσει περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αναμένεται να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στην επιχείρησή
μας, τα αποτελέσματα των εργασιών ή την οικονομική κατάσταση.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η Εταιρία συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία. Το προσωπικό της Εταιρίας για τις χρήσεις 2020
και 2019 ανήλθε κατά μέσο όρο σε 67 και 63 άτομα αντίστοιχα.
Οι εργασιακές σχέσεις βρίσκονται σε άριστο επίπεδο, αφού η διαμόρφωσή τους, πέραν των προβλεπόμενων
από τις σχετικές διατάξεις, βασίζεται πάνω στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των εργασιακών
ελευθεριών, πάνω στην ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας, καθώς και στη
καθιέρωση πολιτικών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού που καθορίζουν με σαφή και αμερόληπτο τρόπο όλα τα
θέματα προσλήψεων, μετακινήσεων, προαγωγών, εκπαίδευσης, αμοιβών, πρόσθετων παροχών, αδειών και
απουσιών.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H μακρόχρονη παρουσία στην αγορά, η εμπειρία, η ηγετική θέση, η φήμη, το αφοσιωμένο προσωπικό και άλλοι
παράγοντες, αποτελούν ισχυρά πλεονεκτήματα για την εταιρεία μας. Η εταιρεία έχει τη δυναμική και τις
δυνατότητες για περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη και στόχος της είναι να ισχυροποιήσει τη θέση της στο άμεσο
μέλλον.

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
•

Κατεχόμενα χρεόγραφα
Δεν υπάρχουν

•

Οικοδομές και ακίνητα, εμπράγματα βάρη επί αυτών
Η εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της οικοδομές και ακίνητα.

•

Υποκαταστήματα
Δεν υφίστανται υποκαταστήματα παρά μόνον ένα γραφείο που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη για την
προώθηση των πωλήσεων και απασχολεί τρία (3) άτομα.
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 σημαντικά γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία και
να έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων.

Ασπρόπυργος, 18 Ιουνίου 2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΕΙΡΗΝΑΡΧΟΣ
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IΙ.

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ENET SOLUTIONS - LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ &
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ENET SOLUTIONS LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (η Εταιρεία),
οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις
καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και
λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ENET SOLUTIONS - LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας
και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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βάσης 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 προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και
θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,
που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 βάσης της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ENET SOLUTIONS LOGICOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού
της Συμβουλίου

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124,
115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 132

Χρήστος Εμμ. Ρουκουνάκης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 28951

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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IΙΙ.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
(Ποσά σε Ευρώ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

Σημείωση

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από
την υπηρεσία
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
Σύνολο Υποχρεώσεων
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

31.12.2019

6
7
8
9
10

271.036,46
320.563,25
250.456,77
0,00
50.550,41
892.606,89

117.361,40
376.424,58
19.094,79
417.951,00
57.950,65
988.782,42

11
12
13

7.095.100,52
32.312.987,92
2.447.176,45
41.855.264,89
42.747.871,78

6.962.481,74
33.683.925,27
1.406.145,73
42.052.552,74
43.041.335,16

14

1.205.400,00
440.887,90
12.493.719,78
14.140.007,68

1.205.400,00
440.887,90
9.254.146,25
10.900.434,15

15
16
9

3.743.077,43
165.643,26
32.989,11

3.743.077,43
243.357,62
0,00

17

274.651,27
4.216.361,07

273.315,27
4.259.750,32

18
19
16
20

9.318.871,68
12.512.557,29
161.255,41
2.398.818,65
24.391.503,03
28.607.864,10

7.649.579,98
17.974.026,07
137.153,00
2.120.391,64
27.881.150,69
32.140.901,01

42.747.871,78

43.041.335,16

Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

31.12.2020

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 – 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημείωση 1.1.- 31.12.2020

1.1.- 31.12.2019

Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μικτά κέρδη

21
22

105.792.841,96
(98.886.981,56)
6.905.860,40

103.502.767,84
(96.530.954,50)
6.971.813,34

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων και χρηματοδοτικών
αποτελεσμάτων

23
22
22
24

2.551.577,99
(3.143.578,33)
(1.234.176,94)
(335.557,15)

756.231,19
(3.601.714,71)
(689.704,39)
(825.698,17)

4.744.125,97

2.610.927,26

Χρηματοοικονομικά έσοδα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης (Α)

25
25

2.084,80
(580.629,77)
4.165.581,00
(944.828,10)
3.220.752,90

3.803,14
(796.131,13)
1.818.599,27
(662.477,96)
1.156.121,31

24.764,00
(5.943,36)
3.239.573,54

(7.101,00)
1.704,24
1.150.724,55

26

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)
Αναλογιστικά κέρδη / (ζημίες) από προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Αναβαλλόμενος φόρος που αναλογεί στα ανωτέρω
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α) + (Β)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 – 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων
Ποσά σε Ευρώ €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Σχηματισμός αποθεματικών
Πρωτη εφαρμογή ΔΠΧΑ 9
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2018
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Μετοχικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
κεφάλαιο
αποθεματικά
εις νέον
1.205.400,00
208.158,86
6.885.432,66
0,00
157.526,57
(157.526,57)
0,00
0,00
(25.812,27)
0,00
0,00
1.476.530,34
1.205.400,00
365.685,43
8.178.624,17

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019
Σχηματισμός αποθεματικών
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2019
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

1.205.400,00
0,00
0,00
1.205.400,00

365.685,43
75.202,47
0,00
440.887,90

8.178.624,17 9.749.709,60
(75.202,47)
0,00
1.150.724,55 1.150.724,55
9.254.146,25 10.900.434,15

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020
Σχηματισμός αποθεματικών
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) χρήσης 2020
Υπόλοιπά κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020

1.205.400,00
0,00
0,00
1.205.400,00

440.887,90
0,00
0,00
440.887,90

9.254.146,25 10.900.434,15
0,00
0,00
3.239.573,54 3.239.573,54
12.493.719,78 14.140.007,68

Σύνολο
8.298.991,52
0,00
(25.812,27)
1.476.530,34
9.749.709,60

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 – 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Ποσά σε Ευρώ)

1.1.- 31.12.2020

1.1.- 31.12.2019

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Συναλλαγματικές διαφορές δανείου έξοδο / (έσοδο)
Προβλέψεις για παροχές προσωπικού
Πιστωτικοί τόκοι
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)
(Μείον):
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι

4.165.581,00

1.818.599,27

215.974,56
0,00
26.100,00
(2.084,80)
580.629,77

166.274,90
103.302,40
24.607,59
(3.803,14)
796.131,13

(132.618,78)
1.378.337,59
1.924.136,29

580.710,42
1.150.072,97
(3.333.059,28)

(580.629,77)
(475.609,23)

(796.131,13)
(955.578,19)

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες

7.099.816,63

(448.873,06)

Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορά ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων
Τόκοι εισπραχθέντες

(443.019,26)
2.084,80

(30.656,62)
3.803,14

Σύνολο εισροών (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες

(440.934,46)

(26.853,48)

(5.461.468,78)
(156.382,67)

701.296,02
(122.333,19)

(5.617.851,45)

578.962,83

1.041.030,72
1.406.145,73
2.447.176,45

103.236,29
1.302.909,44
1.406.145,73

Λειτουργικές δραστηριότητες

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (εξοφλήσεις) δανειακών υποχρεώσεων
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από μισθώσεις (κεφάλαιο)
Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα αυτών χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών λήξης χρήσης

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 14 – 39 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών
των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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IV.

Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

1.

Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία

Η ENET SOLUTION LOGICOM A.E.B.E. (η «Εταιρεία»), έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα το Φεβρουάριο του 2001 και
δραστηριοποιείται στον κλάδο της διανομής προϊόντων πληροφορικής. Η διεύθυνση της έδρας της και τα
κεντρικά γραφεία της είναι στην Θέση Ρουπάκι, T.K. 19300, στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Ο κύριος μέτοχος της Εταιρείας είναι η LOGICOM PUBLIC Ltd με έδρα στην Κύπρο, η οποία είναι εταιρεία
εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Κύπρου. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας
περιλαμβάνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της LOGICOM PUBLIC Ltd.
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις
18 Ιουνίου 2021 και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται από τους κάτωθι ακριβώς αναφερόμενους:
Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Βαρνάβας Ειρήναρχος του Βρασίδα

Πρόεδρος

Παπαχριστοφόρου Ανθούλης του Χριστόφορου

Αντιπρόεδρος

Νίκος Κυριάκου του Πολυνείκη

Διευθύνων Σύμβουλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την 30.06.2021.
Το απασχολούμενο την 31η Δεκεμβρίου 2020 προσωπικό της Εταιρείας ανέρχεται σε 67 άτομα (31 Δεκεμβρίου
2019: 63 άτομα).
Όλα τα ποσά που αναφέρονται παρακάτω είναι σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους
σημειώσεις, καθώς και τυχόν διαφοροποιήσεις σε ποσά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.
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2.

Πλαίσιο Κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

2.1

Γενικά

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας, έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και τις ερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών,
όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και όπως έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 31.12.2020.
Οι λογιστικές πολιτικές
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη και παρουσίαση των ετησίων
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί
σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.

2.2

Χρήση εκτιμήσεων

Η σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση της Εταιρείας να
προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του
Ενεργητικού, του Παθητικού και της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος, καθώς και τη Γνωστοποίηση
Ενδεχόμενων Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων. Όμως, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι τομείς
που απαιτούν υψηλότερου βαθμού κρίση, καθώς και οι τομείς όπου οι υποθέσεις και εκτιμήσεις είναι
σημαντικές για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται στην παράγραφο "Σημαντικές λογιστικές
εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης" στη Σημείωση 5.

2.3 Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους
και με βάση την αρχή της συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης.
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3.

Βασικές Λογιστικές Πολιτικές

Οι κύριες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 είναι οι ακόλουθες:

3.1 Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης και μετατροπή ξένων νομισμάτων
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του
οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Οι
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που υφίστανται
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά τη διάρκεια της περιόδου και κατά την ημερομηνία
χρηματοοικονομικής θέσης με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη
αξία, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως, ενώ των διαθεσίμων προς πώληση στην Καθαρή Θέση. Τυχόν
απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας
αναφοράς.

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον το ποσό των συσσωρευμένων
αποσβέσεων και τυχόν ζημιών απομείωσης.
Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής του κάθε επιμέρους στοιχείου των ενσώματων ακινητοποιήσεων. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης
που χρησιμοποιούνται για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα εξής :
Α/Α
(1)
(2)
(3)
(4)

Περιγραφή
Κτίρια (Εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων)
Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός γραφείου
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Συντελεστής απόσβεσης
4-20%
20%
10%
20% -33,3%

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται.
Οι μέθοδοι αποσβέσεων, η ωφέλιμη διάρκεια ζωής και οι υπολειμματικές αξίες επανεξετάζονται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού.
Όταν η αναπόσβεστη λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου είναι μεγαλύτερη από την εκτιμώμενη ανακτήσιμη
αξία, τότε η αξία του παγίου αναπροσαρμόζεται στο ύψος του ανακτήσιμου ποσού.
Οι δαπάνες για επισκευές και συντηρήσεις των ενσώματων ακινητοποιήσεων χρεώνονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων στη χρήση που πραγματοποιούνται. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
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μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου όταν είναι πιθανό ότι
μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που υπερβαίνουν την αρχικά εκτιμώμενη απόδοση του υπάρχοντος
περιουσιακού στοιχείου, θα εισρεύσουν στην Εταιρεία. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται κατά τη
διάρκεια της υπολειπόμενης ωφέλιμης διάρκειας ζωής του σχετικού περιουσιακού στοιχείου.
Ένα στοιχείο των ενσώματων ακινητοποιήσεων αποαναγνωρίζεται κατά τη διάθεσή του ή όταν δεν αναμένεται
να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του. Κάθε κέρδος ή ζημία που προκύπτει από
την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου ενσώματων ακινητοποιήσεων καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του
εσόδου από την πώληση και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζεται
στα αποτελέσματα.

3.3 Μισθώσεις
H Εταιρεία είναι μισθωτής. Κατά την έναρξη ισχύος μίας σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση αποτελεί,
ή εμπεριέχει, μίσθωση. Μια σύμβαση αποτελεί, ή εμπεριέχει, μίσθωση εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα
ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου περιουσιακού στοιχείου για συγκεκριμένη χρονική περίοδο έναντι
ανταλλάγματος.
H Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από μισθώσεις για τις πληρωμές μισθώσεων και περιουσιακά στοιχεία με
δικαίωμα χρήσης που αντιπροσωπεύουν το δικαίωμα χρήσης των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων.
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης H Εταιρεία αναγνωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου (δηλ. την ημερομηνία που το υποκείμενο
περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Εταιρεία,
εφαρμόζει τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων περιουσιακών
στοιχείων. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων θα επιμετρείται στο κόστος μετά
την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων ζημιών απομείωσης και θα
αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από μισθώσεις. Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα
χρήσης αποσβένονται με βάση τη σταθερή μέθοδο στη μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της διάρκειας της
μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής τους.
Υποχρεώσεις από μισθώσεις. Κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
από μισθώσεις στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία πρόκειται να καταβληθούν κατά τη διάρκεια
μίσθωσης. Αφετέρου, θα αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ το λογιστικό
τους υπόλοιπο θα μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των μισθωμάτων. Σε περίπτωση
επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των υποχρεώσεων από μισθώσεις επαναμετρείται
ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα μισθώματα.

3.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων
3.4.1

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Τα μη χρηματοοικονομικά 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 η
μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας πώλησης του περιουσιακού στοιχείου ή της μονάδας δημιουργίας
ταμειακών ροών μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας λόγω χρήσης.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται σε επίπεδο εξατομικευμένου περιουσιακού στοιχείου εκτός εάν το περιουσιακό
στοιχείο αυτό δεν παράγει ταμειακές εισροές οι οποίες να είναι ανεξάρτητες από αυτές άλλων περιουσιακών
στοιχείων ή ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Όταν η λογιστική αξία ενός περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, τότε θεωρείται ότι η αξία του έχει απομειωθεί και προσαρμόζεται στο ύψος του
ανακτήσιμου ποσού του. Η αξία λόγω χρήσης υπολογίζεται ως η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών
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ταμειακών ροών χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου επιτόκιο προεξόφλησης το οποίο αντανακλά τρέχουσες
εκτιμήσεις της χρονικής αξίας του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο. Η εύλογη αξία πώλησης (μετά την αφαίρεση των εξόδων πώλησης) προσδιορίζεται βάσει της, κατά
περίπτωση, εφαρμογής ενός μοντέλου αποτίμησης. Οι ζημίες απομείωσης από συνεχιζόμενη λειτουργία
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
εξετάζεται το κατά πόσο ζημίες απομείωσης που είχαν αναγνωριστεί στο παρελθόν υφίστανται πλέον ή έχουν
μειωθεί. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, πραγματοποιείται επαναπροσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού του
περιουσιακού στοιχείου. Ζημίες απομείωσης οι οποίες έχουν αναγνωριστεί στο παρελθόν, αντιλογίζονται μόνο σε
περίπτωση όπου υπάρχουν αλλαγές στις εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό του
ανακτήσιμου ποσού από την αναγνώριση της τελευταίας ζημίας απομείωσης.
Το αυξημένο υπόλοιπο του περιουσιακού στοιχείου που προκύπτει από τον αντιλογισμό της ζημίας απομείωσης,
δεν μπορεί να υπερβαίνει το υπόλοιπο που θα είχε προσδιοριστεί (μείον αποσβέσεις), εάν η ζημία απομείωσης
δεν είχε αναγνωριστεί στο παρελθόν. Ο αντιλογισμός της απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης
εκτός εάν το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, οπότε ο αντιλογισμός
αντιμετωπίζεται ως αύξηση της ήδη αναγνωρισμένης υπεραξίας ενώ μετά τον αντιλογισμό, οι αποσβέσεις του
συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου προσαρμόζονται ώστε το αναθεωρημένο υπόλοιπο (μείον την
υπολειμματική αξία) να επιμεριστεί ισόποσα στο μέλλον βάσει της υπολειπόμενης ωφέλιμης ζωής του
περιουσιακού στοιχείου.

3.4.1

Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
αξιολογείται στο τέλος της περιόδου αναφοράς για να καθοριστεί αν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις για
απομείωση. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση όταν αντικειμενικές ενδείξεις
δείχνουν πως ένα ζημιογόνο γεγονός έχει συμβεί μετά την αρχική αναγνώριση του περιουσιακού στοιχείου, και ότι
το ζημιογόνο γεγονός έχει αρνητικές επιδράσεις στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του περιουσιακού
στοιχείου που μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα.
Η ζημία απομείωσης σε σχέση με ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποτιμάται στο αναπόσβεστο
κόστος, υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται ως έξοδο του έτους. Όταν ένα γεγονός που προκαλεί απομείωση παύει να
ισχύσει τότε η αναστροφή ζημίας απομείωσης καταχωρείται ως έσοδο στα αποτελέσματα χρήσης.
Οι ζημιές από απομείωση διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
αναγνωρίζονται με τη μεταφορά στα αποτελέσματα της συσσωρευμένης ζημιάς που έχει αναγνωριστεί στα λοιπά
συνολικά έσοδα και παρουσιάζεται στο αποθεματικό εύλογης αξίας. Η συσσωρευμένη ζημία που μεταφέρεται από
τα λοιπά συνολικά έσοδα και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσης, μετά
την αφαίρεση των αποπληρωμών κεφαλαίου και των αποσβέσεων και της τρέχουσας εύλογης αξίας μειωμένης
κατά το ποσό οποιασδήποτε ζημιάς απομείωσης που έχει προηγουμένως αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. Οι
αλλαγές στις προβλέψεις απομείωσης που αναλογούν στη διαχρονική αξία, αντανακλώνται ως συστατικό στοιχείο
των εσόδων από τόκους.
Εάν, σε μεταγενέστερη περίοδο, η εύλογη αξία ενός απομειωμένου διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου αυξηθεί και η αύξηση μπορεί αντικειμενικά να συσχετισθεί με ένα γεγονός που συνέβη
μετά την αναγνώριση της απομείωσης στα αποτελέσματα, τότε η ζημιά απομείωσης αναστρέφεται, με το ποσό της
αναστροφής να αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Ωστόσο, οποιαδήποτε μεταγενέστερη ανάκτηση της εύλογης
αξίας ενός απομειωμένου διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται
στα λοιπά συνολικά έσοδα.
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3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο Ενεργητικού σε
μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.
3.5.1 Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, ή στην εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική
αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και
στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. Η
Εταιρεία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους. Οι εμπορικές
απαιτήσεις (που δεν περιέχουν σημαντικό χρηματοοικονομικό στοιχείο) αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής.
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 επί του αρχικού κεφαλαίου.
3.5.2 Ταξινόμηση και μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:
• στο αποσβεσμένο κόστος
• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω
των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία με τα κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών
να αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που
καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα
αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται.
3.5.3 Αποαναγνώριση
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 του να λαμβάνει
ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις
λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας και είτε (α) έχει
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) δεν έχει
μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου, αλλά
έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου.
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των Υποχρεώσεων απoαναγνωρίζονται όταν η υποχρέωση ακυρώνεται, εκπνέει
ή δεν υφίσταται πλέον. Στην περίπτωση όπου μία υφιστάμενη υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον
ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν ουσιαστικές
αλλαγές στους όρους μίας υφιστάμενης υποχρέωσης, τότε από αναγνωρίζεται η αρχική υποχρέωση και
αναγνωρίζεται μία νέα υποχρέωση και η διαφορά που προκύπτει στα υπόλοιπα αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα χρήσης.
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3.5.4 Απομείωση
Εφαρμόζοντας από 1 Ιανουαρίου 2018, το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 9, η Διοίκηση αξιολογεί την
ανακτησιμότητα των απαιτήσεων και των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας και προβαίνει σε εκτίμηση της
απαιτούμενης πρόβλεψης απομείωσης για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές χρησιμοποιώντας όλες τις
πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και
στοιχείων που αφορούν σε μελλοντικές εκτιμήσεις.
Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές
που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που η εταιρεία προσδοκά να
εισπράξει. Για τις εμπορικές απαιτήσεις που προέρχονται από τους πελάτες της Εταιρείας χρησιμοποιείται η
γενική προσέγγιση.
3.5.5 Εύλογη αξία Χρηματοοικονομικών μέσων
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού μέσου είναι το ποσό που εισπράττεται από την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό κανονικές
συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησής της. Σε περιπτώσεις όπου
δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι αποτιμήσεις των
εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες που
υπάρχουν.
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:
•
•
•

Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα στοιχεία.
Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα ή
έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές.
Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δε βασίζονται σε χρηματιστηριακές τιμές
από ενεργές χρηματαγορές.

3.6 Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών αποµείωσης. Το
ποσό της ζημιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως.

3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως
και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές υπεραναλήψεις, που είναι πληρωτέες σε πρώτη
ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για
σκοπούς σύνταξης της Κατάστασης Ταμειακών Ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων.

3.8 Δάνεια
Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής πλην των εξόδων
απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα στην αποσβεσθείσα τιμή κτήσης
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην
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των εξόδων απόκτησης) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και
Συνολικών Εισοδημάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των δανείων.

3.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται κυρίως οι συμβατικές υποχρεώσεις προς τρίτους και υποχρεώσεις προς το
Δημόσιο. Η αρχική καταχώρηση γίνεται στην εύλογη αξία της υποχρέωσης και μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο
κόστος. Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η
Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αναβάλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την
ημερομηνία της χρηματοοικονομικής θέσης.

3.10 Παροχές στο προσωπικό/ Προγράμματα καθορισμένων εισφορών
Η υποχρέωση της Εταιρείας για Παροχές στο Προσωπικό από προγράμματα προκαθορισμένων παροχών
περιορίζεται μόνο στο πρόγραμμα του Ν. 2112/1920 και αφορά την παροχή αποζημίωσης στο σύνολο του
προσωπικού κατά την έξοδό του από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης.
Ένα πρόγραμμα καθορισμένων παροχών ορίζεται ως το πρόγραμμα με το οποίο η Εταιρεία αναλαμβάνει τον
αναλογιστικό κίνδυνο με βάση διάφορες παραμέτρους όπως, η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ή ο μισθός, και
συνεπώς η υποχρέωση να καταβάλει στο προσωπικό που αποχωρεί τις προβλεπόμενες παροχές.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις για παροχές στο προσωπικό από προγράμματα καθορισμένων παροχών του
Ν. 2112/1920 βάση αναλογιστικής μελέτης που διενεργείται από ανεξάρτητο αναλογιστή.
Οι εισφορές σε κρατικά ασφαλιστικά ταμεία καθώς και σε προγράμματα εφάπαξ παροχών προς τους
συνεργάτες της Εταιρείας θεωρούνται ως προγράμματα καθορισμένων εισφορών και εξοδοποιούνται όταν
καθίστανται καταβλητέες. Η Εταιρεία δεν έχει ουδεμία είτε νομική είτε συμβατική υποχρέωση να καταβάλει
πρόσθετες εισφορές σε περίπτωση που το ταμείο δεν διαθέτει επαρκή περιουσιακά στοιχεία για να παράσχει
στους ασφαλιζομένους του τις παροχές που τους οφείλει. Στα προγράμματα αυτά η υποχρέωση της Εταιρείας
περιορίζεται στο ετήσιο ποσό των εισφορών που οφείλει να καταβάλει στο ταμείο ή στο πρόγραμμα.

3.11 Κόστος δανεισμού
Τα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα με την πραγματοποίησή τους με βάση τις σχετικές
συμβάσεις με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

3.12 Φόρος εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος)
Η δαπάνη του φόρου εισοδήματος περιλαμβάνει τον τρέχων φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο.
Τρέχων φόρος εισοδήματος: Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει το φόρο εισοδήματος που
προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στις φορολογικές δηλώσεις καθώς και
προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, και υπολογίζεται
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους φορολογικούς συντελεστές κατά την
ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης.
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος: Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία σύνταξης των
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις
φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος
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προκύπτει από την αρχική αναγνώριση υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή
παθητικού σε μία συναλλαγή, η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά την στιγμή της συναλλαγής δεν
επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα
χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων
φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Δεν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση στην περίπτωση που αυτή προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου του
ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και τη στιγμή της
συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία. Οι αναβαλλόμενες
φορολογικές απαιτήσεις επανεκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης και
μειώνονται στο βαθμό που δεν θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων
μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα ανακτηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και
βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί
κατά την ημερομηνία κατάρτισης της Χρηματοοικονομικής Θέσης. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με
στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ’ ευθείας στα λοιπά συνολικά εισοδήματα καταχωρείται απ’ ευθείας στα
λοιπά συνολικά εισοδήματα και όχι στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.

3.13 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Η Εταιρεία εφαρμόζει το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 15 « Έσοδα από συμβάσεις με Πελάτες» από την 1.1.2018.
Το ΔΠΧΑ 15 καθιερώνει ένα περιεκτικό πλαίσιο για την εξακρίβωση του εάν, πόσο και πότε θα αναγνωριστεί το
έσοδο. Αντικαθιστά το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις, και συναφείς ερμηνείες. Το νέο
πρότυπο έχει εφαρμογή σε όλες τις συμβάσεις µε πελάτες πλην εκείνων που είναι στο πεδίο εφαρμογής άλλων
προτύπων, όπως οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, τα ασφαλιστήρια συμβόλαια και τα χρηματοοικονομικά μέσα.
Σύμφωνα µε το νέο πρότυπο, μια εταιρία αναγνωρίζει έσοδα για να απεικονίσει τη μεταφορά των υπεσχημένων
αγαθών ή υπηρεσιών σε πελάτες έναντι ενός ποσού που αντιπροσωπεύει την αμοιβή, την οποία η Εταιρεία
αναμένει ως αντάλλαγμα για τις εν λόγω υπηρεσίες. Εισάγεται η έννοια ενός νέου μοντέλου αναγνώρισης εσόδων
βάσει πέντε βασικών βημάτων, τα οποία επιγραμματικά είναι τα εξής:
•
•
•
•
•

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης με έναν πελάτη
Βήμα 2: Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης
Βήμα 3: Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής
Βήμα 4: Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής σε υποχρεώσεις εκτέλεσης
Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου όταν η εταιρία ικανοποιεί μια υποχρέωση εκτέλεσης

Η έννοια της υποχρέωσης εκτέλεσης αντιπροσωπεύει κάθε υπόσχεση για μεταφορά στον πελάτη: α) ενός
προϊόντος ή μιας υπηρεσίας (ή μιας δέσμης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτή ή β) μιας σειράς διακριτών
αγαθών ή υπηρεσιών που είναι ουσιαστικά τα ίδια και μεταβιβάζονται με τον ίδιο τρόπο στον πελάτη.
Η μετάβαση στο ΔΠΧΑ 15 δεν έχει ουσιαστική επίδραση στις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
Τα έσοδα περιλαμβάνουν την αξία τιμολόγησης των πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών, καθαρή από Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Τα έσοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται στις εξής βάσεις:
Πωλήσεις αγαθών: Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι
ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, το οποίο συμβαίνει συνήθως όταν η
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Εταιρεία έχει πωλήσει ή παραδώσει τα αγαθά στον αγοραστή, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή
και η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη.
Έσοδα από τόκους: Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Έσοδα από μερίσματα
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για
λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα
έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δουλευμένη βάση και επιβαρύνουν τη χρήση την οποίαν αφορούν μέσω των
αποτελεσμάτων της.

3.14 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το
κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο F.IF.O. Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης
κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, μείον το κόστος ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.

3.15 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες
απαιτήσεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές, βάσει συμβάσεων ή τεκμαιρόμενες
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και
η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 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, εκτός εάν η πιθανότητα εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.
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4.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων & κεφαλαίων

4.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων
Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε τιμές αγοράς),
πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.
Η διαχείριση των οποιονδήποτε κινδύνων διεκπεραιώνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό
Συμβούλιο προσδιορίζει και εκτιμά τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία τους συνεργάτες του.
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα μέλη του για την γενική διαχείριση των κινδύνων
καθώς και ειδικές οδηγίες για τη διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο κίνδυνος επιτοκίου, ο πιστωτικός
κίνδυνος, η χρήση παραγώγων και μη-παραγώγων χρηματοοικονομικών εργαλείων, επένδυσης των διαθεσίμων,
καθώς και ο συναλλαγματικός κίνδυνος.
4.1.1 Κίνδυνος αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια
και τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα έσοδα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών της μέσων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας
αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός με κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο
ταμειακών ροών επιτοκίου. Ο δανεισμός με σταθερά επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου της
εύλογης αξίας. Η διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και
ενεργεί ανάλογα.
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να μεταβληθεί λόγω
αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει όταν μελλοντικές εμπορικές
συναλλαγές και αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις εκφράζονται σε διαφορετικό νόμισμα
από το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο που προκύπτει από
συναλλαγές σε διάφορα νομίσματα κυρίως σε Δολάριο ΗΠΑ και Αγγλική Λίρα. Η διοίκηση της Εταιρείας
παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
4.1.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις
τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και η
παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο ιστορικό αξιοπιστίας και παρακολουθεί σε συνεχή βάση
τη χρονική ενηλικίωση των απαιτήσεών της.
4.1.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η χρονική ωρίμανση των απαιτήσεων δεν
συμπίπτει με εκείνη των υποχρεώσεων. Μια τέτοια αναντιστοιχία μπορεί δυνητικά να αυξήσει την
αποδοτικότητα, αλλά μπορεί επίσης να αυξήσει τον κίνδυνο ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό
την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων υψηλής
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ρευστότητας κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
O παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31
Δεκεμβρίου 2020 & 2019, βάσει των πληρωμών που απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις.

31.12.2020
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

31.12.2019
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Σύνολο

Λογιστική
Αξία
9.318.871,68
12.512.557,29
2.398.818,65
3.743.077,43
27.973.325,05

Συμβατικές
Ταμειακές Ροές
9.318.871,68
12.512.557,29
2.398.818,65
3.743.077,43
27.973.325,05

Λογιστική
Αξία
7.649.579,98
17.974.026,07
2.120.391,64
3.743.077,43
31.487.075,12

Συμβατικές
Ταμειακές Ροές
7.649.579,98
17.974.026,07
2.120.391,64
3.743.077,43
31.487.075,12

Έως 1 έτος
9.318.871,68
12.512.557,29
2.398.818,65
0,00
24.230.247,62

Έως 1 έτος
14.015.501,76
16.779.778,71
2.021.360,28
0,00
32.816.640,75

Από 1 έως 5 Μετά από 5
έτη
ετη
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.743.077,43
0,00 3.743.077,43

Από 1 έως 5 Μετά από 5
έτη
ετη
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 3.953.649,95
0,00 3.953.649,95

4.2 Διαχείριση κεφαλαίων
Η διαχείριση των κεφαλαίων στοχεύει στη διασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας της Εταιρείας, την
επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική της ικανότητα.
Για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Εταιρείας θα πρέπει να αξιολογηθεί ο Καθαρός Δανεισμός
αυτής (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά
διαθέσιμα και ισοδύναμα)
Ο Καθαρός Δανεισμός της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και 2019 παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Καθαρός Δανεισμός

31.12.2020

31.12.2019

Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Μακροπρόθεσμος δανεισμός
Σύνολο δανείων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Καθαρός δανεισμός

12.512.557,29
3.743.077,43
16.255.634,72
2.447.176,45
13.808.458,27

17.974.026,07
3.743.077,43
21.717.103,50
1.406.145,73
20.310.957,77

Σύνολο καθαρής θέσης εταιρείας
Σύνολο κεφαλαίων
Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης

14.140.007,68
27.948.465,95
49%

10.900.434,15
31.211.391,92
65%
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Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης στις 31 Δεκεμβρίου 2020 για την Εταιρεία υπολογίζεται σε 49% (2019:65%).
Ο δείκτης αυτός υπολογίζεται ως το πηλίκο του καθαρού δανεισμού (ήτοι, συνολικές μακροπρόθεσμες και
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τράπεζες μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) προς το σύνολο των
κεφαλαίων (ήτοι, σύνολο καθαρής θέσης πλέον καθαρός δανεισμός).

5.

Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη Διοίκηση την άσκηση κρίσης και
τη διενέργεια εκτιμήσεων και ισχυρισμών που επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και τα ποσά
των υπό αναφορά περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές
παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες που θεωρούνται λογικοί με
βάση τις διαθέσιμες γνώσεις εκείνη τη στιγμή. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές
τις εκτιμήσεις.
Οι εκτιμήσεις και οι σχετικοί ισχυρισμοί αναθεωρούνται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε λογιστικές
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται, αν η αναθεώρηση επηρεάζει
μόνο αυτή την περίοδο, ή στην περίοδο της αναθεώρησης και σε μελλοντικές περιόδους, αν η αναθεώρηση
επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.
Συγκεκριμένα, πληροφορίες για σημαντικές εκτιμήσεις, αβεβαιότητες και κρίσιμες κρίσεις στην εφαρμογή των
λογιστικών πολιτικών που έχουν την πιο σημαντική επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές
καταστάσεις περιγράφονται πιο κάτω:
Αναγνώριση των εσόδων: Η Εταιρεία εφαρμόζει τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 15 για τη λογιστικοποίηση των εσόδων
από την πώληση των εμπορευμάτων σύμφωνα με την οποία τα έσοδα και το κόστος πωλήσεων αναγνωρίζονται
κατά την παράδοση και όταν όλοι οι κίνδυνοι έχουν ουσιαστικά μεταβιβαστεί στον αγοραστή.
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις: Η Εταιρεία εξετάζει τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της ως προς τις
ενδείξεις της ανακτησιμότητάς τους. Τέτοιες ενδείξεις περιλαμβάνουν το ιστορικό αποπληρωμής από τον πελάτη
και τη συνολική οικονομική κατάσταση του. Εάν υπάρχουν ενδείξεις μη ανακτησιμότητας, υπολογίζεται το
ανακτήσιμο ποσό και σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη για επισφαλείς πελάτες. Το ποσό της πρόβλεψης
αναγνωρίζεται μέσω των αποτελεσμάτων. Η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου είναι συνεχής και η μεθοδολογία
και οι ισχυρισμοί για τον υπολογισμό της πρόβλεψης εξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται αναλόγως.
Πρόβλεψη για απαξιωμένα και βραδέως κινούμενα αποθέματα: Η Εταιρεία εξετάζει τα αρχεία απογραφής των
αποθεμάτων της προκειμένου να εκτιμήσει τη δυνατότητα πώλησής τους και την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
σε περίπτωση πώλησης τους. Η πρόβλεψη για απαξιωμένα και βραδέως κινούμενα αποθέματα, βασίζεται στην
πείρα του παρελθόντος της διοίκησης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων όσο και την κίνηση
και τον όγκο των αποθεμάτων για κάθε κατηγορία ξεχωριστά. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα
αποτελέσματα. Ο έλεγχος της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας των αποθεμάτων είναι συνεχής και η
μεθοδολογία και οι ισχυρισμοί για τον υπολογισμό της πρόβλεψης για απαξιωμένα και βραδέως κινούμενα
αποθέματα εξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται ανάλογα.
Φόρος Εισοδήματος: Σημαντική κρίση απαιτείται για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για το φόρο
εισοδήματος. Υπάρχουν συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου
είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για
αναμενόμενες διαφορές φορολογικού ελέγχου βάσει εκτιμήσεων για το κατά πόσο θα προκύψουν επιπρόσθετοι
οφειλόμενοι φόροι. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων διαφέρει από τα ποσά που
αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για
αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου στην οποία έγινε ο προσδιορισμός.
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6.

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Οι Ενσώματες Ακινητοποιήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε Ευρώ

Υπόλοιπο την 31.12.2018

Εγκαταστάσεις σε
ακίνητα τρίτων

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

143,02

1.780,45

129.560,36

131.483,83

Αξία κτήσης την 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αξία κτήσης την 31.12.2019

90.833,35
0,00
0,00
90.833,35

85.194,17
0,00
0,00
85.194,17

977.075,79
30.656,62
(10.231,99)
997.500,42

1.153.103,31
30.656,62
(10.231,99)
1.173.527,94

Αποσβέσεις την 01.01.2019
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις την 31.12.2019

90.690,33
142,62
0,00
90.832,95

83.413,72
409,20
0,00
83.822,92

847.515,43
36.256,21
(2.260,97)
881.510,67

1.021.619,48
36.808,03
(2.260,97)
1.056.166,54

0,40

1.371,25

115.989,75

117.361,40

Αξία κτήσης την 01.01.2020
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αξία κτήσης την 31.12.2020

90.833,35
0,00
0,00
90.833,35

85.194,17
50.752,32
0,00
135.946,49

997.500,42
149.972,94
(1.103,71)
1.146.369,65

1.173.527,94
200.725,26
(1.103,71)
1.373.149,49

Αποσβέσεις την 01.01.2020
Προσθήκες περιόδου
Μειώσεις περιόδου
Αποσβέσεις την 31.12.2020

90.832,95
0,00
0,00
90.832,95

83.822,92
2.011,76
0,00
85.834,68

881.510,67
44.398,73
(464,00)
925.445,40

1.056.166,54
46.410,49
(464,00)
1.102.113,03

0,40

50.111,81

220.924,25

271.036,46

Υπόλοιπο την 31.12.2019

Υπόλοιπο την 31.12.2020
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7.

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Τα Δικαιώματα Χρήσης αναλύονται ως εξής:

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο την 31.12.2018
Επίδραση από εφαρμογή ΔΠΧΑ 16 την 01.01.2019
Υπόλοιπο την 01.01.2019

8.

Μεταφορικά
Μέσα
0,00
0,00
401.072,96
27.902,01
401.072,96
27.902,01

Κτήρια

Σύνολο
0,00
428.974,97
428.974,97

Προσθήκες Δικ. Χρήσης 2019
Αποσβέσεις χρήσης 2019
Υπόλοιπο την 31.12.2019

0,00
(111.682,44)
289.390,52

73.868,85
73.868,85
(14.736,79) (126.419,23)
87.034,06 376.424,58

Προσθήκες Δικ. Χρήσης 2020
Αποσβέσεις χρήσης 2020
Υπόλοιπο την 31.12.2020

0,00
(111.682,44)
177.708,08

102.770,72 102.770,72
(46.949,61) (158.632,05)
142.855,17 320.563,25

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία στο σύνολο τους αφορούν σε λογισμικά προγράμματα.
Η αναπόσβεστη αξία τους την 31.12.2020 ανήλθε σε ποσό Ευρώ 250.456,77 (31.12.2019: 19.094,79)
Οι προσθήκες χρήσης 2020 ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 242.294,00 (2019: 0,00)
Οι αποσβέσεις χρήσης 2020 ανήλθαν σε ποσό Ευρώ 10.932,00 (2019: 3.047,64)

9.

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / (υποχρεώσεις)
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών
φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια
φορολογική αρχή. Τα συμψηφισμένα ποσά, αναλύονται παρακάτω:
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Χρήση 2020
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /
(υποχρεώσεις)

31.12.2019

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Διαφορά αποσβέσεων παγίων και άυλων
Λογιστικός χειρισμός Δ.Π.Χ.Α. 16
Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Συναλλαγματικές διαφορές
Δουλευμένα έξοδα / έσοδα
Απομείωση συμμετοχής

(1.904,81)
980,65
24.000,00
34.211,34
65.595,66
6.285,64
281.436,60
7.345,92
417.951,00

Κατάσταση
αποτελεσμάτων
έσοδο / (έξοδο)

530,03
539,85
0,00
(6.115,68)
661,44
(379.971,36)
(60.641,03)
0,00
(444.996,74)

Λοιπά
έσοδα

(5.943,36)

(5.943,36)

31.12.2020

(1.374,79)
1.520,50
24.000,00
28.095,66
60.313,74
(373.685,72)
220.795,57
7.345,92
(32.989,10)

Χρήση 2019
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις /
(υποχρεώσεις)

31.12.2018

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ
Διαφορά αποσβέσεων παγίων και άυλων
Λογιστικός χειρισμός Δ.Π.Χ.Α. 16
Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Συναλλαγματικές διαφορές
Δουλευμένα έξοδα / έσοδα
Απομείωση συμμετοχής

10.

(4.422,27)
0,00
14.000,00
45.736,70
67.649,87
(54.568,78)
324.029,57
8.570,24
400.995,33

Κατάσταση
αποτελεσμάτων
έσοδο / (έξοδο)

2.517,46
980,65
10.000,00
(11.525,36)
(3.758,45)
60.854,42
(42.592,97)
(1.224,32)
15.251,43

Λοιπά
έσοδα

1.704,24

1.704,24

31.12.2019

(1.904,81)
980,65
24.000,00
34.211,34
65.595,66
6.285,64
281.436,60
7.345,92
417.951,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ποσού Ευρώ 50.550,41 (2018: 57.950,65) αφορούν σε δοσμένες
εγγυήσεις για μισθώσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία.
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11.

Αποθέματα
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Αποθέματα

12.

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2020

31.12.2019

Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων

6.522.058,79
673.041,73
(100.000,00)

6.239.196,81
823.284,93
(100.000,00)

7.095.100,52

6.962.481,74

31.12.2020

31.12.2019

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Οι Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πελάτες
Επιταγές εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Απαίτηση από φόρο εισοδήματος
Αναμενόμενες εκπτώσεις προμηθευτών
Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επομένων χρήσεων
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

21.399.194,45
8.382.948,91
47.000,00
1.805.134,00
0,00
756.154,46
16.988,05
22.633,32
(117.065,27)
32.312.987,92

18.895.426,51
7.388.766,79
47.000,00
5.706.281,44
482.680,93
1.263.475,14
12.307,91
30.533,82
(142.547,27)
33.683.925,27

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων, είναι άτοκες και βραχυπρόθεσμες και συμπίπτουν, περίπου, με τις
λογιστικές αξίες.

13.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Αυτών αναλύονται ως εξής:

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2020

31.12.2019

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως

3.751,41
2.443.425,04
2.447.176,45

2.095,58
1.404.050,15
1.406.145,73

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.

30

14.

Μετοχικό κεφάλαιο & Υπέρ το Άρτιο
Παρατίθεται ανάλυση του ολοσχερώς καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου:

Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο 1.1.2019
Μεταβολές χρήσης 2019
Υπόλοιπο 31.12.2019
Μεταβολές χρήσης 2020
Υπόλοιπο 31.12.2020

15.

Αριθμός
Μετοχών

Ονομαστική
Αξία

Μετοχικό
Κεφάλαιο

2,94
0,00
2,94
0,00
2,94

1.205.400,00
0,00
1.205.400,00
0,00
1.205.400,00

410.000
0
410.000
0
410.000

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Οι Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2020

31.12.2019

Δάνειo από συνδεμένα μέρη
Μείον:
Ποσά πληρωτέα στην επόμενη χρήση
Σύνολο

3.743.077,43

3.743.077,43

0,00
3.743.077,43

0,00
3.743.077,43

Το σύνολο του ανωτέρω δανείου έχει ληφθεί από τη μητρική εταιρεία σε προηγούμενα έτη και αρχικά
είχε συναφθεί σε δολάρια Αμερικής. Εντός της χρήσης 2019 έγινε μετατροπή αυτού σε Ευρώ.
Η κίνηση των δανειακών υποχρεώσεων για τις χρήσεις 2020 και 2019 έχει ως εξής:

Κίνηση δανείων
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2020

31.12.2019

Υπόλοιπο έναρξης
Επίδραση από αποτίμηση
Σύνολο

3.743.077,43
0,00
3.743.077,43

3.639.775,03
103.302,40
3.743.077,43
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16.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υποχρεώσεις από μισθώσεις ως Δ.Π.Χ.Α. 16
Μείον:
Ποσά πληρωτέα στην επόμενη χρήση

31.12.2020

31.12.2019

326.898,67

380.510,62

(161.255,41)
165.643,26

(137.153,00)
243.357,62

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων μίσθωσης
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Μέχρι 1 έτος
Από 1 έως και 5 έτη
Μετά από 5 έτη
Σύνολο

17.

31.12.2020
161.255,41
165.643,26
0,00
326.898,67

31.12.2019
137.153,00
243.357,62
0,00
380.510,62

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην
περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των αποζημιώσεων υπολογίζεται με βάση τον
μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου.
Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα
αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα
σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα
προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined
benefit plans) σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 19. Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δεδουλευμένες
παροχές σε κάθε χρήση με αντίστοιχη αύξηση της σχετικής αναλογιστικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές
παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της
υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας έχει ως
ακολούθως:

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως
Αύξηση πρόβλεψης χρήσης μέσω αποτελεσμάτων
Αύξηση /(μείωση) πρόβλεψης χρήσης μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων
Υπόλοιπο λήξης χρήσεως

31.12.2020

31.12.2019

273.315,27
23.344,00

241.606,68
24.607,59

(22.008,00)
274.651,27

7.101,00
273.315,27
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18.

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σε Προμηθευτές και οι Λοιπές Υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2020

31.12.2019

Προμηθευτές
Υποχρεώσεις προς συνδεμένες εταιρείες
Προκαταβολές πελατών
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Δουλευμένες εκπτώσεις πελατών
Λοιπές υποχρεώσεις

7.307.803,02
520.819,11
171.750,36
86.535,92
1.140.343,73
37.870,23
53.749,31
9.318.871,68

5.661.306,64
242.979,98
97.589,22
85.163,15
1.458.178,85
16.031,95
88.330,19
7.649.579,98

Η εύλογη αξία των Προμηθευτών προσεγγίζει τη λογιστική αξία αυτών, καθώς αναφέρεται σε
βραχυχρόνιες και άτοκες υποχρεώσεις.

19.

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως:

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Αλληλόχρεοι δανειακοί λογαριασμοί
Δανεισμός μέσω Factoring

20.

31.12.2020
5.828.870,99
6.683.686,30
12.512.557,29

31.12.2019
8.042.588,10
9.931.437,97
17.974.026,07

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

31.12.2020

31.12.2019

Υποχρεώσεις από Φ.Π.Α.
Φόρος εισοδήματος
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις

2.338.146,74
31.990,76
28.681,15
2.398.818,65

2.095.249,88
0,00
25.141,76
2.120.391,64
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21.

Πωλήσεις
Οι Πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Πωλήσεις
2020

2019

75.116.200,08
21.349.733,39
9.326.908,49
105.792.841,96

73.516.702,95
21.811.331,68
8.174.733,21
103.502.767,84

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Εμπορεύματα
Λογισμικά
Παροχή υπηρεσιών

22.

Κόστος πωληθέντων / έξοδα διοίκησης / έξοδα διάθεσης
Παρατίθεται ανάλυση των εξόδων κατά λειτουργία:

Έξοδα κατά Λειτουργία
2020

2019

98.886.981,56
3.143.578,33
1.234.176,94
103.264.736,83

96.530.954,50
3.601.714,71
689.704,39
100.822.373,60

Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κόστος πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης

Στη συνέχεια παρατίθεται ανάλυση των εξόδων κατά είδος:

Έξοδα κατά είδος
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Αμοιβές προσωπικού
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων

2020

2019

1.925.367,48
1.255.317,62
313.561,12
148.487,58
519.046,91
215.974,56
98.886.981,56
103.264.736,83

2.017.623,21
926.590,78
302.437,54
133.089,42
745.403,25
166.274,90
96.530.954,50
100.822.373,60
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23.

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Τα Λοιπά Έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Εισπραττόμενα έξοδα
Λοιπά έσοδα

24.

2020
2.332.217,79
124.345,56
31.536,71
63.477,93
2.551.577,99

2019
470.022,82
118.185,37
29.746,35
138.276,65
756.231,19

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Τα Λοιπά Έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Προβλέψεις για απομείωση απαιτήσεων
Λοιπά έξοδα

25.

2020
357.505,15
(25.482,00)
3.534,00
335.557,15

2019
844.875,24
(20.798,09)
1.621,02
825.698,17

Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα
Τα Χρηματοοικονομικά έξοδα / έσοδα αναλύονται ως ακολούθως:

Χρηματοοικονομικά έξοδα / (έσοδα)
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Χρεωστικοί τόκοι δανείων
Χρεωστικοί τόκοι Factoring
Λοιπά τραπεζικά έξοδα
Έξοδα
Πιστωτικοί τόκοι

2020
291.415,70
246.480,11
42.733,96
580.629,77
(2.084,80)
578.544,97
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26.

Φόρος εισοδήματος
Η ανάλυση του Φόρου Εισοδήματος στα Αποτελέσματα έχει ως ακολούθως:

Φόρος εισοδήματος
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Τρέχων φόρος εισοδήματος
Διαφορά φόρου προηγούμενων χρήσεων
Αναβαλλόμενος φόρος έσοδο / (έξοδο)
Σύνολο

2020
(499.831,36)
0,00
(444.996,74)
(944.828,10)

2019
(475.609,23)
(202.120,16)
15.251,43
(662.477,96)

Η συμφωνία του φόρου που αναλογεί στα κέρδη προ φόρων και του τελικού φόρου στα
αποτελέσματα έχει ως εξής:

Συμφωνία φόρου
Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων
Συντελεστής φόρου εισοδήματος
Αναμενόμενος φόρος
Επίδραση από έξοδα που δεν αναγνωρίζονται
φορολογικά
Διαφορά φόρου προηγούμενης χρήσης
Επίδραση από έσοδα που δεν φορολογούνται
Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Σύνολο

2020

2019

4.165.581,00
24%
(999.739,44)

1.818.599,27
24%
(436.463,82)

(20.049,58)
0,00
74.960,92
0,00
(944.828,10)

3.001,93
(202.120,16)
0,00
(26.895,91)
(662.477,96)

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις
φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια
βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται, για φορολογικούς σκοπούς, παραμένουν προσωρινά
εκκρεμείς έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου, και με βάση τους ελέγχους αυτούς, θα οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές
υποχρεώσεις. Η Εταιρεία εκτιμά ότι δεν έχει σημαντική επίδραση επί των Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, ο συντελεστής
φόρου εισοδήματος , κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 ήταν 24% και στις 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν 24%.
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27.

Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές της Εταιρείας με τα συνδεμένα μέρη, που είναι η μητρική, οι συγγενείς επιχειρήσεις και
τα ανώτατα στελέχη, κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 αναλύονται ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΗ 2020

Συνδεδεμένη Εταιρεία

LOGICOM PUBLIC LTD
LOGICOM PUBLIC LTD ΔΑΝΕΙΟ
LOGICOM SOLUTION LTD
NEWCYTECH BUSINESS SOLUTION LTD
ICT LOGICOM SOLUTION A.E.
LOGICOM ITALIA SRL
LOGICOM IT DISTRIBUTION LTD
LOGICOM OMAN LLC
LOGICOM INFORMATION TECHNOLOGY
DISTRIBUTION S.R.L.

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

6.385.091,00
0,00
7.583,00
0,00
49.850,00
0,00
0,00
57.837,00

12.817.863,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.617.828,00
0,00
7.626,00
0,00
55.741,00
0,00
79.353,00
44.586,00

433.283,55
3.743.077,00
0,00
319,74
0,00
0,00
87.215,82
0,00

469.481,00
47.059,00
6.969.842,00 12.864.922,00

0,00
1.805.134,00

0,00
4.263.896,11

Πωλήσεις
αγαθών και
υπηρεσιών

Αγορές
αγαθών και
υπηρεσιών

Απαιτήσεις

9.335.139,51
0,00
20.783,88
-319,74
210.432,95
618,02
0,00
698,88

8.362.789,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
96.713,93
1.155,56

5.586.773,07
0,00
25.679,88
0,00
7.150,77
0,00
86.677,72
0,00

147.393,61
3.743.077,43
0,00
319,74
0,00
0,00
95.266,63
0,00

315.876,86
9.883.230,36

64.538,72
8.525.197,80

0,00
5.706.281,44

0,00
3.986.057,41

Υποχρεώσεις

ΧΡΗΣΗ 2019

Συνδεδεμένη Εταιρεία

LOGICOM PUBLIC LTD
LOGICOM PUBLIC LTD ΔΑΝΕΙΟ
LOGICOM SOLUTION LTD
NEWCYTECH BUSINESS SOLUTION LTD
ICT LOGICOM SOLUTION A.E.
LOGICOM ITALIA SRL
LOGICOM IT DISTRIBUTION LTD
LOGICOM FZE
LOGICOM INFORMATION TECHNOLOGY
DISTRIBUTION S.R.L.
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Υποχρεώσεις

28.

Δεσμεύσεις, ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις
28.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές οι οποίες να επηρεάζουν ουσιωδώς τις
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.

28.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
28.2.1 Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις.
Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές έως και τη χρήση 2010. Για τις χρήσεις
2011 έως και 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
σύμφωνα με το καθεστώς που προβλεπόταν από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν
2238/1994 (χρήσεις 2011 έως και 2013) και από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως
ισχύει (χρήσεις 2014 και 2019), και εκδόθηκαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη.
Επίσης, για τη χρήση 2020 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο εν λόγω φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει.
Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να
χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων χρήσεως 2020. Κατά την
ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση της Εταιρείας δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται
στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.
22.2.2 Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.

29.

Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών στοιχείων
Δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των εύλογων αξιών και των αντίστοιχων λογιστικών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού (δηλαδή των εμπορικών και λοιπών
απαιτήσεων, των ταμειακών διαθεσίμων, των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων, των παράγωγων
χρηματοοικονομικών μέσων και των δανείων).
Η εύλογη αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου είναι το ποσό που εισπράττεται για την πώληση ενός
περιουσιακού στοιχείου ή πληρώνεται για το διακανονισμό μιας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή υπό
κανονικές συνθήκες μεταξύ δύο εμπορικά συναλλασσόμενων κατά την ημερομηνία αποτίμησης της. Η
εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της 31
Δεκεμβρίου 2020 προσδιορίστηκε με την καλύτερη δυνατή εκτίμηση από την Διοίκηση. Σε περιπτώσεις
όπου δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ή είναι αυτά περιορισμένα από ενεργές χρηματαγορές οι
αποτιμήσεις των εύλογων αξιών έχουν προκύψει από την εκτίμηση της Διοίκησης σύμφωνα με τις
διαθέσιμες πληροφορίες που υπάρχουν.
Οι μέθοδοι αποτίμησης της εύλογης αξίας ιεραρχούνται σε τρία επίπεδα:
•

Επίπεδο 1: Χρηματιστηριακές αξίες από ενεργές χρηματαγορές για ακριβώς ίδια εμπορεύσιμα
στοιχεία.

•

Επίπεδο 2: Αξίες που δεν είναι επιπέδου 1 αλλά μπορεί να εντοπισθούν ή να προσδιορισθούν άμεσα
ή έμμεσα μέσω χρηματιστηριακών τιμών από ενεργές χρηματαγορές.
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•

Επίπεδο 3: Αξίες για περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που δεν βασίζονται σε χρηματιστηριακές
τιμές από ενεργές χρηματαγορές.

Οι παρακάτω μέθοδοι και παραδοχές χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση της εύλογης αξίας για κάθε
κατηγορία χρηματοοικονομικού στοιχείου:
• Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή η λήξη αυτών των
χρηματοοικονομικών στοιχείων είναι βραχυπρόθεσμη.
•

30.

Δάνεια: H λογιστική αξία είναι σχεδόν ίδια με την εύλογη επειδή τα δάνεια αυτά είναι έντοκα με
επιτόκιο αντίστοιχο με αυτό της τρέχουσας αγοράς πλην του μακροπρόθεσμου δανείου προς τη μητρική
Εταιρεία το οποίο είναι άτοκο.

Μεταγενέστερα γεγονότα
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα, που να αφορούν την Εταιρεία, για τα
οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Ασπρόπυργος Αττικής, 18 Ιουνίου 2021
Για την «ENET SOLUTIONS - LOGICOM Α.Ε.Β.Ε.»
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Για το Λογιστήριο

Ειρήναρχος Βαρνάβας

Νίκος Κυριάκου

Σπύρος Κουρμούσης

ΑΡ. ΔΙΑΒ. Κ00152375

Α.Δ.Τ. ΑΙ 518450

ΑΡ.ΑΔ. 0060210 Α' Τάξης
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