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Βεβαιώνεται ότι οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι εκείνες που 

εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «PROSVASIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» την 25 Φεβρουαρίου 2022 και τελούν υπό την 

έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

Χαράλαμπος Τσοχαντάρης 

 

 

 

Για την «PROSVASIS NEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A. 
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Ετήσια Έκθεση Διαχειρίσεως  
Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία 
«PROSVASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» 
 
Προς την  
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αυτής 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 

Έχουμε την τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση 
Διαχειρίσεώς μας για την κλειόμενη εταιρική χρήση 2021 (01.01.2021 – 31.12.2021), τα πεπραγμένα της 
εν λόγω χρήσεως, καθώς και τις ετήσιες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις οι οποίες αποτελούνται 
από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 
4308/2014) και παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή.  

Σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 10η Σεπτεμβρίου 2019 έλαβε 
σχετική απόφαση όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 4 του Ν. 4308/2014 να εφαρμόσει προαιρετικά τα 
Δ.Π.Χ.Α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.) 
τουλάχιστον για πέντε συνεχόμενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α. 
προκειμένου οι οικονομικές καταστάσεις να είναι συγκρίσιμες με αυτές της Μητρικής Εταιρείας. 

Η Έκθεση αυτή επιδιώκει στο να παράσχει την πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της θέσης της, καθώς και την περιγραφή των κυριότερων κινδύνων 
και αβεβαιοτήτων που η Εταιρεία αντιμετωπίζει.  

Η εν λόγω Έκθεση περιλαμβάνει επίσης και ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με μία σειρά από θέματα 
που ορίζονται στο νόμο, όπως για παράδειγμα την προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας, τις 
δραστηριότητες αυτής στον τομέα των ερευνών και ανάπτυξης, την ύπαρξη υποκαταστημάτων της 
Εταιρείας, ορισμένους βασικούς δείκτες επιδόσεως αυτής καθώς και πληροφορίες που αναφέρονται 
στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.    
 
1. Ισορροπημένη και ολοκληρωμένη ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων 
της οντότητας και της θέσης της, κατάλληλη για την κλίμακα και την πολυπλοκότητά της. 

1.1  Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου. 

Η Prosvasis ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία από τις πιο σημαντικές ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, με 
εξειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων λογισμικού και υπηρεσιών εκπαίδευσης για λογιστικά 
και φοροτεχνικά γραφεία. 

Στο δυναμικό της Εταιρείας συγκαταλέγονται διακεκριμένα στελέχη με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και 
πολυετή πείρα, που έχουν συμβάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση των εξελίξεων του κλάδου τα 
τελευταία 20 χρόνια. 
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H Εταιρεία συνδυάζει τρεις τομείς δραστηριοποίησης, στοχεύοντας στη συνολική εξυπηρέτηση και 
υποστήριξη των αναγκών του διευρυμένου πελατολογίου της. 

Η PROSVASIS αναπτύσσει και διαθέτει την εξειδικευμένη λύση λογισμικού “Prosvasis Business Suite”. Με 
πλούσια λειτουργικότητα και ισχυρά εργαλεία, η λύση της PROSVASIS αυτοματοποιεί το σύνολο των 
εργασιών των λογιστών και των οργανωμένων λογιστικών γραφείων, καλύπτοντας πλήρως όλες τις 
απαιτήσεις λειτουργίας τους. Κατά τη χρήση 2021 η Εταιρία διέθεσε στην αγορά το νέο λογισμικό της με 
την επωνυμία “Prosvasis GO”. Πρόκειται για μια cloud εφαρμογή, η οποία ανταποκρίνεται με ασφάλεια, 
αξιοπιστία και ταχύτητα στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τήρηση ηλεκτρονικών βιβλίων και η έναρξη 
λειτουργίας της πλατφόρμας myData της ΑΑΔΕ. Το συγκεκριμένο προϊόν έχει ήδη τιμολογηθεί σε είκοσι 
τρείς χιλιάδες (23.000) νέους πελάτες και επιχειρήσεις στη χρήση 2021. 

Παράλληλα, η επιστημονική ομάδα της PROSVASIS διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια και ημερίδες 
για επίκαιρα θέματα, δίνοντας έγκυρες απαντήσεις σε ζητήματα του λογιστικού και φοροτεχνικού 
πλαισίου. 

Με εξειδικευμένες εκδόσεις αναφορικά με τη λογιστική και τη φορολογική νομοθεσία, η PROSVASIS 
παρέχει στους επαγγελματίες λογιστές και φοροτεχνικούς, πρόσθετες πληροφορίες και τεκμηριωμένες 
αναλύσεις που τους βοηθούν να αποκτήσουν χρήσιμες γνώσεις σε επίκαιρα θέματα, ενώ ταυτόχρονα 
υποστηρίζουν ουσιαστικά την καθημερινή τους λειτουργία. 

Αναπτύσσοντας λύσεις στην αιχμή της τεχνολογίας, το 2019, η PROSVASIS παρουσίασε τη νέα έκδοση 
του “Prosvasis Business Suite”. Πρόκειται για μία σύγχρονη πλατφόρμα λογισμικού, που επιτρέπει στα 
λογιστικά γραφεία να αποβάλλουν την πολυπλοκότητα από την καθημερινή τους λειτουργία, 
μειώνοντας το κόστος και το χρόνο διεκπεραίωσης κρίσιμων εργασιών. . Η Εταιρεία αντιλαμβανόμενη 
τις νέες απαιτήσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και της πλατφόρμας 
myData, για επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και κυρίως λογιστές, έχει προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες ώστε όλες οι εφαρμογές της να διασφαλίζουν απόλυτα την εναρμόνισή της με τις 
αλλαγές της ΑΑΔΕ. Προς την κατεύθυνση αυτή, παρουσίασε στο πελατολόγιο το 2021 το νέο προϊόν  
“Prosvasis GO”, η οποία αποτελεί την πληρέστερη cloud εφαρμογή ηλεκτρονικών τιμολογίων και myData 
για τον ελεύθερο επαγγελματία και τη μικρή επιχείρηση.  

Βασικός και κυρίαρχος στόχος της Prosvasis είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά και 
φοροτεχνικά γραφεία που θα ικανοποιούν κάθε απαίτηση λειτουργίας, θα δημιουργούν ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα και θα συνδράμουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό 
περιβάλλον. 
 
1.2 Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Η αποστολή της Εταιρείας είναι να διατηρήσει την εξέχουσα θέση της ως μία αξιόπιστη και σεβαστή 
εταιρεία στον τομέα της, με συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και στον πελάτη και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο.  
 
1.3 Αρχές Διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Η Εταιρεία διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με την από 23.01.2019 απόφαση 
της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, με θητεία από 23.01.2019 εως 22.01.2024 ως κάτωθι: 

Πρόεδρος ΔΣ   Απόστολος Ε. Αλωνιάτης  
Αντιπρόεδρος ΔΣ  Καρατζίκος Ιωάννης 
Διευθύνων Σύμβουλος Χαράλαμπος Μ. Τσοχαντάρης 
Μέλη ΔΣ    Θεοφανώ Μάρκου 
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   Αντώνιος Καραντώνης 
                     Γεώργιος Κορομηλάς 
   Βαλαχής Δημήτριος 
 
Την 12.10.2021 παραιτήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρατζίκος Ιωάννης και το 
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαλαχής Δημήτριος. Παρά τις ανωτέρω παραιτήσεις, πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 5 του καταστατικού της 
Εταιρείας και, ως εκ τούτου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, 
συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των παραιτηθέντων 
μελών. 

Το εσωτερικό σύστημα διαχείρισης εξυπηρετείται από σχεδιασμένο οργανόγραμμα με πλήρη κάλυψη 
όλων των κύριων (τμήμα πωλήσεων, τμήμα παραγωγής και τμήμα οικονομικού) αλλά και των επί μέρους 
λειτουργικών τμημάτων της Εταιρείας.  
 
1.4 Πραγματική εικόνα της εξέλιξης και των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και της 
θέσης της. 

Εξέλιξη αποτελεσμάτων χρήσεως 

Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως ανήλθε σε 2.043.246 ευρώ έναντι 1.681.255 ευρώ κατά το 
έτος 2020. 
Τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημιές ποσού 490.632 ευρώ έναντι κερδών 84.688 
ευρώ της χρήσεως 2020.  
 
Στοιχεία Ισολογισμού  

Τα βασικά μεγέθη του ισολογισμού έχουν ως ακολούθως: 

 
 
Η παραπάνω διάρθρωση, μας επιτρέπει την πραγμάτωση των στόχων που έχουμε θέσει για την 
τρέχουσα χρήση 2022. 

Καθαρή θέση 

Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 786.125 ευρώ, διαιρούμενο σε 157.225 ονομαστικές 
μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 5 η κάθε μία. 
 
Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας είναι αρνητικό και ανήλθε σε 777.464 ευρώ την 31.12.2021 
έναντι 360.544 ευρώ την 31.12.2020 και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 
119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναλάβει μέτρα που 
περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 2.2 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και με 
αυτό τον τρόπο πεποίθηση της είναι ότι έχει εντοπίσει κατάλληλα τους παράγοντες που θέτουν σε 
κίνδυνο την προοπτική της να συνεχίζει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα και εκτιμά ότι η επιτυχή έκβαση 
των λαμβανόμενων μέτρων θα της επιτρέψουν να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. 

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

Σύνολο Ενεργητικού 2.593.619 1.555.972

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.431.303 965.742

Κυκλοφορούν Ενεργητικό 1.162.317 590.230

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.422.118 1.201.576

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (777.464) (360.544)
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Διανομή Κερδών 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων 
τη μη διανομή μερίσματος λόγω των σωρευμένων ζημιών. 
 
2. Κυριότεροι κίνδυνοι 

2.1 Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους 
κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους 

Η Εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες της από την εσωτερική αγορά. Βασικός προμηθευτής της είναι οι 
εργαζόμενοι και οι επιστημονικοί συνεργάτες της. 
 
2.2 Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο. 

Οι μελλοντικές προοπτικές για την Εταιρεία μας είναι θα λέγαμε γενικά αρκετά ευοίωνες, δεδεμένου των 
νέων συνθηκών που έχει διαμορφώσει η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων και η έναρξη λειτουργίας 
της πλατφόρμας myData από την ΑΑΔΕ, κάτι το οποίο αποτυπώνεται τόσο στα οικονομικά μεγέθη όσο 
και στη προσέλκυση μεγάλου αριθμού νέων πελατών. Και η δική μας επιχείρηση σαφέστατα όμως 
επηρεάζεται όπως και όλες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας από τις επιπτώσεις 
της πανδημίας COVID-19, η οποία εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα, σε μικρότερο βαθμό βέβαια 
σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 
 
2.3 Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η Εταιρεία 
αναπτύσσεται. 

Δεν υπάρχουν ιδιαίτεροι κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η 
Εταιρεία αναπτύσσεται.  
 
3. Περιβαλλοντικά ζητήματα. 

3.1 Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον. 

Δεν υφίστανται. 
 
3.2 Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή 
χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των 
υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη 
χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών. 
 
3.3 Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

Δεν υπάρχουν. 
 
4. Εργασιακά ζητήματα 

4.1 Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών). 



                   ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 
                                                       (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Ποσά σε νόμισμα Ευρώ 

Σελίδα 9 από 49 
 

Η Εταιρεία δεν εφαρμόζει πολιτική διαφοροποίησης στα εργασιακά ζητήματα, αλλά ακολουθεί την 
πολιτική των ίσων ευκαιριών για όλο το εργαζόμενο προσωπικό της, ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. 
 
4.2 Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η Εταιρεία μας λειτουργεί με σεβασμό απέναντι στα δικαιώματα των εργαζομένων και υπάρχει πλήρης 
συνδικαλιστική ελευθερία και οπωσδήποτε πάντοτε εντός των ορίων που η εργατική νομοθεσία θέτει 
και επιτρέπει στη χώρα μας.  
 
4.3 Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Η φύση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας απαιτεί την ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων στην εργασία. Προς τούτο η Εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας και 
γιατρό εργασίας και παράλληλα γίνεται τακτικά συστηματική εκπαίδευση των εργαζομένων, κυρίως σε 
θέματα πρόληψης αλλά εν γένει προστασίας έναντι του κινδύνου κάποιου ατυχήματος, αλλά και τρόπου 
έγκαιρης δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. 
 
5. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Στο πλαίσιο των στρατηγικών της στόχων και των θεμάτων που παρουσιάζονται στην έκθεση 
διαχείρισης, παρουσιάζονται κατωτέρω ένα μείγμα τομεακών ΧΔΕ & ΜΧΔΕ. Οι δείκτες αυτοί είναι 
ευρέως διαδεδομένοι, δεν τίθεται περιορισμός ως προς την χρήση τους και ταυτόχρονα με την 
παρουσίαση των δεικτών αυτών, γίνεται σχετική αναφορά στην μεθοδολογία και τον τρόπο συλλογής 
της μετρήσιμης πληροφορίας. 

 
 
6. Επιπλέον πληροφόρηση 

6.1 Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας  

Για το 2022 η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της πανδημίας που οδηγεί στην σταδιακή άρση των 
περιοριστικών μέτρων δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την αναθέρμανση της οικονομίας και 
προσφέρει προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας. Όμως 
η κατάσταση που εξελίσσεται ραγδαία στην Ουκρανία, όπως φαίνεται και από τις μέχρι τώρα εξελίξεις, 

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

 Α) Αριθμοδείκτες Οικονομικής Διάρθρωσης

 - Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Σύνολο Ενεργητικού 44,8% 37,9%

 B) Δείκτες Ρευστότητας

 - Κυκλοφορούν Ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 48,0% 49,1%

 Γ) Δείκτες Απόδοσης και αποδοτικότητας

 - EBITDA / Πωλήσεις -14,1% 12,3%

 - Κέρδη προ Φόρων / Πωλήσεις -24,0% 5,0%

 - Κέρδη προ Φόρων / Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 63,1% -23,5%

 - Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις 82,8% 80,4%



                   ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 
                                                       (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Ποσά σε νόμισμα Ευρώ 

Σελίδα 10 από 49 
 

θα επηρεάσει έντονα όχι μόνο την ελληνική αλλά την παγκόσμια οικονομία. Το 2022 ενδέχεται να είναι 
για όλους μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Στην πραγματικότητα, οι εξελίξεις και με βάση την 
διαρκώς επιδεινούμενη καθημερινή πραγματικότητα είναι αδύνατον να προβλεφθούν, αλλά με βάση τα 
έως τώρα δεδομένα η στρατηγική της Εταιρείας για το 2022 συνοψίζεται στα εξής: 

 παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τους πελάτες και διατήρηση της 
συνεχούς επικοινωνίας και συνεργασίας. Στρατηγική επιδίωξη της Εταιρείας είναι πέρα από την 
ανάπτυξη της καθαρά εμπορικής δραστηριότητας, η στενή συνεργασία με τους πελάτες της και 
η παρακολούθηση από κοντά των εξελίξεων στο χώρο της πληροφορικής. 

 συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας, ώστε αυτό να 
εκμεταλλεύεται τα πλεονεκτήματα της σύγχρονης τεχνολογίας για την προώθηση των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

 διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, ώστε να ανταποκρίνεται στις 
ισχύουσες συνθήκες ανταγωνισμού για την διατήρηση των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και της 
απόδοσης των επενδύσεων. 

Μέσω της στρατηγικής αυτής η Εταιρεία ευελπιστεί ότι θα κατορθώσει να αναστρέψει την αρνητική 
συγκυρία, με την αυτονόητη βέβαια προϋπόθεση ότι οι ήδη αρνητικές συνθήκες που πλήττουν την 
εγχώρια και παγκόσμια αγορά δεν επιδεινωθούν δραματικά στην διάρκεια των επομένων μηνών. 
Ελπίζουμε να μην υπάρξει διάρκεια και επέκταση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία 
προκειμένουνα είναι κατά το δυνατόν μικρότερες οι επιπτώσεις στην αγορά και στην οικονομία 
γενικότερα. 

6.2 Δραστηριότητες της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης (εφόσον υπάρχουν) 

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας αποτελεί οδηγό στην ανάπτυξη της δραστηριότητας της 
Εταιρείας. Προς την κατεύθυνση αυτή η Εταιρεία προβαίνει συστηματικά σε επενδύσεις εξοπλισμού και 
στην ένταξη εξειδικευμένων στελεχών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης στους τομείς της 
πληροφορικής. Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης δραστηριοποιείται στην σχεδίαση και παραγωγή νέων 
καινοτόμων εφαρμογών αλλά και στη βελτίωση των ήδη υπαρχουσών, προκειμένου να ανταποκρίνονται 
στις συνεχώς μεταβαλόμενες συνθήκες της αγοράς στην οποία απευθύνονται.. 
 
6.3 Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών. 

Η Εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές είτε η ίδια είτε με πρόσωπο που να ενεργεί στο όνομά 
του αλλά για λογαριασμό της. 
 
6.4 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της Εταιρείας (εντός και εκτός Ελλάδος εφόσον υπάρχουν τέτοια)  

Η Εταιρεία διατηρεί τις ακόλουθες εγκαταστάσεις πλέον της έδρας: 

 αποθήκη στην Καλλιθέα, Σωκράτους 206 και 

 γραφείο στη Θέρμη, 6 χλμ Θέρμης - Θεσσαλονίκης 

 
6.5 Εφόσον πραγματοποιείται χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων: αα) Στόχοι και πολιτικές της 
εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της 
πολιτικής της για την αντιστάθμιση κάθε σημαντικού τύπου προβλεπόμενης συναλλαγής για την 
οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης και ββ) έκθεση της οντότητας στον κίνδυνο μεταβολής 
των τιμών, στον πιστωτικό κίνδυνο, στον κίνδυνο ρευστότητας και στον κίνδυνο ταμειακών ροών. 
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Η Εταιρεία δεν πραγματοποιεί χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων και συνεπώς δεν είναι εκτεθειμένη σε 
τέτοιου είδους χρηματοοικονομικούς κινδύνους. 
Η δραστηριότητα της Εταιρείας δημιουργεί χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο, 
κίνδυνο ρευστότητας, με επισήμανση τα κατωτέρω:  

α. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε πιθανές ζημίες που μπορεί να προκύψουν αν μία εμπορική ή οικονομική 
συναλλαγή δεν τηρηθεί από τον αντισυμβαλλόμενο. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς 
πιστωτικούς κινδύνους.  

β. Κίνδυνος ρευστότητας  

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών της. 
Παρακολουθεί τις χρηματοροές της και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα. 
 
Τελειώνοντας την έκθεσή μας θέλουμε να τονίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι εργαζόμενοι για 
την επίτευξη του ανωτέρω αποτελέσματος. 
 
Με εξαίρεση τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 και της κρίσης στην Ουκρανία που γίνεται ειδική 
μνεία στις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις στη σημείωση 33, από τη λήξη της χρήσης μέχρι 
σήμερα δεν συνέβησαν άλλα γεγονότα που μπορούν να προκαλέσουν επιπρόσθετες σοβαρές ζημιές. 
Επίσης στο ίδιο χρονικό διάστημα δεν συνέβη κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός που μπορεί να επηρεάσει 
την πορεία των εργασιών της Εταιρείας. 
 
Αυτά είναι με λίγα λόγια κύριοι μέτοχοι τα αποτελέσματα και οι δραστηριότητες της Εταιρείας κατά τη 
χρήση και παρακαλούμε με τη ψήφο σας να τα εγκρίνετε μαζί με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
της 31.12.2021 και ακόμη να απαλλάξετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από 
κάθε ευθύνη για τη χρήση αυτή. 
 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
 
 

Αλωνιάτης Απόστολος 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω ετήσια Έκθεση του Δ.Σ. είναι αυτή που αναφέρεται στην Έκθεση Ελέγχου 
που χορήγησα με ημερομηνία 28 Φεβρουαρίου 2022. 
 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022 

     Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

  Ιωάννης Α. Παπουτσής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
«PROSVASIS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Εκδόσεων και Προϊόντων 
Πληροφορικής» 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «PROSVASIS 
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Εκδόσεων και Προϊόντων 
Πληροφορικής» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 
της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PROSVASIS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική 
και Βιομηχανική Εταιρεία Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 4548/2018. 
 
Βάση γνώμης 

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

 
Ευθύνες της Διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων  

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις 
απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η Διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε προτίθεται να 
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική 
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα 
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να 
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές 
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, 
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του 
ελέγχου. Επίσης: 
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές 
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι 
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη 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 τη διατύπωση 
γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας . 
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν 
αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα 
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη 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: 
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α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με 
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής 
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «PROSVASIS Μονοπρόσωπη 
Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Εκδόσεων και Προϊόντων Πληροφορικής» και το 
περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 
της Συμβουλίου. 

γ) Στη Σημείωση 2.2 των συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός 
ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει καταστεί αρνητικό 
και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του 
οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει προτείνει 
θέμα για τη λήψη κατάλληλων μέτρων καθώς και θέμα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας. 

 

 

  

 

 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Ιωάννης Α. Παπουτσής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 14361 

 

 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 170  
 Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 40 
 Πατησίων 81 και Χέυδεν 8, 10 434 Αθήνα 
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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Ποσά σε ευρώ 

 

 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
  

Σημ.

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020 

(βλ.Σημ.14α)

Αναδιατυπωμένο 

01.01.2020 

(βλ.Σημ.14α)

Ενεργητικό

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Ενσώματα Πάγια 3 191.749 135.159 53.522 

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 4 823.713 618.822 240.090 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 5 234.317 111.908 86.191 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6 151.850 75.398 111.366 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 7 29.672 24.454 14.298 

Σύνολο 1.431.303 965.742 505.466 

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού

Αποθέματα 8 4.178 3.609 9.918 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9 549.043 454.767 285.452 

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 10 17.936 12.323 79.232 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 11 591.160 119.532 31.646 

Σύνολο 1.162.317 590.230 406.248 

Σύνολο Ενεργητικού 2.593.619 1.555.972 911.714 

Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

Ίδια Κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 12 786.125 786.125 306.125 

Λοιπά αποθεματικά 13 13.427 13.427 13.427 

Αποτελέσματα εις νέον (1.577.016) (1.160.096) (1.207.844)

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της Μητρικής (777.464) (360.544) (888.292)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (777.464) (360.544) (888.292)

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
14 26.074 17.729 13.351 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων 15, 17 721.877 548.575 205.371 

Μακροπρόθεσμα Έσοδα επόμενων χρήσεων 18 30.472 16.069 13.576 

Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20 170.542 132.566 162.370 

Σύνολο 948.965 714.940 394.669 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 19 507.781 134.592 94.208 

Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 16 0 0 76.200 

Βραχυπρόθεσμες  Υποχρεώσεις Μισθώσεων 15, 17 120.506 77.607 38.054 

Βραχυπρόθεσμα έσοδα επόμενων χρήσεων 18 1.302.946 567.898 506.142 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 20 490.885 421.480 690.734 

Σύνολο 2.422.118 1.201.576 1.405.338 

Σύνολο Υποχρεώσεων 3.371.083 1.916.516 1.800.006 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.593.619 1.555.972 911.714 
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Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
Ποσά σε ευρώ 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
 

Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 
Ποσά σε ευρώ 

 

 
  

Σημ.

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020 

(βλ.Σημ.14α)

Πωλήσεις 21 2.043.246 1.681.255 

Κόστος Πωλήσεων 22 (351.017) (329.137)

Μικτό Κέρδος 1.692.229 1.352.118 

Έξοδα διοίκησης 22 (1.288.056) (531.450)

Έξοδα διάθεσης 22 (866.819) (604.605)

Έξοδα έρευνας και ανάτπυξης 22 (62.763) (130.480)

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 23 (9.140) (22.142)

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 24 80.507 44.868 

Λειτουργικό κέρδος (454.041) 108.308 

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 25 (36.591) (23.621)

Αποτέλεσμα προ φόρων (490.632) 84.688 

Φόρος εισοδήματος 26 76.105 (36.201)

Ζημίες χρήσης μετά από φόρους (414.527) 48.487 

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020 

(βλ.Σημ.14α)

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους (414.527) 48.487 

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση 

Αποτελεσμάτων

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από καθορισμένες συνταξιοδοτικές 

παροχές :
(2.739) (972)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) 347 233 

(2.392) (739)

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου, καθαρά από φόρους (2.392) (739)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (416.919) 47.748 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
Ποσά σε ευρώ 

 
 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Μετοχικό κεφάλαιο Λοιπά αποθεματικά Κέρδη εις Νέον 
Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01.01.2021 786.125 13.427 (1.160.096) (360.544)

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 0 0 0 0

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 (414.527) (414.527)

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) 0 0 (2.739) (2.739)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/ (ζημιών) 0 0 347 347

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 (2.392) (2.392)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 (416.919) (416.919)

Υπόλοιπο την 31.12.2021 786.125 13.427 (1.577.015) (777.463)

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Λοιπά 

αποθεματικά 
Κέρδη εις Νέον 

Σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων

Υπόλοιπο την 01.01.2020 (όπως δημοσιεύτηκε αρχικά) 306.125 13.427 (1.279.064) (959.512)

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών ΔΠΧΠ –

Τρόπος επιμέτρησης της πρόβλεψης παροχών

μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

0 0 71.220 71.220 

Υπόλοιπο την 01.01.2020 (αναδιατυπωμένο) 306.125 13.427 (1.207.844) (888.292)

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 480.000 0 0 480.000 

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες 480.000 0 0 480.000 

 Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 48.487 48.487 

Λοιπά συνολικά έσοδα:

Αναλογιστικά κέρδη/ (ζημίες) - (αναδιατυπωμένα) 0 0 (972) (972)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών/ 

(ζημιών) - (αναδιατυπωμένα)
0 0 233 233 

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά από φόρους 0 0 (739) (739)

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων 0 0 47.748 47.748 

Υπόλοιπο την 31.12.2020 (αναδιατυπωμένο) 786.125 13.427 (1.160.096) (360.544)
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
Ποσά σε ευρώ 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.  

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020 

(βλ.Σημ.14α)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη Περιόδου πρό φόρων (490.632) 84.688 

Προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 166.894 98.093 

Μεταβολές στις υποχρεώσεις λόγω συνταξιοδότησης του 

προσωπικού
5.605 3.405 

Προβλέψεις 385 7.826 

Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων (24.047) (5.272)

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 36.591 23.621 

Σύνολο προσαρμογών 185.428 127.673 

Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες πρίν τος 

μεταβολές του κεφαλαίου κίνησης
(305.204) 212.361 

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων 21.792 11.582 

(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων (92.975) (173.462)

(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 

ενεργητικού
(5.613) 66.909 

Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων (πλήν τραπεζών) 1.145.626 (194.424)

1.068.830 (289.395)

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 763.625 (77.034)

Καταβληθέντες τόκοι (36.591) (23.621)

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος 0 0 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 727.034 (100.655)

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων (86.461) (102.359)

Αγορές ασώματων παγίων (151.471) (50.081)

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (237.933) (152.440)

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το άρτιο 0 480.000 

Δάνεια πληρωθέντα 0 (84.797)

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (117.474) (54.222)

Δάνεια αναληφθέντα από συνδεδεμένα μέρη 100.000 0 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες
(17.474) 340.981 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα
471.628 87.886 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 119.532 31.646 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της 

περιόδου 
591.160 119.532 
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 

1. Γενικές πληροφορίες 

H εταιρεία με την πλήρη επωνυμία «PROSVASIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ», με διακριτικό τίτλο PROSVASIS 

NEW ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ S.A. (εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή «PROSVASIS») έχει λάβει Αριθμό Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου 004489301000 και έχει ιδρυθεί το 2005. Η έδρα της Εταιρείας, είναι Λ. Κατσώνη 

και Αχιλλέως 8, στην Καλλιθέα, Αττικής. Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η διάρκεια της Εταιρείας 

ορίζεται σε αόριστη. 

Ο καταστατικός κύριος σκοπός της Εταιρείας είναι ο ακόλουθος: 

1. Η παραγωγή, ανάπτυξη, υποστήριξη, προώθηση και εμπορία προϊόντων λογισμικού, πληροφορικής 

και εκδόσεων. 

2. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η πώληση και η υποστήριξη προγραμμάτων λογισμικού και πληροφορικής 

εν γένει. 

3. Η έκδοση, παραγωγή και εμπορία βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων, διαφημιστικών και 

ενημερωτικών εντύπων, καταλόγων και τιμοκαταλόγων. 

4. Η παραγωγή, εμπορία και διάθεση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εγχειριδίων, περιοδικών 

και εφημερίδων έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου καθώς και παντός είδους και τύπου βιβλίων 

οικονομικού, νομικού, λογιστικού, φοροτεχνικού και εν γένει επιστημονικού ή μη περιεχομένου. 

5. Η αγορά, κατασκευή, εμπορία και διανομή ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών, 

ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μικροκυκλωμάτων και συστημάτων, συστημάτων αυτόματου ελέγχου, 

μέσων επικοινωνίας και τηλεπικοινωνίας, αναλωσίμων και συσκευών ψηφιακής τεχνολογίας. 

6. Η διατήρηση συνεργείων συντήρησης και επισκευής συστημάτων και υπολογιστών. 

 

Από αρχές του Ιανουαρίου 2019 μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας είναι η εταιρεία «SOFTONE 

TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ» (εφεξής καλούμενη 

η «Μέτοχος» ή «Μητρική Εταιρεία»). 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, σύμφωνα με την από 23.01.2019 απόφαση της Έκτακτης 

Γενικής Συνέλευσης, από 23.01.2019 μέχρι 22.01.2024 έχει ως ακολούθως: 

1. Πρόεδρος, Απόστολος Ε. Αλωνιάτης 

2. Αντιπρόεδρος, Καρατζίκος Ιωάννης 

3. Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Μ. Τσοχαντάρης 

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου: 

4. Θεοφανώ Μάρκου 

5. Γεώργιος Κορομηλάς 

6. Αντώνιος Καραντώνης 

7. Βαλαχής Δημήτριος 

Την 12.10.2021 παραιτήθηκε ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Καρατζίκος Ιωάννης και 

το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Βαλαχής Δημήτριος. Παρά τις ανωτέρω παραιτήσεις, 

πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 82 του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 8 παρ. 5 του 

καταστατικού της Εταιρείας και, ως εκ τούτου, τα εναπομείναντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
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Εταιρείας, συνεχίζουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση της Εταιρείας χωρίς αντικατάσταση των 

παραιτηθέντων μελών. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 

εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την 25η Φεβρουαρίου 2022.  

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας τίθενται προς ενοποίηση στην Μητρική Εταιρεία και 

οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στον ιστότοπο 

www.softonetechnologies.gr. 

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις θα αναρτηθούν μετά την έγκριση τους από τη Γενική 

Συνέλευση στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.prosvasis.com και θα παραμένουν προσβάσιμες για 

χρονικό διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την πρώτη δημοσίευσή τους κατ’ εφαρμογή των 

διατάξεων του άρθρου 149 παρ. 8β του Ν. 4548/2018. 
 

2. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών 

2.1 Συμμόρφωση με τα Δ.Π.Χ.Α. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης ∆εκεμβρίου 2021, καλύπτουν περίοδο από 

την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η ∆εκεμβρίου 2021, είναι σύμφωνες με τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την 

Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

Η Εταιρεία εφάρμοσε το ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ» στη σύνταξη των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων για τη χρήση 2019, οι οποίες είναι οι πρώτες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

με βάση τα ΔΠΧΑ.  

 

2.2. Βάση κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης 

της δραστηριότητας (going concern) και την αρχή του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με 

την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες εκτός 

από ορισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων και 

των παραγώγων), τα οποία έχουν αποτιμηθεί στην εύλογη αξία τους. 

Οι πολιτικές που αναφέρονται παρακάτω έχουν εφαρμοσθεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ∆.Π.Χ.Α. απαιτεί τη 

χρήση εκτιμήσεων και κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Σημαντικές 

παραδοχές από την ∆ιοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της Εταιρείας έχουν 

επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλα. 

Την παρούσα χρήση η Εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει σημαντικές σωρευμένες ζημίες, αρνητικά ίδια 

κεφάλαια και αρνητικό κεφάλαιο κίνησης.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας, έχει σχεδιάσει να επενδύσει στην πρόσληψη νέων στελεχών και στην 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προκειμένου να παρουσιάσει νέα προιόντα και υπηρεσίες, στοχεύοντας 

σε μεγαλυτερο μερίδιο αγοράς και στην επίτευξη ικανοποιητικής κερδοφορίας. 

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική 

Συνέλευση των μετόχων να ληφθούν μέτρα για την άρση των προϋποθέσεων του Ν. 4548/2018. 

http://www.softonetechnologies.gr/
http://www.prosvasis.com/
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Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει λάβει εγγυήσεις από τον βασικό μέτοχο της Εταιρείας ότι προτίθεται να 

παράσχει επιπρόσθετη χρηματοοικονομική υποστήριξη στην Εταιρεία σε περίπτωση που απαιτηθεί.  

Κατόπιν των ανωτέρω, πεποίθηση της Διοίκησης της Εταιρείας είναι ότι έχει εντοπίσει κατάλληλα τους 

παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της να συνεχίζει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα 

και εκτιμά ότι η επιτυχή έκβαση των λαμβανόμενων μέτρων θα της επιτρέψουν να συνεχίσει 

απρόσκοπτα τη λειτουργία της. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με 

βάση αυτή την πεποίθηση. 

(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόμισμα και 

το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν 

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

προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη 

μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 

κατά την ημερομηνία ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η Εταιρεία δεν τηρεί 

υπόλοιπα σε ξένο νόμισμα και ως εκ τούτου την παρούσα χρήση δεν προέκυψαν συναλλαγματικές 

διαφορές που να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσεως ή των προηγούμενων 

χρήσεων. 

 

2.3 Υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφορά (Δ.Π.Χ.Α.) 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Α. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19» 

Η τροποποίηση παρέχει στους μισθωτές (αλλά όχι τους εκμισθωτές) τη δυνατότητα προαιρετικής 

εξαίρεσης από την εκτίμηση του κατά πόσον η παραχώρηση σε ενοίκιο που σχετίζεται με τον COVID-

19 είναι τροποποίηση της μίσθωσης. Οι μισθωτές μπορούν να επιλέξουν να λογιστικοποιήσουν τις 

παραχωρήσεις σε ενοίκια με τον ίδιο τρόπο που θα έκαναν για αλλαγές που δεν είναι τροποποιήσεις 

μισθώσεων. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς 

– Φάση 2» 

Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις 

στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με 

ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές 

ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις 

αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

Β. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις σε ενοίκια που σχετίζονται με τον COVID-19 – Παράταση 

περιόδου εφαρμογής (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Απριλίου 2021) 
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Η τροποποίηση παρατείνει την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης που δόθηκε για τις 

παραχωρήσεις σε ενοίκια κατά ένα έτος για να καλύψει τις μειώσεις στα ενοίκια που οφείλονται στις 

ή έως τις 30 Ιουνίου 2022. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα πάγια – Έσοδα πριν από την προβλεπόμενη χρήση» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022)  

Η τροποποίηση απαγορεύει στην οντότητα να αφαιρεί από το κόστος ενσώματου παγίου τυχόν έσοδα 

που λαμβάνονται από την πώληση ειδών που παράγονται ενώ η οντότητα προετοιμάζει το πάγιο για 

την προοριζόμενη χρήση του. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των 

εσόδων και των δαπανών που σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα 

της συνήθης δραστηριότητας της οντότητας. 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Επαχθείς συμβάσεις – Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» (εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

σχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη 

Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να προσδιοριστεί τι συνιστά 

περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε μια 

εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε 

μια συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει 

ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης.  

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζονται στις 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 αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας υποχρέωσης του 

ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) «Παρουσίαση των Οικονομικών καταστάσεων» και Δεύτερη Δήλωση 

Πρακτικής ΔΠΧΑ «Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις εταιρείες να παρέχουν πληροφορίες ως προς τις λογιστικές τους 

πολιτικές όταν αυτές είναι ουσιώδεις και παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την έννοια του ουσιώδους 

όταν αυτή εφαρμόζεται σε γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Λογιστικές πολιτικές, μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: 

Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 
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Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν το πώς θα πρέπει οι εταιρείες να διακρίνουν τις αλλαγές στις 

λογιστικές πολιτικές από τις αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν 

υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023) 

Οι τροποποιήσεις απαιτούν οι εταιρείες να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενη φορολογία σε συγκεκριμένες 

συναλλαγές που, κατά την αρχική αναγνώριση, οδηγούν σε ίσα ποσά φορολογητέων και εκπεστέων 

προσωρινών διαφορών. Αυτό ισχύει συνήθως για συναλλαγές, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές 

και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2018–2020 (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Η τροποποίηση εξετάζει ποια έξοδα πρέπει να περιληφθούν στην αξιολόγηση του 10% για την 

αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Τα σχετικά κόστη ή αμοιβές θα μπορούσαν 

να καταβληθούν είτε σε τρίτους είτε στον δανειστή. Σύμφωνα με την τροποποίηση, το κόστος ή οι 

αμοιβές που καταβάλλονται σε τρίτους δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιολόγηση του 10%. 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» 

Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις 

μισθωμάτων στο επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, προκειμένου να εξαλειφθεί 

οποιαδήποτε πιθανή σύγχυση σχετικά με τoν χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης. 

ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 

Η τροποποίηση έχει καταργήσει την απαίτηση για τις οντότητες να εξαιρούν τις φορολογικές ταμειακές 

ροές κατά τη επιμέτρηση της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΛΠ 41. 

Απόφαση Επιτροπής Διερμηνειών ΔΠΧΑ («ΕΕ») 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους» - Απονομή παροχές σε περιόδους υπηρεσίας 

Τον Μάιο του 2021 δημοσιεύτηκε μια απόφαση της EE σε σχέση με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε 

Εργαζομένους» και πιο συγκεκριμένα με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές και απαιτήσεις 

του ΔΛΠ 19 αναφορικά με την περίοδο αναγνώρισης της υποχρέωσης σε σχέση με ένα πρόγραμμα 

καθορισμένων παροχών. Η ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, για το πρόγραμμα καθορισμένων 

παροχών με τα συγκεκριμένα γεγονότα που απεικονίζεται στην απόφαση, η οικονομική οντότητα 

αποδίδει παροχές στα τελευταία έτη της περιόδου κατά την οποία η παροχή συνταξιοδότησης έχει 

ανώτατο όριο (16 έτη υπηρεσίας). 

Μετά τη δημοσίευση της απόφασης της ΕΕ, συγκροτήθηκε στην Ελλάδα μια τεχνική επιτροπή μεταξύ 

του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ) και ειδικευμένων αναλογιστών («Τεχνική 

Επιτροπή») για να σχηματίσει ένα έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών που θα εξέταζε τις επικρατούσες 

πρακτικές παροχών στην Ελλάδα ως βάση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης απόφασης. Η απόφαση 

της ΕΕ και το έγγραφο κατευθυντήριων γραμμών είχαν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να αναδιατυπώσει 

τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Η σημείωση 14 περιγράφει τον αντίκτυπο της απόφασης της 

EE στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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2.4 Ενσώματα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία (Δ.Λ.Π. 16) 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως.  

Τα ενσώματα πάγια διαγράφονται κατά την πώλησή τους. Η διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας τους και 

τιμήματος πώλησης αναγνωρίζεται ως κέρδος ή ζημία στα αποτελέσματα. Τυχόν αποθεματικό 

αναπροσαρμογής, μεταφέρεται κατά τη διαγραφή των ακινήτων κατ’ ευθείαν στα αποτελέσματα εις 

νέον. 

Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

Περιγραφή 
Συντελεστής 
απόσβεσης 

Κτίρια 4 

Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 16 

Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων («εσωτερικές εμπορευματικές μεταφορές») 12 

Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό 20 

Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης 10 

 

2.5 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων (Δ.Λ.Π. 36) 
(α) Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Οι λογιστικές αξίες των στοιχείων μακροπρόθεσμου ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης 

όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι 

ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό 

του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη 

αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως.  

Καθαρή τιμή πώλησης είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από τη πώληση ενός περιουσιακού 

στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 

περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός 

περιουσιακού στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο 

τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα 

στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές 

δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά. 

(β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία: 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κλεισίματος τα δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον ένα 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχει 

απομειωθεί. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης (εφόσον 

υφίστανται σχετικές ενδείξεις) είναι περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο κόστος κτήσεως. 

Περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στο αναπόσβεστο κόστος (μακροπρόθεσμες απαιτήσεις) και 

διαθέσιμες προς πώληση επενδύσεις  
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2.6 Αποθέματα 

Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με την μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. 

Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια 

της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει 

περίπτωση. 

2.7 Εμπορικές Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την 

ονομαστική αξία, αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται όταν 

υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 

οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ 

της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης 

καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

2.8 Χρηματικά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα Στοιχεία 

Τα ταμειακά διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως, τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 

τρεις μήνες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου και τις τραπεζικές υπεραναλήψεις. 

2.9 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα αποδοτέο 

στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου ποσού. Όταν η 

Εταιρεία αγοράζει τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της, το τίμημα πλέον οποιουδήποτε 

προσαυξημένου εξωτερικού κόστους πλην των εισοδηματικών φόρων, αφαιρείται από το συνολικό 

μετοχικό κεφάλαιο ως ίδιες μετοχές έως ότου αυτές ακυρωθούν. Όπου τέτοιες (ίδιες) μετοχές 

πωλούνται ή επανεκδίδονται μεταγενέστερα, οποιοδήποτε λαμβανόμενο τίμημα συμπεριλαμβάνεται 

στο μετοχικό κεφάλαιο. 

2.10 Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 

σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 

δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

2.11  Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 

(α) Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει του φορολογικού ισολογισμού και σύμφωνα με τον ισχύοντα 

φορολογικό νόμο στην Ελλάδα. Η δαπάνη για τρέχοντα φόρο εισοδήματος περιλαμβάνει τον φόρο 

εισοδήματος που προκύπτει βάσει των κερδών της Εταιρείας όπως αναμορφώνονται στη φορολογική 

της δήλωση και προβλέψεις για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις για ανέλεγκτες φορολογικά 

χρήσεις υπολογίζεται δε σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους ή ουσιαστικά θεσμοθετημένους 

φορολογικούς συντελεστές. 
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(β) Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος  

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 

φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς 

σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με χρήση των 

φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις χρήσεις που αναμένεται να ανακτηθούν τα 

στοιχεία του ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία 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 δεν λογίζεται εάν προκύπτει από 

την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής 

συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό 

κέρδος ή ζημία.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 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 τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού. 

2.12  Παροχές στο Προσωπικό 
 (i) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις για μισθούς και ημερομίσθια που αναμένεται να διακανονιστούν πλήρως εντός 12 
μηνών από τη λήξη της περιόδου κατά την οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν την σχετική υπηρεσία 
αναγνωρίζονται για τις υπηρεσίες των εργαζομένων μέχρι το τέλος της περιόδου αναφοράς και 
επιμετρώνται στα ποσά που αναμένεται να πληρωθούν κατά τον διακανονισμό των υποχρεώσεων. Οι 
υποχρεώσεις παρουσιάζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης στις λοιπές υποχρεώσεις. 

 (ii) Υποχρεώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι υποχρεώσεις μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων 
εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών. 
Η υποχρέωση ή το περιουσιακό στοιχείο που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της υποχρέωσης για την 
καθορισμένη παροχή κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η υποχρέωση καθορισμένων παροχών 
υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης 
πιστωτικής μονάδος.  
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών υπολογίζεται με προεξόφληση των 
εκτιμώμενων μελλοντικών εκροών χρησιμοποιώντας ως συντελεστή προεξόφλησης επιτόκια εταιρικών 
ομολόγων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης στο νόμισμα στο οποίο θα εξοφληθούν οι υποχρεώσεις 
και με όρους όμοιους με τους όρους των σχετικών υποχρεώσεων.  
Το χρηματοοικονομικό κόστος υπολογίζεται εφαρμόζοντας το προεξοφλητικό επιτόκιο στο υπόλοιπο 
της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνεται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων στις παροχές σε εργαζομένους.  
Τα κέρδη και οι ζημιές από εμπειρικές αναπροσαρμογές και μεταβολές των αναλογιστικών παραδοχών 
αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία πραγματοποιούνται απευθείας στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα. Περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα εις νέον στην κατάσταση μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
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Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών που προκύπτουν από 
τροποποιήσεις ή περικοπές του προγράμματος αναγνωρίζονται αμέσως στα αποτελέσματα ως κόστος 
προϋπηρεσίας. 
Όσον αφορά τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών, η Εταιρεία καταβάλλει εισφορές σε δημόσια 
ή ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ασφαλιστικά προγράμματα σε υποχρεωτική, συμβατική ή προαιρετική 
βάση. Πέρα από την καταβολή των εισφορών η Εταιρεία δεν έχει περαιτέρω υποχρεώσεις. Οι εισφορές 
αναγνωρίζονται ως δαπάνες προσωπικού όποτε καθίστανται πληρωτέες. Εισφορές που 
προπληρώνονται αναγνωρίζονται σαν στοιχείο του ενεργητικού εφόσον υπάρχει δυνατότητα 
επιστροφής των χρημάτων ή συμψηφισμού με μελλοντικές πληρωμές. 

(iii) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία τερματίζει την 
απασχόληση πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο εργαζόμενος δέχεται την 
εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η Εταιρεία αναγνωρίζει αυτές τις παροχές 
τη νωρίτερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την 
προσφορά των παροχών αυτών και β) όταν η εταιρεία αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συμπεριλαμβάνει καταβολή παροχών τερματισμού της 
απασχόλησης. Στην περίπτωση μίας προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εθελούσια 
αποχώρηση, οι παροχές τερματισμού υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που 
αναμένεται να αποδεχτούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που θα καταστούν 
πληρωτέες μετά από 12 μήνες από τη λήξη της περιόδου αναφοράς προεξοφλούνται στην παρούσα 
αξία τους. 

2.13 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις ως 

αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροής πόρων, τα δε 

ποσά των υποχρεώσεων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τη παρούσα αξία της 

δαπάνης που αναμένεται να εκταμιευθεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης, Σχετικά με τις 

προβλέψεις που αναμένεται να εκκαθαριστούν σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα οπότε η επίδραση της 

χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, τα σχετικά ποσά υπολογίζονται προεξοφλώντας τις 

αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει 

τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος, και όπου κρίνεται απαραίτητο, 

τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα 

μιας εκροής πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν 

αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή 

οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

2.14 Αναγνώριση Εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών καθαρά από τους ανακτώμενους 

φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. 

Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

α) Πωλήσεις αγαθών 

Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά 

γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
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β) Παροχή υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 

με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

γ) Έσοδα από τόκους 

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του 

αποτελεσματικού επιτοκίου. 

δ) Έσοδα από δικαιώματα 

Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών 

συμβάσεων. 

ε) Μερίσματα 

Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

2.15 Μισθώσεις 

Μισθώσεις στις οποίες, ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως 

χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Η Εταιρεία ως μισθωτής 

Πληρωμές μισθωμάτων βάσει λειτουργικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως έξοδα με βάση την ευθεία 

μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.  

Περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται βάσει χρηματοδοτικών μισθώσεων αναγνωρίζονται ως 

περιουσιακά στοιχεία, επιμετρώμενα κατά την σύναψη της μίσθωσης, στην εύλογη αξία τους ή εφόσον 

είναι μικρότερη στην παρούσα αξία των ελάχιστων πληρωτέων μισθωμάτων. Η σχετική υποχρέωση 

στον εκμισθωτή αναγνωρίζεται στον ισολογισμό ως υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση. Οι 

μισθωτικές πληρωμές μερίζονται σε χρηματοοικονομικό έξοδο και σε εξόφληση της υποχρέωσης με 

τρόπο που να επιτυγχάνεται ένα σταθερό επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο της υποχρέωσης.  

2.16 Διανομή Μερισμάτων 

Διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική 

Συνέλευση των μετόχων. 

2.17 Κρατικές επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους όταν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι 

η επιχορήγηση θα εισπραχθεί και η επιχείρηση θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους 

όρους.  

Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν κόστη, αναβάλλονται και καταχωρούνται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων μέσα σε μία περίοδο τέτοια ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση με τα κόστη 

που προορίζονται να αποζημιώσουν.  

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα 



                   ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021 
                                                       (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021) Ποσά σε νόμισμα Ευρώ 

Σελίδα 29 από 49 
 

στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων με τη σταθερή μέθοδο στην αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή 

των σχετικών περιουσιακών στοιχείων.  

2.18 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, με το 
μέσο σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης. 

2.19 Αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις 

Δεδομένου ότι στην Ελλάδα η ελάχιστη ηλικία συνταξιοδότησης είναι τα 62 έτη, η ηλικία του 

εργαζόμενου από την οποία πρέπει να λογίζονται αποζημιώσεις διαμορφώνεται στα 46 έτη (62-16). 

Βάσει αυτών, κατά την ερμηνεία του ΔΛΠ 19, δεν πρέπει να αναγνωρίζεται υποχρέωση για τα έτη 

απασχόλησης πριν την ηλικία των 46 ετών. Με το νέο καθεστώς έγινε προσαρμογή της μεθόδου 

λογισμού των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία όπου η 

επίδραση των σωρευμένων ποσών μέχρι και την 01.01.2020 αναγνωρίστηκε στην καθαρή θέση, ενώ η 

επίδραση της προσαρμογής των αποτελεσμάτων της χρήσης 2020 αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 

της εν λόγω χρήσης και στην καθαρή θέση μέσω της κατάστασης λοιπών εισοδημάτων δεδομένου ότι 

στη χρήση 2020 είχαν αναγνωρισθεί αναλογιστικές ζημίες. 

Λεπτομέρειες αναφορικά με την επίδραση περιλαμβάνονται στη Σημείωση 14α. 
 

3. Ενσώματα Πάγια 

 

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 1, η Εταιρεία επέλεξε να χρησιμοποιήσει ως τεκμαιρόμενο κόστος (deemed cost) 
για τα ενσώματα πάγια, τις αξίες κτήσης τους πριν την ημερομηνία μετάβασης στα ΔΠΧΑ μείον τις 
συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν απαξιώσεις των εν λόγω παγίων. Η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
ανωτέρω αξίες προσεγγίζουν το αποσβεσμένο κόστος σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

Επί των ενσώματων παγίων πραγματοποιείται έλεγχος απομείωσης, όταν τα γεγονότα και οι συνθήκες 
υποδεικνύουν ότι η αναπόσβεστη αξία τους μπορεί να μην είναι πλέον ανακτήσιμη. Εάν η 
αναπόσβεστη αξία των ενσώματων παγίων υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία τους, το επιπλέον ποσό 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2021 107.170 4.661 21.854 137.514 271.199 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (9.396) (3.029) (19.414) (104.201) (136.040)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2021 97.774 1.632 2.440 33.312 135.159 

Προσθήκες 42.719 715 0 43.026 86.461 

Αποσβέσεις περιόδου (12.559) (1.076) (1.974) (14.261) (29.871)

Λογιστική Αξία την 31.12.2021 149.889 5.377 21.854 180.540 357.660 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (21.956) (4.106) (21.388) (118.462) (165.911)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2021 127.934 1.271 467 62.078 191.749 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις
Μηχανήματα

Μεταφορικά 

Μέσα

Έπιπλα και λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2020 29.212 4.131 21.854 113.643 168.840 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (2.779) (2.673) (16.438) (93.429) (115.319)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2020 26.433 1.459 5.416 20.213 53.522 

Προσθήκες 77.958 530 0 23.871 102.359 

Αποσβέσεις περιόδου (6.618) (356) (2.976) (10.772) (20.722)

Λογιστική Αξία την 31.12.2020 107.170 4.661 21.854 137.514 271.199 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (9.396) (3.029) (19.414) (104.201) (136.040)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2020 97.774 1.632 2.440 33.312 135.159 
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αφορά σε ζημιά απομείωσης, η οποία αναγνωρίζεται απευθείας σε επιβάρυνση των αποτελεσμάτων. 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή μεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των παγίων 
στοιχείων του ενεργητικού της Εταιρείας. 

4. Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 

Η Εταιρεία έχει συμβάσεις μίσθωσης για κτίρια και οχήματα. Οι συμβάσεις μίσθωσης γίνονται για μία 
προκαθορισμένη διάρκεια, ενώ μπορεί να έχουν επιλογές επέκτασης ή λήξης της σύμβασης. Η διάρκεια 
μίσθωσης κάθε συμβολαίου διαπραγματεύεται μεμονωμένα και μπορεί να έχει διαφορετικούς όρους 
και προϋποθέσεις από τα υπόλοιπα συμβόλαια. 

Η Εταιρεία παρουσιάζει τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και τις υποχρεώσεις από 
μισθώσεις χωριστά στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2021, το μέσο σταθμικό προεξοφλητικό επιτόκιο που εφαρμόστηκε για την 
Εταιρεία ήταν 4,85% (01.01.2020 4,85%). 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 έχουν ως ακολούθως: 
 

 

 

 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2021 657.701 48.387 706.088 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (61.731) (25.535) (87.266)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2021 595.970 22.853 618.822 

Προσθήκες 215.607 97.244 312.851 

Αποσβέσεις περιόδου (84.917) (23.044) (107.960)

Λογιστική Αξία την 31.12.2021 873.308 145.631 1.018.940 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (146.648) (48.578) (195.226)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2021 726.660 97.053 823.713 

Κτίρια και 

εγκαταστάσεις

Μεταφορικά 

Μέσα
Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2020 233.571 40.777 274.348 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (23.889) (10.369) (34.258)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2020 209.682 30.407 240.090 

Προσθήκες 424.130 7.611 431.740 

Αποσβέσεις περιόδου (37.842) (15.165) (53.007)

Λογιστική Αξία την 31.12.2020 657.701 48.387 706.088 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (61.731) (25.535) (87.266)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2020 595.970 22.853 618.822 
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5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε λογισμικά προγράμματα και κόστος ανάπτυξης 
λογισμικών προγραμμάτων. 

 

 

6. 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 βάσει του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που αναμένεται να ισχύει στις 
χρήσεις κατά τις οποίες αναμένεται να αναστραφούν οι προσωρινές φορολογητέες και εκπεστέες 
διαφορές. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι αφορούν στην ίδια 
φορολογική αρχή. 

Tην χρήση 2021 ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος από 24% που ίσχυε για το 2020 μειώθηκε σε 
22% και μέχρι ημερομηνίας σύνταξης των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν έχει 
επέλθει άλλη μεταβολή.  

 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Κόστος 

Αναπτυξης 

Λογισμικού

Λοιπά Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2021 19.373 186.971 87.030 293.374 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (13.865) (159.790) (7.811) (181.466)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2021 5.508 27.181 79.219 111.908

Κεφαλαιοποίηση R&D 151.471 0 0 151.471 

Αποσβέσεις περιόδου (1.732) (13.628) (13.703) (29.063)

Λογιστική Αξία την 31.12.2021 170.845 186.971 87.030 444.846 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (15.597) (173.417) (21.514) (210.528)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2021 155.248 13.553 65.516 234.317 

Λογισμικά 

Προγράμματα

Κόστος 

Αναπτυξης 

Λογισμικού

Λοιπά Σύνολο

Λογιστική Αξία την 01.01.2020 188.563 17.700 37.030 243.293 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (141.888) (11.106) (4.108) (157.102)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 01.01.2020 46.675 6.594 32.922 86.191 

Προσθήκες 81 0 50.000 50.081 

Αναταξινομήσεις (169.271) 169.271 0 0 

Αποσβέσεις περιόδου (1.991) (18.669) (3.703) (24.364)

Λοιπές κινήσεις 130.014 (130.014) 0 0 

Λογιστική Αξία την 31.12.2020 19.373 186.971 87.030 293.374 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις (13.865) (159.790) (7.811) (181.466)

Καθαρή Λογιστική Αξία την 31.12.2020 5.508 27.181 79.219 111.908 
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7. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού 

Οι Δοσμένες Εγγυήσεις αφορούν κυρίως σε εγγυήσεις για μισθώματα αυτοκινήτων και κτιρίων. 

 

8. Αποθέματα 

Η ανάλυση των αποθεμάτων της Εταιρείας παρατίθεται ως ακολούθως: 

 

Το σύνολο των αποθεμάτων αυτών έχουν αποτιμηθεί κατά το τέλος της χρήσεως στη χαμηλότερη αξία 
μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους.  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ 

(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο 

ανοίγματος την 

01.01.2021

(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο 

κλεισιματος την 

31.12.2021

Ενσώματα Πάγια 1.766 2.356 0 4.123 

Αποθέματα 4.800 (400) 0 4.400 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις
22.560 (6.799) 0 15.761 

Αποτελέσματα εις νέον 42.017 79.814 0 121.831 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία
4.255 1.134 347 5.736 

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
75.398 76.105 347 151.850 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις/ 

(υποχρεώσεις)

Υπόλοιπο 

ανοίγματος την 

01.01.2020

(Χρέωση)/ 

Πίστωση στα 

αποτελέσματα 

(Χρέωση)/  

Πίστωση στην 

καθαρή θέση

Υπόλοιπο 

κλεισιματος την 

31.12.2020

Ενσώματα Πάγια 801 966 0 1.766 

Αποθέματα 4.800 0 0 4.800 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις
24.359 (1.799) 0 22.560 

Αποτελέσματα εις νέον 78.201 (36.185) 0 42.017 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 

από την υπηρεσία (Αναδιατυπωμένο)
3.204 817 233 4.255 

   - Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία (Δημοσιευμένο)
25.695 3.303 5.459 

   - Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 

εξόδου από την υπηρεσία (Απόφαση της ΕΕ)
(22.491) (2.485) (5.226)

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 

Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων
111.366 (36.201) 233 75.398 

31.12.2021 31.12.2020

Δοσμένες Εγγυήσεις 29.672 24.454 

Καθαρή Λογιστική Αξία 29.672 24.454 

31.12.2021 31.12.2020

Εμπορεύματα 7.916 8.563 

Προϊόντα έτοιμα 9.302 9.774 

Σύνολα 17.218 18.337 

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, καθυστερημένα 

και κατεστραμμένα αποθέματα
(13.041) (14.728)

Καθαρή Λογιστική Αξία 4.178 3.609 
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Την τρέχουσα χρήση προέκυψε ανάγκη αναγνώρισης ζημιών απομείωσης επί της αξίας των 
αποθεμάτων για την Εταιρεία. 

Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις επί των αποθεμάτων έναντι δανεισμού ή άλλων υποχρεώσεων. 

9. Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Η ανάλυση των απαιτήσεων από πελάτες και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας 
παρατίθεται ως ακολούθως: 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία 
αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν καθορίζεται 
ανεξάρτητα, καθώς η λογιστική αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. Για όλες τις 
απαιτήσεις έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση τους λαμβάνοντας 
υπόψη την ιστορικότητα των εισπράξεων και το πιστωτικό κίνδυνο. Με βάση τα ανωτέρω η ζημία 
απομείωσης των απαιτήσεων αναλύεται ως κάτωθι. 

 

Η ανωτέρω πιστωτική ζημία για την Εταιρεία υπολογίστηκε ως εξής : 

31.12.2021 31.12.2020

Εμπορικές Απαιτήσεις από τρίτους 471.754 396.281 

Εμπορικές Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη 8.126 21.070 

Γραμμάτια Εισπρακτέα 0 0 

Επιταγές Μεταβιβασμένες στην τράπεζα 0 0 

Επιταγές Εισπρακτέες 94.557 65.314 

Σύνολο απαιτήσεων 574.437 482.665 

Μείον: Προβλέψεις αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών
(71.640) (94.000)

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 502.797 388.665 

Προκαταβολές σε προμηθευτές 46.246 66.102 

Σύνολα 549.043 454.767 

31.12.2021 31.12.2020

 Ζημία απομείωσης την 1 Ιανουαρίου  (94.000) (101.496)

 Ποσό αναπροσαρμογής που αναγνωρίστηκε στα 

Κέρδη Εις νέον
0 0 

  Ζημία απομείωσης την 1 Ιανουαρίου (94.000) (101.496)

Πιστωτικές ζημίες που αναγνωρίστηκαν την 

τρέχουσα χρήση
(385) (7.826)

Απαιτήσεις που διαγράφηκαν την τρέχουσα χρήση 385 15.323 

Πρόβλεψη πιστωτικών ζημιών που αναστράφησαν 22.360 0 

Υπόλοιπο κλεισίματος (71.640) (94.000)
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Η Eταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με την οποία η πρόβλεψη ζημιάς επιμετράτε πάντοτε σε 
ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής για τις εμπορικές και λοιπές 
απαιτήσεις. Για την επίδραση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία διαχωρίζει τις 
απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωση τους, όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα. Το ποσοστό ζημιάς για 
κάθε κατηγορία εκτιμήθηκε με βάση ιστορικά στοιχεία καθώς και τρέχουσες συνθήκες. 

10. Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 

Τα Λοιπά Κυκλοφορούντα Στοιχεία του ενεργητικού αναλύονται ως εξής: 

 

Η Διοίκηση εξετάζει επί συνεχούς βάσης τις λοιπές απαιτήσεις με αυστηρά κριτήρια και στα πλαίσια 

αυτά δεν κρίνεται σκόπιμη η δημιουργία πρόβλεψης επισφάλειας επί των ανωτέρω απαιτήσεων. 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Απαιτήσεις 
Αναμενόμενη 

Πιστωτική Ζημία (%)

Αναμενόμενη 

πιστωτική Ζημία

Μη καθυστερημένες Απαιτήσεις 468.738 

Καθυστερημένες Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 

μεμονωμένα για απομείωση
66.620 100% 66.620 

Απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωση τους 

Από 0 έως 90 ημέρες 468.738 0% 0 

Από 90 έως 180 ημέρες (σε καθυστέρηση) 6.937 0% 0 

Από 180 έως 365 ημέρες  (σε καθυστέρηση) 8.236 0% 0 

Πάνω από 365 ημέρες  (σε καθυστέρηση) 23.905 21% 5.020 

574.437 71.640 

Απαιτήσεις 
Αναμενόμενη 

Πιστωτική Ζημία (%)

Αναμενόμενη 

πιστωτική Ζημία

Μη καθυστερημένες Απαιτήσεις 362.095 

Καθυστερημένες Απαιτήσεις που εξετάστηκαν 

μεμονωμένα για απομείωση
92.166 100% 92.166 

Απαιτήσεις με βάση την ενηλικίωση τους 

Από 0 έως 90 ημέρες 362.095 0% 0 

Από 90 έως 180 ημέρες (σε καθυστέρηση) 13.252 0% 0 

Από 180 έως 365 ημέρες  (σε καθυστέρηση) 6.427 0% 0 

Πάνω από 365 ημέρες  (σε καθυστέρηση) 8.726 21% 1.834 

482.665 94.000 

31.12.2021 31.12.2020

Προκαταβολές σε προσωπικό 124 (0)

Χρεώστες διάφοροι 10.610 5.394 

Έξοδα επόμενων χρήσεων 7.040 6.929 

Απαιτήσεις από παρακρατούμενους φόρους 161 0 

Σύνολα 17.936 12.323 

Μείον: Προβλέψεις αναμενόμενων πιστωτικών 

ζημιών
0 0 

Καθαρές απαιτήσεις Χρεωστών 17.936 12.323 
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Οι καταθέσεις σε τράπεζες τοκίζονται με κυμαινόμενα επιτόκια και βασίζονται στα μηνιαία επιτόκια 

καταθέσεων τραπεζών. Τα έσοδα από τόκους από καταθέσεις όψεως και προθεσμίας σε τράπεζες 

λογιστικοποιούνται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων και περιλαμβάνονται στο κονδύλι 

«Χρηματοοικονομικά έσοδα» της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. 

12. Μετοχικό κεφάλαιο 

Την 31.12.2021 το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ 786.125, διαιρούμενο σε  

157.225 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 5,00 η κάθε μία με μοναδικό μέτοχο τη Μητρική 

Εταιρεία SOFTONE. 

13. Λοιπά αποθεματικά 

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται το σχηματισμένο κατά νόμο τακτικό αποθεματικό της 

Εταιρείας. 

14. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την 

παρούσα αξία της νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημίωσης στο 

προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης. Η σχετική υποχρέωση υπολογίστηκε κατόπιν 

αναλογιστικής μελέτης που έγινε από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συγκεκριμένα, η σχετική μελέτη 

αφορούσε στην διερεύνηση και υπολογισμό των αναλογιστικών μεγεθών που απαιτούνται από τις 

προδιαγραφές που θέτουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ 19) και είναι υποχρεωτικό να 

καταχωρηθούν στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων κάθε 

επιχείρησης. 
Η Εταιρεία, δεν έχει επίσημα ή ανεπίσημα ενεργοποιήσει κανένα ειδικό πρόγραμμα παροχών προς 
τους εργαζόμενους, το οποίο να δεσμεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων εργαζόμενων. 
Το μόνο πρόγραμμα που βρίσκεται εν ισχύ είναι η συμβατική υποχρέωση με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία Ν. 2112/1920 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν. 4093/2012 ανάλογα με το χρόνο 
προϋπηρεσίας του κάθε εργαζομένου και Ν. 3198/1955 για παροχή εφάπαξ ποσού σε περίπτωση 
συνταξιοδότησης του προσωπικού. 

Οι μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση καθορισμένων παροχών κατά τη διάρκεια του έτους της 

Εταιρείας, καθώς και τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην κατάσταση του λογαριασμού 

αποτελεσμάτων έχουν ως εξής: 

 

31.12.2021 31.12.2020

Διαθέσιμα στο ταμείο 1.362 1.014 

Διαθέσιμα στις τράπεζες 589.798 118.518 

Σύνολo Tαμειακών διαθεσίμων και ισοδύναμα 591.160 119.532 

Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα σε € 591.160 119.532 
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Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό των υποχρεώσεων είναι το επιτόκιο 

προεξόφλησης και η αναμενόμενη μεταβολή των μισθών. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει 

συνοπτικά τις επιδράσεις στην αναλογιστική υποχρέωση από τυχόν μεταβολές των εν λόγω 

παραδοχών. Συγκεκριμένα στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η επίδραση στην Παρούσα Αξία της 

Υποχρέωσης μίας μεταβολής του επιτοκίου προεξόφλησης κατά +0,5% ή -0,5% και την επίδραση μίας 

μεταβολής του ρυθμού αύξησης μισθών κατά +0,5% ή -0,5%: 

Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι : 

 

 
 

Οι παραπάνω παραδοχές αναπτύχθηκαν από τη Διοίκηση σε συνεργασία με ανεξάρτητο αναλογιστή 

που εκπόνησε την αναλογιστική μελέτη. 

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

1 Ιανουαρίου 2020 (όπως δημοσιεύτηκε αρχικά) 143.569 107.062 

Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών ΔΠΧΠ - Τρόπος

επιμέτρησης της πρόβλεψης παροχών μετά την έξοδο

από την υπηρεσία (βλ. Σημ.14α)

(125.839) (93.711)

1 Ιανουαρίου (αναδιατυπωμένα) 17.730 13.351 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 4.275 3.215 

Έξοδα τόκων 132 191 

Κόστος προϋπηρεσίας και (κέρδη)/ζημιές από 

διακανονισμούς/περικοπές
1.198 0 

Σύνολο 5.605 3.406 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα

Ζημιές από μεταβολή στις δημογραφικές παραδοχές 0 0 

Ζημιές από μεταβολή στις χρηματοοικονομικές 

παραδοχές
2.739 972 

Ζημιές από εμπειρικές αναπροσαρμογές 0 0 

Σύνολο 2.739 972 

Λοιπά

Πληρωθείσες παροχές 0 0 

Σύνολο 0 0 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 26.074 17.730 

31.12.2021 31.12.2020

Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 0,50% 0,60%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,00% 1,00%

Πληθωρισμός 1,00% 1,00%
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14α. Αναδιατύπωση μετά από απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών ΔΠΧΠ («EE») 

Με την απόφαση της ΕΕ τον Μάιο του 2021, ο τρόπος επιμέτρησης της πρόβλεψης Παροχών μετά την 

‘Έξοδο από την Υπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την Εταιρεία, και παρουσιάζεται σύμφωνα με το 

ΔΛΠ 19 «Παροχές σε Εργαζόμενους», έχει επηρεαστεί. Η εφαρμογή της απόφασης της ΕΕ είχε ως 

αποτέλεσμα η Εταιρεία να επαναδιατυπώσει τις προηγούμενες χρηματοοικονομικές της καταστάσεις 

όπως παρουσιάζονται παρακάτω. Σημειώνεται ότι μόνο τα σχετικά κονδύλια των 

χρηματοοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επηρεαστεί ειδικά από την απόφαση IC έχουν 

παρουσιαστεί διακριτά. 
 

Απόσπασμα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης - 1 Ιανουαρίου 2020 
 

 
 
  

Όπως

δημοσιεύτηκε

αρχικά

Απόφαση της

ΕΕ
Αναδιατυπωμένος

Ενεργητικό

Λοιπά κονδύλια μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 394.100 0 394.100 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 133.856 (22.491) 111.366 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού 527.957 (22.491) 505.466 

Σύνολο Κυκλοφορoύντος Ενεργητικού 406.248 0 406.248 

Σύνολο Ενεργητικού 934.205 (22.491) 911.714 

Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα εις νέον (1.279.064) 71.220 (1.207.844)

Λοιπά κονδύλια ιδίων κεφαλαίων 319.552 0 319.552 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (959.512) 71.220 (888.292)

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
107.062 (93.711) 13.351 

Λοιπά κονδύλια μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 381.317 0 381.317 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 488.379 (93.711) 394.669 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.405.338 0 1.405.338 

Σύνολο Υποχρεώσεων 1.893.717 (93.711) 1.800.006 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 934.205 (22.491) 911.714 
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Απόσπασμα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης - 31 Δεκεμβρίου 2020 
 

 
 

Απόσπασμα Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης - 01.01.2020 έως 31.12.2020 
 

 
 

Μεταβολή πρόβλεψης παροχών μετά την έξοδο από την υπηρεσία - 1.1.2020 έως 31.12.2020 
 

 

Όπως

δημοσιεύτηκε

αρχικά

Απόφαση της

ΕΕ
Αναδιατυπωμένος

Ενεργητικό

Λοιπά κονδύλια μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 890.344 0 890.344 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 105.600 (30.202) 75.398 

Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων Ενεργητικού 995.944 (30.202) 965.742 

Σύνολο Κυκλοφορoύντος Ενεργητικού 590.230 0 590.230 

Σύνολο Ενεργητικού 1.586.174 (30.202) 1.555.972 

Ίδια Κεφάλαια

Αποτελέσματα εις νέον (1.255.734) 95.638 (1.160.096)

Λοιπά κονδύλια ιδίων κεφαλαίων 799.552 0 799.552 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (456.182) 95.638 (360.544)

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία
143.569 (125.840) 17.729 

Λοιπά κονδύλια μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 697.211 0 697.211 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 840.780 (125.840) 714.940 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 1.201.576 0 1.201.576 

Σύνολο Υποχρεώσεων 2.042.356 (125.840) 1.916.516 

Σύνολο Ιδιών Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 1.586.174 (30.202) 1.555.972 

Όπως

δημοσιεύτηκε

αρχικά

Απόφαση της

ΕΕ
Αναδιατυπωμένος

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης (32.498) 10.356 (22.142)

Λειτουργικό κέρδος 97.952 10.356 108.308 

Αποτέλεσμα προ φόρων 74.332 10.356 84.688 

Φόρος εισοδήματος (33.715) (2.485) (36.201)

Ζημίες χρήσης μετά από φόρους 40.616 7.871 48.487 

Όπως

δημοσιεύτηκε

αρχικά

Απόφαση της

ΕΕ
Αναδιατυπωμένος

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 107.062 (93.711) 13.351 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 12.530 (9.315) 3.215 

Έξοδα τόκων 1.231 (1.040) 191 

Σύνολο 13.761 (10.355) 3.406 

Ποσά που αναγνωρίστηκαν στα λοιπά συνολικά 

εισοδήματα

Ζημιές από μεταβολή στις χρηματοοικονομικές παραδοχές 22.745 (21.773) 972 

Σύνολο 22.745 (21.773) 972 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 143.569 (125.839) 17.730 
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15. Υποχρεώσεις Μισθώσεων 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων που προκύπτουν από τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 

ταξινομούνται στον Κατάσταση οικονομικής θέσης ως ακολούθως: 

 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως ακολούθως: 

 

 

Το χρονοδιάγραμμα πληρωμών έχει ως ακολούθως: 

 

 

 

16. Δανειακές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία κατά την 31.12.2021 δεν έχει δανειακές υποχρεώσεις.  
 

17. Συμφωνία μεταβολής υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Οι μεταβολές στις υποχρεώσεις της Εταιρείας οι οποίες προέρχονται από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες έχουν κατηγοριοποιηθεί ως εξής : 

31.12.2021 31.12.2020

Μακροπρόθεσμες 721.877 548.575 

Βραχυπρόθεσμες 120.506 77.607 

Σύνολο υποχρεώσεων μίσθωσης 842.383 626.182 

31.12.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01 626.182 243.426 

Αναγνώριση Υποχρεώσεων Μίσθωσης εντός της 

χρήσης  
312.851 431.740 

Τόκοι περιόδου 32.984 13.398 

Πληρωμές (129.634) (62.382)

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31.12 842.383 626.182 

Πληρωμές
Χρηματοικονο

μικό κόστος

Καθαρή 

παρούσα αξία 

την 31.12.2021

Εντός του επόμενων 12 μηνών 158.678 (38.172) 120.506

Από 1 έως 5 έτη 670.773 (106.028) 564.745

Πάνω από 5 έτη 165.400 (8.268) 157.132

 Σύνολο 994.850 (152.467) 842.383 

Πληρωμές
Χρηματοικονο

μικό κόστος

Καθαρή 

παρούσα αξία 

την 31.12.2020

Εντός του επόμενων 12 μηνών 106.257 (28.651) 77.607 

Από 1 έως 5 έτη 467.208 (88.682) 378.526 

Πάνω από 5 έτη 179.800 (9.751) 170.049 

 Σύνολο 753.265 (127.084) 626.182 
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18. Έσοδα επόμενων χρήσεων 

Τα έσοδα επομένων χρήσεων ταξινομούνται στον Κατάσταση οικονομικής θέσης ως ακολούθως: 

 

Η κίνηση των εσόδων επόμενων χρήσεων αναλύεται ως εξής : 

 

 

19. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

Τα υπόλοιπα προμηθευτών και λοιπών συναφών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: 

Βραχυπρόθεσμες 

Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις 

Δανειακής 

Μίσθωσης 

Σύνολο 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2021 (0) 626.182 626.182 

Ταμειακές ροές

Αποπληρωμές 0 (117.474) (117.474)

Μη ταμειακές μεταβολές 

Τόκοι περιόδου 0 32.984 32.984 

Αναγνωρίση υποχρεώσεις μίσθωσης 0 312.851 312.851 

Λοιπές Μεταβολές 0 (12.160) (12.160)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2021 (0) 842.383 842.383 

Βραχυπρόθεσμες 

Δανειακές 

Υποχρεώσεις 

Υποχρεώσεις 

Δανειακής 

Μίσθωσης 

Σύνολο 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01.2020 76.200 243.426 319.625 

Ταμειακές ροές

Αποπληρωμές (84.797) (54.222) (139.019)

Μη ταμειακές μεταβολές

Τόκοι περιόδου 8.597 13.398 21.995 

Αναγνωρίση υποχρεώσεις μίσθωσης 0 431.740 431.740 

Λοιπές Μεταβολές 0 (8.160) (8.160)

Υπόλοιπο κλεισιματος την 31.12.2020 (0) 626.182 626.182 

31.12.2021 31.12.2020

Μακροπρόθεσμα 30.472 16.069 

Βραχυπρόθεσμα 1.286.888 554.323 

Σύνολο εσόδων επομένων χρήσεων 1.317.360 570.392 

31.12.2021 31.12.2020

Υπόλοιπο ανοίγματος την 01.01 583.968 519.718 

Εσοδα που αναγνωρίστηκαν στην χρήση (567.910) (506.142)

Εσοδα που μεταφέρθηκαν στις επόμενες χρήσεις 1.317.360 570.392 

Υπόλοιπο κλεισίματος την 31.12 1.333.418 583.968 
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Όλες οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες εντός του επόμενου έτους από την ημερομηνία του 

ισολογισμού. Οι εύλογες αξίας ταυτίζονται με τις λογιστικές τους αξίες. 

 

20. Λοιπές Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 

Οι λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

Έχει υπογραφεί δανειακή σύμβαση με την Μητρική Εταιρεία ύψους έως τριακοσίων χιλιάδων ευρω 

(ευρώ 300.000) με ημερομηνία αποπληρωμής την 31.12.2023. Την 31.12.2021 το υπόλοιπο ανερχόταν 

σε εκατό χιλιάδες ευρώ (ευρώ 100.000). 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

21. Πωλήσεις 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 

31.12.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 507.781 134.592 

Σύνολο 507.781 134.592 

31.12.2021 31.12.2020

Επιστρεπτέα προκαταβολή 70.542 70.542 

Ρυθμισμένες φορολογικές υποχρεώσεις 0 62.024 

Δάνειο από Μητρική Εταιρεία 100.000 0 

Σύνολο 170.542 132.566 

31.12.2021 31.12.2020

Μισθοί και ημερομίσθια πληρωτέα 60 0 

Προκαταβολές πελατών 73.726 22.913 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 56.934 42.302 

Λοιποί φόροι (πλην φόρου εισοδήματος) 97.334 244.443 

Δεδουλευμένα έξοδα 122.993 19.284 

Υποχρεώσεις από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 139.838 92.539 

Σύνολο 490.885 421.480 

31.12.2021 31.12.2020

Πωλήσεις εμπορευμάτων 41.225 21.645

Πωλήσεις προϊόντων 11.706 14.702

Πωλήσεις υπηρεσιών  που αναγνωρίζονται σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή
1.990.315 1.644.908

Σύνολo 2.043.246 1.681.255
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Το σύνολο των πωλήσεων διενεργείται στην Ελλάδα. 

22. Ανάλυση εξόδων ανά κατηγορία 

Η ανάλυση των εξόδων ανά κατηγορία είναι οι εξής: 

 

 

 

23. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

 

Κόστος Πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης
Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 24.963 0 (0) 0 24.963 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 2.986 22.957 3.928 0 29.871 

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 9.539 15.435 0 4.088 29.063 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού 0 86.368 21.592 0 107.960 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 230.832 440.530 745.834 24.993 1.442.190 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 78.590 96.846 29.327 33.682 238.445 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0 70 18 0 88 

Έξοδα για ασφάλιστρα 0 195 1.117 0 1.312 

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 0 13.006 893 0 13.899 

Φόροι και τέλη 0 15.762 6.755 0 22.517 

Διάφορα έξοδα 4.106 40.414 1.282 0 45.802 

Έξοδα ταξιδίων 0 0 27.042 0 27.042 

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 0 518.777 5.215 0 523.992 

Αναλώσιμα 0 9.891 2.244 0 12.135 

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 0 22.005 5.501 0 27.506 

Προμήθειες 0 0 16.071 0 16.071 

Δωρεές 0 5.800 0 0 5.800 

Σύνολο 351.017 1.288.056 866.819 62.763 2.568.654 

Κόστος Πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης
Έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης
Σύνολο

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως έξοδο 32.704 0 0 0 32.704

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 2.434 13.773 4.515 0 20.722

Αποσβέσεις ασώματων παγίων 13.068 5.694 0 5.601 24.364

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων ενεργητικού
0 42.406 10.601 0 53.007

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 213.594 281.386 498.081 96.868 1.089.928

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 65.361 92.369 19.320 28.012 205.062

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0 999 250 0 1.249

Έξοδα για ασφάλιστρα 0 195 1.825 0 2.020

Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 0 11.119 764 0 11.884

Φόροι και τέλη 0 12.975 5.561 0 18.536

Διάφορα έξοδα 1.976 21.620 1.407 0 25.004

Έξοδα ταξιδίων 0 0 24.071 0 24.071

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 0 23.963 4.142 0 28.105

Αναλώσιμα 0 11.520 2.733 0 14.253

Έξοδα τηλεπικοινωνιών 0 10.531 2.633 0 13.164

Προμήθειες 0 0 28.701 0 28.701

Δωρεές 0 2.900 0 0 2.900

Σύνολο 329.137 531.450 604.605 130.480 1.595.672

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

Λοιποί φόροι τέλη, πρόστιμα και προσαυξήσεις 0 9.993

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 2.425 0

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 385 7.826

Έκτακτα έξοδα 725 918

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 5.605 3.405

Σύνολο λοιπών εξόδων εκμετάλλευσης 9.140 22.142
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24. Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 

Τα λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 

 
 

25. Χρηματοοικονομικά Έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα έχουν ως εξής: 

 

26. Φόρος εισοδήματος 

Τα ποσά των φόρων που απεικονίζονται στις συνημμένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, 

αναλύονται ως εξής: 

 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ 

φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και αναγνώρισης τους κατά την 

σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, με τη χρησιμοποίηση των ισχυουσών φορολογικών 

συντελεστών. 

Tην χρήση 2021 ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος από 24% που ίσχυε για το 2020 μειώθηκε σε 
22% και μέχρι ημερομηνίας σύνταξης των παρουσών χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν έχει 
επέλθει άλλη μεταβολή.  

Η συμφωνία για το ποσό των φόρων εισοδήματος που καθορίζεται από την εφαρμογή του Ελληνικού 

φορολογικού συντελεστή στα κέρδη προ φόρων συνοψίζεται ως εξής: 

31.12.2021 31.12.2020

'Εσοδα από ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 44.300 10.800

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 24.047 5.272

Έκτακτα έσοδα 12.160 28.795

Σύνολο λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης 80.507 44.868

31.12.2021 31.12.2020

Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων δανείων 1.211 8.597

Τόκοι Χρηματοδοτικών μισθώσεων 32.984 13.398

Λοιπά έξοδα τραπεζών 2.395 1.625

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 36.591 23.621

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων 76.105 -36.201

Σύνολο φόρου εισοδήματος 76.105 -36.201
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Για τις χρήσεις 2011 έως και 2020, η Εταιρεία έχει υπαχθεί σε ειδικό φορολογικό έλεγχο που 

διενεργήθηκε από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν. 2238/1994 και το 

άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013 και έλαβαν Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι 

σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/2016 οι εταιρείες που έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό 

φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια του τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις 

αρμόδιες φορολογικές αρχές. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι, σε ενδεχόμενους μελλοντικούς 

επανελέγχους από τις φορολογικές αρχές, εάν τελικά διενεργηθούν, δεν θα προκύψουν επιπρόσθετες 

φορολογικές διαφορές με σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

Για τη χρήση 2021 ο ειδικός έλεγχος για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 

εξέλιξη και δεν αναμένεται κατά την ολοκλήρωσή του να προκύψουν διαφορές με ουσιώδη 

διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που αποτυπώνονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Σύμφωνα με την πρόσφατη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση των φορολογικών 

πιστοποιητικών, ισχύει για τις χρήσεις 2016 και εφεξής, σε προαιρετική βάση.  

27. Κόστος εργαζομένων 

Το κόστος εργαζομένων αναλύεται ως εξής: 

 

 

 

28. Παροχές σε βασικά διευθυντικά στελέχη 

Οι παροχές των βασικών διευθυντικών στελεχών του Ομίλου και της Εταιρείας αναλύονται ως 

ακολούθως: 

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

Κέρδη προ Φόρων -490.632 84.688

Συντελεστής Φόρου 22% 24%

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου -107.939 20.325

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς 

σκοπούς

 - Μη εκπιπτώμενες δαπάνες 30.733 17.724

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού συντελεστή 2.526 0

 - Λοιπά -1.425 -1.848

Σύνολο φόρου -76.105 36.201

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

Μισθοί, ημερομίσθια και επιδόματα 1.011.972 827.832 

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 244.429 194.734 

Συνταξιοδοτικές παροχές 5.473 3.215 

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 185.789 67.362 

Σύνολο κόστους εργαζομένων 1.447.663 1.093.143 

Αριθμός εργαζομένων 31.12.2021 31.12.2020

Μισθωτοί 58 44 
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Η Εταιρεία δεν έχει παράσχει δάνεια, εγγυήσεις ή πιστώσεις προς τα βασικά διοικητικά στελέχη της και 

τα λοιπά πρόσωπα του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018. 

29. Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
29.1 Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές στο βαθμό που αναλύεται στη 

σημείωση 27. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 

φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η Εταιρεία 

προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον 

έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας σχετικές προβλέψεις, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. 

29.2 Εμπράγματα βάρη  

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

30.3 Εγγυήσεις 

Δεν υπάρχουν εγγυήσεις της Εταιρείας υπέρ τρίτων. 

30.4 Λειτουργικές μισθώσεις 

Δεν υπάρχουν 

30.5 Δικαστικές υποθέσεις 

Η Εταιρεία δεν εμπλέκεται (υπό την ιδιότητα της εναγόμενης και του ενάγοντος) σε δικαστικές 

υποθέσεις σε βαθμό που να επηρεάζουν την υφιστάμενη οικονομική θέση της. 

30. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι διεταιρικές πωλήσεις/ αγορές για την περίοδο 01.01.2021 - 31.12.2021 αναλύονται ως εξής: 

 

Οι διεταιρικές πωλήσεις/ αγορές για την περίοδο 01.01.2020 - 31.12.2020 αναλύονται ως εξής: 

 

Η ανάλυση των διεταιρικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων κατά την 31.12.2021 έχει ως εξής: 

31.12.2021 31.12.2020

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 2.028 0 

Αμοιβές μη εξαρτημένης εργασίας 81.600 72.000 

Σύνολο 83.628 72.000 

31.12.2021 Softone Greece Unisoft SA Prosvasis SA Σύνολο

Softone Greece 46.814 46.814

Prosvasis SA 75.293 3.165 78.458

Σύνολο 75.293 3.165 46.814 125.272

31.12.2020 Softone Greece Unisoft SA Prosvasis SA Σύνολο

Softone Greece 35.656 35.656

Prosvasis SA 59.470 11.649 71.120

Σύνολο 59.470 11.649 35.656 106.776
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Η ανάλυση των διεταιρικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων κατά την 31.12.2020 έχει ως εξής: 

 

 

31. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Ανάλυση επιπέδων χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που 

επιμετρώνται σε εύλογες αξίες στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας ταξινομούνται βάσει 

της παρακάτω ιεραρχίας σε 3 Επίπεδα για τον καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των 

χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη 

προσαρμοσμένες) τιμές σε ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα 

τα στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε 

παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα 

στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα 

της αγοράς. 

Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της που αποτιμώνται σε εύλογες 

αξίες σε επαναλαμβανόμενη βάση κατά την 31.12.2021. 

 

32. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (τα επιτόκια, οι 

τιμές της αγοράς, διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες κτλ), και στον κίνδυνο ρευστότητας. Το 

γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής 

επίδρασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα που προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των 

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

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων, 

των στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές 

ισοτιμίες. Το σύνολο των συναλλαγών και των υπολοίπων της εταιρείας είναι σε ευρώ. Ως εκ τούτου, η 

έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται ως μηδενική στο παρόν στάδιο.  

31.12.2021 Softone Greece Unisoft SA Prosvasis SA Σύνολο

Softone Greece -46.998 -46.998

Unisoft SA -1.303 -1.303

Prosvasis SA 7.754 372 8.126

Σύνολο 7.754 372 -48.301 -40.175

31.12.2020 Softone Greece Unisoft SA Prosvasis SA Σύνολο

Softone Greece -30.030 -30.030

Unisoft SA -1.972 -1.972

Prosvasis SA 19.954 1.116 21.070

Σύνολο 19.954 1.116 -32.002 -10.932
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Κίνδυνος Επιτοκίου 

Οι αλλαγές στα επιτόκια μπορούν να επηρεάσουν το καθαρό εισόδημα της εταιρείας αυξάνοντας το 

κόστος εξυπηρέτησης του χρέους που αναλαμβάνει για τη χρηματοδότησή της. Οι μεταβολές στο 

επίπεδο των επιτοκίων μπορούν παράλληλα να επηρεάσουν, μεταξύ άλλων το κόστος και τη 

διαθεσιμότητα της χρηματοδότησης χρέους και την ικανότητα χρηματοδότησης των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων. Όσον αφορά τις δανειακές υποχρεώσεις είναι βάση σταθερών επιτοκίων και συνεπώς 

δεν υφίστανται κίνδυνος από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων. 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων και 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση 

πιστωτικού κινδύνου. Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, δεν εκτίθεται σε σημαντικούς 

πιστωτικούς κινδύνους, καθώς δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου αναφορικά 

με τις εμπορικές του απαιτήσεις, καθώς αυτές διαχωρίζονται σε πολλούς πελάτες, ενώ επιπλέον δεν 

υπάρχουν απαιτήσεις μεγαλύτερες του ενός έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Ωστόσο η Εταιρεία 

παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές του απαιτήσεις και προχωρά στην υιοθέτηση πολιτικών 

και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη τους. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς 

της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο 

καθώς δεν υπάρχουν σημαντικές απαιτήσεις μεγαλύτερες του ενός έτους που δεν έχουν εισπραχθεί. Η 

αναμενόμενη πιστωτική ζημία για την Εταιρεία είναι αυτή που αναφέρεται στην σημείωση 9. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχεία με χαμηλό πιστωτικό 

κίνδυνο, καθώς είναι επενδυμένα σε αντισυμβαλλόμενους με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και για 

μικρό χρονικό διάστημα. 

 

Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της δραστηριότητας και 

της ανάπτυξης της Εταιρείας. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται αντικείμενο διαχείρισης μέσω 

προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. Παράλληλα, η Εταιρεία 

παρακολουθεί συνεχώς την ωρίμανση τόσο των απαιτήσεων όσο και των υποχρεώσεων, με 

αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ της συνέχειας των κεφαλαίων και της 

ευελιξίας μέσω της τραπεζικής πιστοληπτικής της ικανότητας. 

Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις ημερομηνίες λήξεως των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις σχετικές συμβάσεις σε μη προεξοφλημένες τιμές: 

31.12.2021 31.12.2020

Κατηγορίες χρημ/κών στοιχείων 0 0 

Λοιπά Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού 17.936 12.323 

Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα 591.160 119.532 

Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές εμπορικές 

απαιτήσεις
549.043 454.767 

Σύνολο 1.158.139 586.621 
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Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Στόχος της διαχείρισης κεφαλαίου της Εταιρείας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων της, η επίτευξη των αναπτυξιακών της σχεδίων σε συνδυασμό με την πιστοληπτική 

της ικανότητα, καθώς και η εξασφάλιση της ικανοποιητικής μερισματικής απόδοσης στους μετόχους. 

Για τον σκοπό διαχείρισης κεφαλαίου η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των 

ιδίων κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται 

στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, που αναλύεται ως εξής: 

 

 

Το σύνολο της καθαρής θέσης της Εταιρείας είναι αρνητικό και συνεπώς συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει αναλάβει μέτρα που περιγράφονται αναλυτικά στη σημείωση 2.2 των 

συνημμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και με αυτό τον τρόπο πεποίθηση της είναι ότι έχει 

εντοπίσει κατάλληλα τους παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της να συνεχίζει ως 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 60.253 60.253 564.745 157.132

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 170.542 0

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 253.891 253.891 0 0

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 97.334 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 393.551 0 0 0

Σύνολο 805.028 314.144 735.287 157.132

31.12.2021

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικών μισθώσεων 38.803 38.803 378.526 170.049

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0 0 132.566 0

Προμηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 67.296 67.296 0 0

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 244.443 0 0 0

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 177.037 0 0 0

Σύνολο 527.579 106.099 511.092 170.049

31.12.2020

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

31.12.2021

Αναδιατυπωμένο 

31.12.2020

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -777.464 -360.544

Πλέον: Δάνεια μειωμένης εξασφάλισης 0 0

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -591.160 -119.532

Κεφάλαιο -1.368.624 -480.076

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων -777.464 -360.544

Πλέον: Δάνεια 0 0

Σύνολο κεφαλαίων -777.464 -360.544

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 176% 133%
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συνεχιζόμενη δραστηριότητα και εκτιμά ότι η επιτυχή έκβαση των λαμβανόμενων μέτρων θα της 

επιτρέψουν να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία της. 

 

33. Μεταγενέστερα Γεγονότα 

Για το 2022 η διαφαινόμενη αποκλιμάκωση της πανδημίας του COVID-19 που οδηγεί στην σταδιακή 

άρση των περιοριστικών μέτρων δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την αναθέρμανση της 

οικονομίας και προσφέρει προοπτικές περαιτέρω βελτίωσης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της 

Εταιρείας. Όμως η κατάσταση που εξελίσσεται ραγδαία στην Ουκρανία, όπως φαίνεται και από τις 

μέχρι τώρα εξελίξεις, θα επηρεάσει έντονα όχι μόνο την ελληνική αλλά την παγκόσμια οικονομία. Το 

2022 ενδέχεται να είναι για όλους μια ακόμη εξαιρετικά δύσκολη χρονιά. Στην πραγματικότητα, οι 

εξελίξεις και με βάση την διαρκώς επιδεινούμενη καθημερινή πραγματικότητα είναι αδύνατον να 

προβλεφθούν και αποτελούν μια πρωτόγνωρη δοκιμασία για όλο τον κόσμο με αβέβαιη πορεία. 

Ελπίζουμε να μην υπάρξει διάρκεια και επέκταση στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην 

Ουκρανία προκειμένου να είναι κατά το δυνατόν μικρότερες οι επιπτώσεις στην αγορά και στην 

οικονομία γενικότερα. Σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στη ρευστότητα της, η Διοίκηση προτίθεται να 

απολαύσει όλα τα κυβερνητικά μέτρα ανακούφισης και στήριξης της ελληνικής οικονομίας τα οποία 

έχουν εφαρμογή ώστε να είναι ικανή να συνεχίζει ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

 
Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2022 
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