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 Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο 2019 

από 1 Ιανουαρίου έως 31 ∆εκεµβρίου 2019 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς («∆ΠΧΑ») 

 
 

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της «INTERNATIONAL ONLINE A.E.» την 10/07/2020 και έχουν δηµοσιοποιηθεί µε 

την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.iol.gr. Επισηµαίνεται ότι τα δηµοσιοποιηµένα στον τύπο 

συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισµένες γενικές οικονοµικές 

πληροφορίες, αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωµένη εικόνα της οικονοµικής θέσης και των αποτελεσµάτων της 

Εταιρείας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επίσης επισηµαίνεται ότι, χάριν απλοποίησης, στα 

δηµοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονοµικά στοιχεία έχουν γίνει ορισµένες συµπτύξεις και ανακατατάξεις 

κονδυλίων. 

 

Πάρις Μ. Μαρινάκης 

Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 
 

INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονοµικών Καταστάσεων 

Γνώµη 

Έχουµε ελέγξει τις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηµατοοικονοµικής 

θέσης της 31ης ∆εκεµβρίου 2019, 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 οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την 

οικονοµική θέση της εταιρείας INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ κατά 

την 31η ∆εκεµβρίου 2019, τη χρηµατοοικονοµική της επίδοση και τις ταµειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 

ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώµης 

∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου (∆ΠΕ) 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 οικονοµικών καταστάσεων”. Είµαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη 

διάρκεια του διορισµού µας, σύµφωνα µε τον Κώδικα ∆εοντολογίας για Επαγγελµατίες Ελεγκτές του Συµβουλίου ∆ιεθνών 

Προτύπων ∆εοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία και τις απαιτήσεις 

δεοντολογίας που σχετίζονται µε τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουµε εκπληρώσει τις 

δεοντολογικές µας υποχρεώσεις σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και του προαναφερόµενου Κώδικα 

∆εοντολογίας. Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση 

για τη γνώµη µας. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα 

∆ΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων 

από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέµατα που 

σχετίζονται µε τη συνεχιζόµενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόµενης δραστηριότητας, 

εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων 

Οι στόχοι µας είναι να αποκτήσουµε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, 

είναι απαλλαγµένες από ουσιώδες σφάλµα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουµε έκθεση ελεγκτή, η 

οποία περιλαµβάνει τη γνώµη µας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι 

ο έλεγχος που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ, 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 οικονοµικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύµφωνα µε τα ∆ΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωµατωθεί στην Ελληνική Νοµοθεσία, ασκούµε 

επαγγελµατική κρίση και διατηρούµε επαγγελµατικό σκεπτικισµό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουµε και αξιολογούµε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλµατος στις οικονοµικές καταστάσεις, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους 

αυτούς και αποκτούµε ελεγκτικά τεκµήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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. 
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• Αξιολογούµε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιµήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη ∆ιοίκηση.  

• 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 οικονοµικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 

γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουµε τη γνώµη µας. Τα συµπεράσµατά µας βασίζονται σε ελεγκτικά 

τεκµήρια που αποκτώνται µέχρι την ηµεροµηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, µελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται 

να έχουν ως αποτέλεσµα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόµενη δραστηριότητα. 

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

συµπεριλαµβανοµένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις απεικονίζουν τις 

υποκείµενες συναλλαγές και τα γεγονότα µε τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεµάτων, κοινοποιούµε στη διοίκηση, το σχεδιαζόµενο εύρος και το χρονοδιάγραµµα του ελέγχου, καθώς 

και σηµαντικά ευρήµατα του ελέγχου, συµπεριλαµβανοµένων όποιων σηµαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 

ελέγχου εντοπίζουµε κατά τη διάρκεια του ελέγχου µας. 

Έκθεση επί άλλων Νοµικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (µέρος Β) του Ν. 4336/2015, σηµειώνουµε ότι: 

α) Κατά τη γνώµη µας η Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έχει καταρτισθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

νοµικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόµενο αυτής αντιστοιχεί µε τις συνηµµένες οικονοµικές 

καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2019. β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαµε κατά το έλεγχό µας, για την 

εταιρεία INTERNATIONAL ONLINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΙΑ∆ΥΚΤΙΟΥ και το περιβάλλον της, δεν 

έχουµε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου.  

 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2020 

 
 
 
 

Ανδρέας ∆ιαµαντόπουλος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 25021 

 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος ∆ικτύου της Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Α. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 
Ποσά σε Ευρώ 

  Σηµ 31.12.2019 31.12.2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώµατα πάγια  1 14.520,81 16.600,79 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 2 2.201,39 2.215,92 

Περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης 2 10.741,20 0,00 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 3 14.005,02 15.710,41 

Λοιπές απαιτήσεις 4 2.788,80 2.788,80 

44.257,22 37.315,92 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 6 145.104,66 140.831,58 

Λοιπές απαιτήσεις 7 10.673,05 3.880,82 

Έξοδα επόµενης χρήσης 5 13.903,18 35.955,15 

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 8 37.530,87 40.242,41 

207.211,76 220.909,96 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 251.468,98 258.225,88 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ 

Κεφάλαιο και αποθεµατικά αποδιδόµενα στους µετόχους 

της µητρικής 

Μετοχικό Κεφάλαιο 9 29.502,00 29.502,00 

Λοιπά αποθεµατικά 10 10.188,00 9.688,00 

Αποτελέσµατα εις νέον 28.399,00             13.365,64  

Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρείας (α) 68.089,00 52.555,64 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόµενους 11 50.162,26 44.326,33 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις µισθώσεων περιουσιακών στοιχείων 7.084,62 0,00 

57.246,88 44.326,33 

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 12 60.740,39 112.264,28 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις µισθώσεων περιουσιακών στοιχείων 3.236,58 0,00 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 13 38.631,22 19.471,69 

Έσοδα εποµένων χρήσεων 14 23.524,91 29.607,94 

126.133,10 161.343,91 

Σύνολο υποχρεώσεων (β) 183.379,98 205.670,24 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (α)+(β) 251.468,98 258.225,88 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος 
Ποσά σε Ευρώ 

 

  Σηµ 31.12.2019 31.12.2018 

        

Πωλήσεις 15 492.679,13 460.688,67 

Κόστος πωληθέντων 16 241.316,13 244.145,13 

Μικτό κέρδος 251.363,00 216.543,54 

Άλλα έσοδα  17 9.162,50 33.002,62 

Έξοδα διοικήσεως 19 121.734,64 114.732,88 

Έξοδα διαθέσεως 18 103.289,99 98.342,46 

Αλλα έξοδα  20 185,69 11.611,83 

Αποτελέσµατα - κέρδη προ φόρων χρηµατοδοτικών και 

επενδυτικών αποτελεσµάτων             35.315,18  24.858,99 

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα  21 2,34 52,57 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  22 3.799,97 3.649,50 

Κέρδη προ φόρων             31.517,55              21.262,06  

Φόρος εισοδήµατος 15.984,19 8.460,71 

Κέρδη µετά από φόρους (Α)             15.533,37              12.801,35  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου µετά φόρων (Β)                            -                              -   

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β)             15.533,37  12.801,35 

  

Βασικά κέρδη ανά µετοχή                  0,1580                   0,1302  

  

Kέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών 

αποτελεσµάτων και αποσβέσεων             42.661,23  32.442,53 
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Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων 
Ποσά σε Ευρώ: 

 

    

Μετοχικό 

Κεφάλαιο 

Τακτικό 

αποθεµατικό 

Αποτελέσµατα 

εις νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.17 140.112,00 9.688,00 

       

(137.045,71) 12.754,29 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.18 - 31.12.18 

Αποτέλεσµα χρήσης 0,00 0,00 

            

12.801,35  

        

12.801,35  

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 12.801,35 12.801,35 

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 27.000,00 0,00 0,00 

        

27.000,00  

Συµψηφισµός Μετοχικού Κεφαλαίου µε 

αποθεµατικά -137.610,00 0,00 137.610,00 0,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.18 

          

29.502,00         9.688,00  

            

13.365,64  52.555,64 

Μεταβολές καθαρής θέσης 01.01.19 - 31.12.19 

Αποτέλεσµα χρήσης 0,00 0,00 

            

15.533,37  

        

15.533,37  

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 

Συνολικά έσοδα χρήσης 0,00 0,00 

            

15.533,37  

        

15.533,37  

Μεταφορά κερδών σε αποθεµατικό 0,00 500,00 -500,00 0,00 

Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την 31.12.19 

          

29.502,00       10.188,00  

            

28.399,00  68.089,00 
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Κατάσταση Ταµειακών Ροών 
Ποσά σε Ευρώ: 

 

Λειτουργικές δραστηριότητες  1.1-31.12.2019 1.1-31.12.2018 

Α1 Κέρδη προ φόρων 31.517,55 21.262,06 

Πλέον / µειον  προσαρµογές για: 

Α2 Αποσβέσεις  7.346,05 7.583,54 

Α3 Προβλέψεις 

              

(3.199,93) 

           

(26.806,34) 

Α4 

Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής 

δραστηριότητας: 

                     

(1,59) 

                  

(17,39) 

Α5 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 3.799,97 3.649,50 

Λειτουργικό κέρδος προ µεταβολών του κεφαλαίου κίνησης 

              

39.462,05  

              

5.671,37  

Πλέον / µειον  προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές 
δραστηριότητες: 

Α7 Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων 

              

10.986,66  

           

(12.522,67) 

Α8 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 

             

(42.086,38) 

           

(34.120,43) 

Μείον: 

Α9 Τόκοι πληρωθέντες 3.366,67 3.649,50 

Α10 Καταβεβληµένοι φόροι 3.638,99 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 

δραστηριότητες (α)  1.356,67  (44.621,23) 

Επενδυτικές δραστηριότητες 

Β1 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων 

              

(5.023,00) 

             

(5.147,90) 

Β6 Τόκοι εισπραχθέντες 1,59 52,57 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 

(β) 

              

(5.021,41) 

             

(5.095,33) 

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες 

Γ2 Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 

             

27.000,00  

Γ4 Καταβολή κεφαλαίου συµβάσεων µισθωτικών δικαιωµάτων 953,20 0,00 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 

δραστηριότητες (γ) 

                   

953,20  

             

27.000,00  

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα από 

ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) 

              

(2.711,54) 

           

(22.716,56) 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου 40.242,41 62.958,97 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου 37.530,87 40.242,41 
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Β. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας παρουσιάζει την έκθεσή της µαζί µε τις Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 

2019 (01.01.19 έως 31.12.2019). Οι οικονοµικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε τη 31η ∆εκεµβρίου 

2019 (συµπεριλαµβάνοντας τα συγκριτικά στοιχεία για την περίοδο που έληξε τη 31η ∆εκεµβρίου 2018) 

εγκρίθηκαν από το ∆.Σ. της Εταιρείας την 10η  Ιουλίου 2020. 

 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας έχει εκλεχθεί µε πενταετή θητεία από την Τακτική Γενική Συνέλευση 

της 10ης Σεπτεµβρίου 2017 και απαρτίζεται από: 

α) Πάρις – Μιχαήλ Μαρινάκης του Φοίβου–Αχιλλέα – Πρόεδρος & ∆ιευθύνων Σύµβουλος, 

β) Ξανθή Φωτοπούλου του ∆ηµητρίου - Αντιπρόεδρος,  

γ) Αντώνιος Ανσάλντο του Αρµάνδου - µέλος,   

δ) Περικλής Λίβας  του Χρήστου - µέλος και  

ε) Αθανάσιος Μακρόπουλος του Νικολάου - µέλος. 

 

Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων µε τρόπο ώστε να 

δίνουν µια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 

αποτελεσµάτων και των ταµειακών της ροών.  

 

Συνέπεια των παραπάνω η διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη να: 

 

- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρµόζει πάγια. 

- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συµβάλλουν στην ακριβοδίκαιη παρουσίαση της 

οικονοµικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσµάτων και των ταµειακών ροών 

της, όπου κάποιο θέµα δεν καλύπτεται από κάποιο πρότυπο ή διερµηνεία, και να τις εφαρµόζει πάγια.  

- διενεργεί λογικές εκτιµήσεις όπου απαιτείται. 

 

 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2000 στην Ελλάδα και έχει την έδρα της στην Αθήνα (Χασιώτη 7, Μαρούσι). Έχει 

αριθµό µητρώου ανωνύµων εταιρειών (ΑΡ.Μ.Α.Ε.) 47180/01ΑΤ/Β/00/456, λειτουργεί σύµφωνα µε τις 

διατάξεις των Ν. 2190/1920 και ελέγχεται µε πλειοψηφία από τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνονται Σύµβουλο της.     

Η Εταιρεία κατά την περίοδο για την οποία παρουσιάζει τις Οικονοµικές της Καταστάσεις απασχόλησε κατά 

µέσο όρο επτά (7) άτοµα. Ο αριθµός του προσωπικού για την προηγούµενη περίοδο (2018) ήταν τέσσερα (6) 

άτοµα.  

 

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€). Όλα τα ποσά εµφανίζονται χωρίς στρογγυλοποίηση, 

εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά.  

 

Αποκλειστικός σκοπός της Εταιρείας είναι η παροχή συµβούλων, η κατασκευή, προµήθεια, διαχείριση και 

εκµετάλλευση προϊόντων λογισµικού και η παροχή υπηρεσιών νέφους (cloud). 

 

Γ. ΒΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆.Λ.Π.) και τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 

Αναφοράς (∆.Π.Χ.Α.) 

Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 2019 (01.01.19 - 31.12.19) έχουν συνταχθεί σύµφωνα 

µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «∆.Π.Χ.Α» 

(International Financial Reporting Standards «IFRS») που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερµηνείες 

που έχει εκδώσει η Επιτροπή ∆ιερµηνειών ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International 

Financial Reporting Interpretations Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της 

Εταιρείας. 

 

Συγκριτική Πληροφόρηση  

Οι Οικονοµικές Καταστάσεις για την παρούσα περίοδο περιλαµβάνουν επίσης συγκριτική πληροφόρηση η 

οποία είναι : 

- Για την κατάσταση οικονοµικής θέσης η 31/12/2018 

- Για την κατάσταση συνολικών εσόδων η 01/01/2018 – 31/12/2018 

- Για τις ταµειακές ροές η 1/1/2018 – 31/12/2018 

- Για τον πίνακα µεταβολών των ιδίων κεφαλαίων 1/1/2018 – 31/12/2018 
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Κανονιστικά Θέµατα 
∆εν συντρέχουν θέµατα που αντίκειται στο υφιστάµενο κανονιστικό πλαίσιο. 

 

Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

Η Εταιρεία διένυσε την δέκατη όγδοη εταιρική χρήση σηµειώνοντας κέρδη µετά από φόρους ύψους €15.333,37 

έναντι €12.801,35 της προηγούµενης χρήσης. Η εταιρεία λόγω του εξαγωγικού της προσανατολισµού δεν 

αναµένεται περαιτέρω να επηρεαστεί σηµαντικά από τo δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον της χώρας, ενώ έχει 

προσαρµοστεί µε την διακοπή της λειτουργίας της International Life, µέλος του Οµίλου της οποίας υπήρξε τα 

προηγούµενα έτη, εξασφαλίζοντας σταθερά έσοδα από την κάλυψη των αναγκών του Οµίλου.  

Οι Ταµειακές Ροές της Εταιρείας από λειτουργικές δραστηριότητες είναι θετικές, το ύψος των διαθεσίµων και η 

µη ύπαρξη δανειακών υποχρεώσεων προς πιστωτικά ιδρύµατα παρέχει στην εταιρεία την απαιτούµενη 

ρευστότητα  για την κάλυψη των λειτουργικών της δαπανών το επόµενο διάστηµα. 

Επιπλέον ο βασικός µέτοχος εµπράκτως στηρίζει την εταιρεία, µε συνέπεια την προηγούµενη χρήση να εισφέρει 

στην αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ποσό €27.000,00. 

Κατά συνέπεια οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή της συνέχισης της 

δραστηριότητας.     

   
∆. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του Ιστορικού κόστους.  Η σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, απαιτεί άσκηση κρίσης από την 

∆ιοίκηση της Εταιρείας καθώς επίσης και εκτιµήσεις στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών για τον 

υπολογισµό των διαφόρων λογιστικών µεγεθών. Οι περιοχές που χρήζουν µεγαλύτερου βαθµού 

υποκειµενικότητας ή είναι αυξηµένης πολυπλοκότητας ή όπου οι υποθέσεις ή οι εκτιµήσεις είναι σηµαντικές για 

τις οικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται στην παράγραφο «Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και παραδοχές». 

Οι εκτιµήσεις αυτές βασίζονται στην αντίληψη των γεγονότων και ενεργειών από τη ∆ιοίκηση της Εταιρείας 

αλλά ωστόσο τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί να διαφέρουν από τις εκτιµήσεις αυτές. 

 

Οι βασικές λογιστικές αρχές παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

Έσοδα 

Τα έσοδα της Εταιρείας αφορούν παροχή υπηρεσιών και προµήθεια λογισµικού.  Τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση και όταν πιθανολογείται ότι θα προκύψουν οφέλη για την 

Εταιρεία. 

Η αναγνώριση των εσόδων από συµβάσεις µε πελάτες γίνεται όταν πληρούνται όλα τα παρακάτω κριτήρια: 

α) Η  σύµβαση από τους αντισυµβαλόµενους είναι αποδεκτή (γραπτώς, προφορικώς ή σύµφωνα µε άλλες 

συνήθεις επιχειρηµατικές πρακτικές) και παράλληλα τα δύο µέρη έχουν δεσµευτεί να εκτελέσουν τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις τους·  

β) Η Εταιρεία µπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώµατα κάθε µέρους αναφορικά µε τα αγαθά ή τις 

υπηρεσίες που πρόκειται να µεταβιβαστούν·  

γ) Η Εταιρεία µπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωµής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται 

να µεταβιβαστούν·  

δ) Η σύµβαση έχει εµπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των µελλοντικών ταµειακών 

ροών της Εταιρείας αναµένεται να µεταβληθούν ως αποτέλεσµα της σύµβασης)· και  

ε) Είναι πιθανό η Εταιρεία να εισπράξει το αντάλλαγµα που δικαιούται έναντι των αγαθών και υπηρεσιών 

που θα µεταβιβαστούν στον πελάτη. Προκειµένου να εκτιµήσει πόσο πιθανό είναι να εισπραχθεί ένα ποσό 

ανταλλάγµατος, η Εταιρεία εξετάζει µόνο την ικανότητα και την πρόθεση του πελάτη να καταβάλει το ποσό του 

ανταλλάγµατος όταν αυτό καταστεί απαιτητό. Το ποσό του ανταλλάγµατος που δικαιούται η Εταιρεία ενδέχεται 

να είναι µικρότερο από την τιµή που αναφέρεται στη σύµβαση εάν το αντάλλαγµα είναι µεταβλητό, δηλαδή εάν 

προσφέρονται στον πελάτη διάφορες εκπτώσεις.  

 

Κατά την έναρξη ισχύος της σύµβασης, η Εταιρεία αξιολογεί τα υποσχόµενα αγαθά ή υπηρεσίες µιας σύµβασης 

µε πελάτη και προσδιορίζει ως υποχρέωση εκτέλεσης κάθε υπόσχεση µεταβίβασης στον πελάτη είτε:  

α) ενός αγαθού ή µιας υπηρεσίας (ή δέσµης αγαθών ή υπηρεσιών) που είναι διακριτό· ή  

β) µιας σειράς διακριτών αγαθών ή υπηρεσιών που είναι κατ' ουσίαν τα ίδια και µεταβιβάζονται µε τον 

ίδιο τρόπο στον πελάτη.  

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή ενόσω) εκπληρώνει µια υποχρέωση εκτέλεσης µε τη µεταβίβαση ενός 

υποσχόµενου αγαθού ή µιας υπηρεσίας σε πελάτη. Ένα περιουσιακό στοιχείο µεταβιβάζεται όταν (ή ενόσω) ο 

πελάτης αποκτά τον έλεγχο του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.  
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-Έσοδα από τόκους θεωρούνται οι δουλευµένοι τόκοι, ο υπολογισµός των οποίων γίνεται λαµβάνοντας υπόψη 

το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το ισχύον επιτόκιο, που πρέπει να εφαρµόζεται και το οποίο είναι το επιτόκιο που 

προεξοφλεί ακριβώς τις προσδοκώµενες µελλοντικές ταµειακές εισροές κατά την αναµενόµενη ζωή του 

οικονοµικού περιουσιακού στοιχείου, στην καθαρή λογιστική αξία αυτού.  

 

Αναγνώριση και απόσβεση Ενσώµατων και Ασώµατων περιουσιακών στοιχείων  
Η Εταιρεία καταχωρεί κατά την αρχική αναγνώριση, αλλά και σε κάθε µεταγενέστερη αποτίµηση, τα ενσώµατα 

περιουσιακά της στοιχεία στο κόστος κτήσης τους και τα µειώνει µε τις ετήσιες αποσβέσεις καθώς και µε 

προβλέψεις για την περίπτωση πιθανής απαξίωσης τους. Το κόστος κτήσης των ενσώµατων περιουσιακών 

στοιχείων περιλαµβάνει τη τιµολογιακή αξία αγοράς τους χωρίς το ΦΠΑ, πλέον των εξόδων που 

πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να αποκτηθούν και να έρθουν στην παρούσα θέση και κατάσταση στην 

Εταιρεία. 

 

Η Εταιρεία αποσβένει τα ενσώµατα περιουσιακά της στοιχεία τα οποία χρησιµοποιεί αποκλειστικά για την 

εξυπηρέτηση των λειτουργικών της σκοπών ανάλογα µε το χρόνο ωφέλιµης ζωής τους, ο οποίος έχει οριστεί: 

- Για τα Μεταφορικά µέσα: σε 10 έτη 

- Για τα Έπιπλα και το λοιπό εξοπλισµό: σε 10 έτη 

- Για τις εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων : σε 12 έτη (όση και η ελάχιστη κατά τον νόµο διάρκεια της 

εµπορικής µίσθωσης) 

- Για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές: σε 5 έτη και 

- Για τα λογισµικά : σε 5 έτη 

 

Τα ασώµατα περιουσιακά στοιχεία (λογισµικά προγράµµατα) της Εταιρείας καταχωρούνται κατά την αρχική 

τους αναγνώριση, αλλά και σε κάθε µεταγενέστερη αποτίµηση στην αξία κτήσης τους µειούµενα µε τις ετήσιες 

αποσβέσεις τους αλλά και µε προβλέψεις για περιπτώσεις πιθανής απαξίωσης. Η απόσβεση των ασώµατων 

περιουσιακών στοιχείων γίνεται σύµφωνα µε τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους η οποία έχει οριστεί σε 5 έτη. 

  

Η Εταιρεία δεν κατέχει πάγια (ενσώµατα ή ασώµατα) περιουσιακά στοιχεία για επενδυτικούς ή άλλους σκοπούς 

πλην αυτών που αναφέρονται παραπάνω.  

 

Κεφαλαιοποίηση Εξόδων 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικού εισοδήµατος βάσει της αρχής του δουλευµένου.  

Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση της Εταιρείας καθώς και έξοδα που 

αφορούν σε µετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά την περίοδο στην οποία προκύπτουν. 

 

Αποµείωση 

Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 

αποµείωσης ετησίως. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας 

τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζηµία αποµείωσης αναγνωρίζεται για 

το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιµη αξία του. Η ανακτήσιµη αξία 

είναι η µεγαλύτερη αξία µεταξύ της εύλογης αξίας, µειωµένη µε το απαιτούµενο για την πώληση κόστος και της 

αξίας χρήσεως (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της 

διοίκησης για τις µελλοντικής οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίµηση των ζηµιών 

αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών 

ροών. Μη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία εκτός από υπεραξία που έχουν υποστεί αποµείωση επανεκτιµούνται για 

πιθανή αντιστροφή της αποµείωσης σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. 

 

Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που εµπίπτουν και ρυθµίζονται από τις διατάξεις των ∆.Π.Χ.Α., 

ταξινοµούνται ανάλογα µε την φύση και τα χαρακτηριστικά τους σε µία από τις κάτωθι τέσσερις κατηγορίες: 

• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων, 

• ∆άνεια και Απαιτήσεις, 

• ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 

 
(ι) Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων: Χρηµατοοικονοµικό στοιχείο 

περιλαµβάνεται σε αυτήν την κατηγορία εάν αποκτάται µε σκοπό να πωληθεί σε σύντοµο χρονικό διάστηµα ή 

αν έχει χαρακτηριστεί έτσι από τη διοίκηση. Παράγωγα επίσης περιλαµβάνονται στην κατηγορία αυτή εκτός 

εάν προορίζονται για αντιστάθµιση κινδύνων. Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαµβάνονται 

στο κυκλοφορούν ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να 
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ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα µηνών από την ηµεροµηνία του ισολογισµού, διαφορετικά περιλαµβάνονται στα 

µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία.  
(ιι) ∆άνεια και Απαιτήσεις: Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία µε πάγιες ή 

προσδιορισµένες πληρωµές, τα οποία δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές χρηµαταγορές και δεν υπάρχει 

πρόθεση πώλησης αυτών. Περιλαµβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από εκείνα µε λήξεις 

µεγαλύτερες των 12 µηνών από την ηµεροµηνία ισολογισµού. Τα τελευταία συµπεριλαµβάνονται στα µη 

κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις συµπεριλαµβάνουν τους «Πελάτες και 

λοιπές απαιτήσεις» και τα «Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα» στην κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης.   
(iii) ∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία: Περιλαµβάνει µη παράγωγα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν 

µπορούν να ενταχθούν σε κάποια άλλη από τις ανωτέρω κατηγορίες. Περιλαµβάνονται στα µη κυκλοφορούντα 

περιουσιακά στοιχεία εφόσον η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την 

ηµεροµηνία Ισολογισµού.  

 

Αναγνώριση και επιµέτρηση 

Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που επιµετρούνται σε εύλογη αξία µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων 

αναγνωρίζονται αρχικά σε εύλογη αξία και οι δαπάνες συναλλαγής καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι 

αγορές και οι πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων αναγνωρίζονται κατά την ηµεροµηνία της συναλλαγής 

που είναι και η ηµεροµηνία που η Εταιρεία δεσµεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει την επένδυση. Τα 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άµεσα επιρριπτέων στη 

συναλλαγή δαπανών για όλα τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία που δεν αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία µέσω 

αποτελεσµάτων. Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαγράφονται όταν το δικαίωµα στις ταµειακές ροές από τις 

επενδύσεις λήγει ή µεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει µεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις 

ανταµοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.  

∆άνεια και απαιτήσεις, καθώς και τα διακρατούµενα ως τη λήξη χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αναγνωρίζονται 

στην παρούσα αξία µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου. Πραγµατοποιηθέντα και εξ αποτιµήσεων κέρδη ή 

ζηµίες που προκύπτουν από µεταβολή στην  εύλογη αξία των στοιχείων της κατηγορίας «χρηµατοοικονοµικά 

στοιχεία µέσω αποτελεσµάτων» καταχωρούνται στα αποτελέσµατα στην περίοδο που προκύπτουν. Τα κέρδη ή 

ζηµιές εξ αποτιµήσεως που προκύπτουν από την µεταβολή στην εύλογη αξία µη χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 

που είναι διαθέσιµα προς πώληση αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Όταν επενδύσεις διαθέσιµες προς 

πώληση πωληθούν ή αποµειωθούν η συσσωρευµένη µεταβολή στην εύλογη αξία τους µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα σαν κέρδη ή ζηµιές από επενδύσεις σε χρεόγραφα. Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών 

περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες 

τιµές ζήτησης. Για τα µη διαπραγµατεύσιµα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται µε τη χρήση τεχνικών 

αποτίµησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιµων στοιχείων που διαπραγµατεύονται και 

προεξόφληση ταµειακών ροών που απεικονίζονται ανάλογα µε τις πραγµατικές συνθήκες του εκδότη.   

 

Εµπορικές απαιτήσεις και Λοιπές Απαιτήσεις  

Οι απαιτήσεις αυτές αποτελούν βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις  (εισπρακτέες σε περίοδο µικρότερη των 12 µηνών 

από την ηµεροµηνία καταχώρισης) και καταχωρούνται στην εύλογη αξία τους, ενώ σε περίπτωση 

καθυστέρησης είσπραξης και ένδειξης αποµείωσης της απαίτησης υπολογίζεται πρόβλεψη για µείωση της αξίας 

τους.  Στην περίπτωση αυτή, η απαίτηση αποτιµάται στο ανακτήσιµο ποσό αυτής, δηλαδή στην παρούσα αξία 

των µελλοντικών ταµιακών ροών που εκτιµάται ότι θα εισπραχθούν, και η σχετική ζηµία µεταφέρεται 

απευθείας στα αποτελέσµατα χρήσης. Οι επισφαλείς απαιτήσεις διαγράφονται έναντι της σχηµατισθείσας 

πρόβλεψης, όταν εξαντλούνται όλα τα µέσα για την είσπραξή τους. 

 

Χρηµατοπιστωτικές υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια 

Οι χρηµατοπιστωτικές υποχρεώσεις και τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που σχετίζονται µε τα ίδια κεφάλαια, 

λογίζονται σύµφωνα µε την ουσία του περιεχοµένου των συµβατικών ρυθµίσεων που τα διέπουν. Εκδοθέντα 

χρηµατοπιστωτικά µέσα δανεισµού (π.χ. οµολογιακό δάνειο) που παρέχουν το δικαίωµα της µετατροπής τους 

σε ίδια κεφάλαια (π.χ. µετοχές), όταν αυτό το δικαίωµα συναρτάται µε αβεβαιότητες και παράγοντες που είναι 

πέρα από τον έλεγχο της εταιρείας, καταχωρούνται σαν υποχρεώσεις, εκτός αν η πιθανότητα της µη µετατροπής 

τους είναι  πολύ µικρή. Η Εταιρεία δεν έχει τέτοιου είδους υποχρεώσεις. 

 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το µετοχικό κεφάλαιο περιλαµβάνει τις κοινές µετοχές της Εταιρείας. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, 

εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, µειώνοντας το κόστος έκδοσης. 

  

  

 



INTERNATIONAL ON LINE Α.Ε. 

Xασιώτη 7 15123 -Μαρούσι 

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις χρήσεως 2019 

 

13

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα 

επιµετρούνται σύµφωνα µε το αποσβεσµένο κόστος όπου και χρησιµοποιείται η µέθοδος του πραγµατικού 

επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινοµούνται σε βραχυπρόθεσµες αν η πληρωµή επίκειται εντός ενός έτους ή 

λιγότερο. Εάν όχι παρουσιάζονται µέσα στις µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. 

 

 Φόροι περιλαµβανοµένων των αναβαλλόµενων φόρων 

Ο φόρος εισοδήµατος που εµφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, είναι το άθροισµα του τρέχοντος 

φόρου εισοδήµατος και των αναβαλλόµενων φόρων εισοδήµατος. 

 

Ο πληρωτέος φόρος εισοδήµατος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσµατα της περιόδου. Τα φορολογητέα 

κέρδη όµως µπορεί να διαφέρουν από τα αποτελέσµατα που εµφανίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων, 

καθώς δεν περιλαµβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή µη εκπιπτόµενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν 

περιλαµβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι φορολογητέα ή εκπιπτόµενα σε επόµενες χρήσεις.   

Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήµατος της Εταιρείας, υπολογίζεται µε βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή κατά την ηµεροµηνία της κατάστασης της οικονοµικής θέσης, επί των φορολογητέων κερδών. 

 

Η αναβαλλόµενη φορολογία λογίζεται είτε σαν µία απαίτηση (για φόρους που αναµένεται να εισπραχθούν ή να 

συµψηφιστούν µελλοντικά µε φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναµένεται να 

πληρωθούν µελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές ανάµεσα στα λογιστικά 

υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, µε τη χρήση της 

µεθόδου της υποχρέωσης. ∆ηλαδή κατ΄ αρχήν για κάθε διαφορά που εµφανίζεται στην Κατάσταση Οικονοµικής 

Θέσης λόγω της εφαρµογής των ∆ΠΧΑ, σε σχέση µε τα ποσά που θα εµφανίζονταν µε βάση τα ελληνικά 

λογιστικά πρότυπα, πρέπει να υπολογιστεί και να λογιστεί η φορολογική επίπτωση. 

 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική 

άποψη) διαφορές, ενώ αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά 

διαφορές, στο βαθµό που αναµένονται φορολογητέα κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα µπορούσαν να 

εκπέσουν. 

  

Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται µε βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήµατος που αναµένεται ότι θα 

υπάρχουν κατά το χρόνο που οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι 

αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή συµψηφιστούν. 

Στις παρούσες οικονοµικές καταστάσεις, χρησιµοποιήθηκαν οι συντελεστές φορολογίας εισοδήµατος που 

ίσχυαν κατά το χρόνο λήξης της περιόδου κάθε οικονοµικής κατάστασης που συντάχθηκε. 

Οι αναβαλλόµενοι φόροι µεταφέρονται στη χρέωση ή την πίστωση της κατάστασης των συνολικών εσόδων, 

εκτός αν σχετίζονται µε αντικείµενα (λογαριασµούς) που µεταφέρονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια, οπότε σε 

αυτήν την περίπτωση και οι αναβαλλόµενοι φόροι µεταφέρονται κατευθείαν σε χρέωση ή πίστωση των Ιδίων 

Κεφαλαίων. 

 

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

άποψη) διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 

 

 Παροχές στο προσωπικό 

Το υπόλοιπο του λογαριασµού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού αφορά στο πρόγραµµα προκαθορισµού 

παροχών µε  βάση το Ν.2112/1920 και έχει υπολογιστεί µε αναλογιστική παραδοχή από το αναλογιστικό τµήµα 

της Εταιρείας. Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 

εργαζόµενο σε περίπτωση συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης το 40% 

της αποζηµίωσης απόλυσης.  Εάν ο εργαζόµενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταµείο, διαφορετικά το 

50% της αποζηµίωσης.  Στο πρόγραµµα καθορισµού εισφορών, η υποχρέωση της Εταιρείας αφορά µόνο στην 

ετήσια καταβολή των εισφορών προς το Ταµείο. 

 Προγράµµατα καθορισµένων παροχών 

Ως Πρόγραµµα Καθορισµένων Παροχών ορίζεται ένα πρόγραµµα παροχών σε εργαζοµένους µετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, στο οποίο οι παροχές καθορίζονται µε βάση οικονοµικές και δηµογραφικές παραδοχές. Οι 

πιο σηµαντικές παραδοχές, µεταξύ άλλων, είναι η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο µισθός, οι δείκτες 

προσδόκιµης ζωής, το επιτόκιο προεξόφλησης, ο ρυθµός αύξησης αποδοχών και συντάξεων. Στα προγράµµατα 

καθορισµένων παροχών, η αξία της υποχρέωσης είναι ίση µε την παρούσα αξία των καθορισµένων πληρωτέων 

παροχών κατά την ηµεροµηνία σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων µειωµένης κατά την εύλογη αξία των 
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περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 

Η υποχρέωση καθορισµένων παροχών και το σχετικό έξοδο εκτιµάται ετησίως από αναλογιστές µε τη χρήση 

της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας. Η παρούσα αξία της υποχρέωσης προσδιορίζεται 

προεξοφλώντας της εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εκροές µε το επιτόκιο υψηλής ποιότητας εταιρικών 

οµολόγων ή κρατικών οµολόγων στο ίδιο νόµισµα µε εκείνο της υποχρέωσης και µε διάρκεια ανάλογη της 

υποχρέωσης, ή µε το επιτόκιο που λαµβάνει υπόψη τον κίνδυνο και τη διάρκεια της υποχρέωσης, όπου το βάθος 

αγοράς για τέτοια οµόλογα κρίνεται ανεπαρκές. Το κόστος υπηρεσίας (τρέχουσας και προϋπηρεσίας 

(συµπεριλαµβανοµένων των περικοπών) και τα κέρδη ή οι ζηµίες που προκύπτουν από διακανονισµούς) και το 

καθαρό χρηµατοοικονοµικό κόστος της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) των καθορισµένων παροχών 

αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος και περιλαµβάνονται στις ∆απάνες προσωπικού. Η 

καθαρή υποχρέωση καθορισµένων παροχών (µετά την αφαίρεση των περιουσιακών στοιχείων) αναγνωρίζεται 

στην Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης, µε τις µεταβολές που προκύπτουν από την επαναµέτρηση 

(περιλαµβανοµένων των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών, της επίδραση της µεταβολής της οροφής των 

περιουσιακών στοιχείων (αν υφίσταται) και της αναµενόµενης απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων 

(εξαιρουµένου του επιτοκίου), να αναγνωρίζονται άµεσα στα Λοιπά Συνολικά Έσοδα, χωρίς να επιτρέπεται 

µεταγενέστερα η µεταφορά τους στα αποτελέσµατα. 

  

∆ιαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα 

Τα διαθέσιµα περιλαµβάνουν καταθέσεις όψεως και προθεσµίας καθώς και τους ανοικτούς δοσοληπτικούς 

λογαριασµούς µε τις τράπεζες (overdrafts) µε χρεωστικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. 

 

Τα ταµειακά ισοδύναµα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι εύκολα 

µετατρέψιµες σε µετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους που εµφανίζουν αµελητέο κίνδυνο για αλλαγές 

την αποτίµησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

 

 ∆ιανοµή µερισµάτων 

Η διανοµή µερισµάτων στους µετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις όταν η 

διανοµή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των µετόχων. 

 

 ∆ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειµένη κυρίως στον  πιστωτικό κίνδυνο και στον κίνδυνο ρευστότητας. Ο 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος δεν επηρεάζει σηµαντικά την Εταιρεία.  

 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρµόζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Η διαδικασία που ακολουθείται 

είναι η παρακάτω:  

 

• Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας,  

• εκτέλεση/εφαρµογή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει εγκριθεί από τη διοίκηση, της διαδικασίας 

διαχείρισης κινδύνων.  

 

Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από τους Πελάτες και λοιπές Εµπορικές 

Απαιτήσεις, τα Ταµειακά ∆ιαθέσιµα και Ισοδύναµα καθώς και τους Προµηθευτές και λοιπές Υποχρεώσεις. Όλα 

τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος το οποίο δεν διαφέρει ουσιαστικά από την 

εύλογη αξία τους. 

 

 Πιστωτικός κίνδυνος  
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος αφορά τον κίνδυνο κάποιος αντισυµβαλλόµενος, συνήθως 

έµµεσος ή άµεσος Πελάτης που οφείλει στην Εταιρεία να µην είναι σε θέση να καταβάλει τα σχετικά ποσά σε 

εύλογο χρόνο ή και καθόλου. Η Εταιρεία αξιολογεί σε τακτή βάση τα υπόλοιπα  των συνεργατών της και των 

αντισυµβαλλοµένων και λαµβάνει µέτρα αλλά η παρούσα αρνητική οικονοµική κατάσταση δυσχεραίνει το έργο 

αυτό.  Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρµόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου µε στόχο την ελαχιστοποίηση 

των επισφαλειών αλλά µε την πάροδο του χρόνου οι συνθήκες µεταβάλλονται και µακρόχρονα φερέγγυοι 

Πελάτες εκδηλώνουν αδυναµία πληρωµών. Η τρέχουσα κατάσταση της Ελληνικής αλλά και της παγκόσµιας 

οικονοµίας καθιστά πολύ δύσκολο τα εισπρακτικό έργο της  Εταιρείας.  Η Εταιρεία παρόλο που ελέγχει 

διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά οµάδα και ενσωµατώνει τις πληροφορίες αυτές στις 

διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου δεν δύναται να γνωρίζει µε ακρίβεια την οικονοµική κατάσταση των 

αντισυµβαλλοµένων της.  Η πολιτική της Εταιρείας είναι να συνεργάζεται µόνο µε αξιόπιστους συνεργάτες και 

πελάτες. Στις περιπτώσεις ενδείξεων επισφάλειας των απαιτήσεων διενεργούνται σχετικές αποµειώσεις. Για τις 

λοιπές απαιτήσεις όπως και για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία, η Εταιρεία δεν εκτίθεται σε 
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σηµαντικό πιστωτικό κίνδυνο.  Εκτός από τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα που αφορούν σε καταθέσεις σε 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα στην Ελλάδα οι εµπορικές και λοιπές απαιτήσεις δεν έχουν πιστοποιηµένη 

πιστοληπτική αξιολόγηση. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η Εταιρεία δεν αντιµετωπίζει άµεσο κίνδυνο ρευστότητας λόγω απουσίας δανεισµού στηρίζεται όµως, απόλυτα 

στην παραγωγή νέων έργων για διατήρηση της εισπρακτικής ροής συνεπώς τυχόν επιβραδύνσεις στην αγορά 

µπορεί να επιφέρουν µεσοπρόθεσµα προβλήµατα στη ρευστότητα. Τα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα Παθητικού 

είναι άτοκα και βραχυπρόθεσµα και κατά συνέπεια οι συµβατικές ροές ισούται µε το λογιστικό υπόλοιπο. 

Η Εταιρεία φροντίζει να έχει σε κάθε περίπτωση ικανά τραπεζικά διαθέσιµα για την κάλυψη των λειτουργικών 

της δαπανών. 

 

  Νέα Πρότυπα, ∆ιερµηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάµενων Προτύπων τα οποία έχουν 

τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Οι λογιστικές πολιτικές που έχει ακολουθήσει η Εταιρεία για τη σύνταξη των ετήσιων Οικονοµικών 

Καταστάσεων έχουν εφαρµοστεί µε συνέπεια στις χρήσεις 2019 και 2018, αφού ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες 

τροποποιήσεις προτύπων τα οποία εκδόθηκαν από το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 

υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόστηκαν από 1.1.2019: 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονοµική χρήση 2019 

 

∆ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 16 και αντικαθιστά το ∆ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου 

είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει 

εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ∆ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για το 

λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει  περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το 

υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά 

του εκµισθωτή, το ∆ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ∆ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής 

συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να 

ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 1 Ιανουαρίου 2019 και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 

31η Οκτωβρίου 2017. 

Η Εταιρεία δεν εφάρµοσε το πρότυπο στις συµβάσεις που δεν είχαν προηγουµένως προσδιοριστεί ως συµβάσεις 

µίσθωσης σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 17 και τη ∆ιερµηνεία Ε∆∆ΠΧΠ 4. Η Εταιρεία επέλεξε να χρησιµοποιήσει τις 

εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συµβάσεις µίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 µηνών από 

την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής και των συµβάσεων µίσθωσης για τις οποίες το υποκείµενο 

περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας. 

Συνοπτικά, παρατίθενται οι επιπτώσεις από την υιοθέτηση του ∆ΠΧΠ 16: 

Επίπτωση στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης την 31.12.2019 

Περιουσιακά στοιχεία 
 

∆ικαιώµατα χρήσης µεταφορικών µέσων        10.741,20 

Υποχρεώσεις 

Αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση 105,00 

Υποχρεώσεις από συµβάσεις µίσθωσης         10.321,20 

Καθαρή επίδραση στην Καθαρή Θέση        315,00 

Επίπτωση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήµατος της 31.12.2019 

Αποσβέσεις δικαιωµάτων χρήσης µεταφορικών µέσων 228,54 

∆απάνες λειτουργικών µισθώσεων  -953,20 

Λειτουργικά αποτελέσµατα (κέρδη) -724,66 

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 304,66 

Κέρδη προ φόρων -420,00 

Φόρος εισοδήµατος 105,00 

Κέρδη µετά φόρων -315,00 
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Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν 

αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ, Κύκλος 2015-2018 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος των ετήσιων βελτιώσεων των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων, το Συµβούλιο 

εξέδωσε, την 12.12.2017, µη επείγουσες αλλά απαραίτητες τροποποιήσεις σε επιµέρους πρότυπα ως 

ακολούθως: 

∆ΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ∆ΠΧΑ 11 Κοινές Συµφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν µια οικονοµική οντότητα αποκτά τον έλεγχο µιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίµηση των συµφερόντων 

που είχε προηγουµένως στην επιχείρηση αυτή.  

Οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι µια οντότητα που συµµετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον 

έλεγχο µιας κοινής επιχείρησης µπορεί να αποκτήσει από κοινού έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η 

δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ∆ΠΧΑ 3. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συµφέροντα στην 

κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουµένως δεν αποτιµώνται εκ νέου. 

∆ΛΠ 12 Φόροι Εισοδήµατος 

Το Συµβούλιο τροποποιώντας το ∆ΛΠ 12 διευκρίνισε ότι µια οικονοµική οντότητα πρέπει να καταχωρεί όλες 

τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανοµή µερισµάτων στα αποτελέσµατα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήµατα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα µε το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή 

από την οποία προέκυψαν τα διανεµόµενα κέρδη και εν συνεχεία το µέρισµα.  

∆ΛΠ 23 Κόστος δανεισµού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισµός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου  παραµείνει σε εκκρεµότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιµο για την 

προοριζόµενη χρήση ή πώλησή του, τότε το υπόλοιπο του δανεισµού αυτού θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται 

στα κεφάλαια του γενικού δανεισµού κατά  τον υπολογισµό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

 

∆ΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συµβούλιο, τον Οκτώβριο του 2018, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ∆ΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συµβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση 

στο ∆ΠΧΑ 9 ισχύει µόνο για συµµετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρµόζουν το ∆ΠΧΑ 9 στα άλλα συµφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

συµπεριλαµβανοµένων των µακροπρόθεσµων συµφερόντων στα οποία δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής 

θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν µέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και 

κοινοπραξίες. 

 

∆ΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισµός του 

Προγράµµατος Παροχών.  

Το Σ∆ΛΠ στις 7 Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ∆ΛΠ 19 µε την οποία διευκρινίζει τον τρόπο µε 

τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραµµα 

καθορισµένων παροχών. Σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 σε περίπτωση τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισµού, 

απαιτείται επανυπολογισµός της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης των καθορισµένων παροχών. Η 

τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 προβλέπει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν οι αναθεωρηµένες παραδοχές που 

χρησιµοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισµό της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης προκειµένου να 

προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο µετά την αλλαγή στο 

πρόγραµµα. 

Επίσης, µε την τροποποίηση του ∆ΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση µίας τροποποίησης, περικοπής ή 

διακανονισµού στις απαιτήσεις αναφορικά µε τον περιορισµό στην αναγνώριση της καθαρής απαίτησης 

(ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου).  

 

Ε∆∆ΠΧΑ 23 ∆ιερµηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά µε το χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος» 

Στις 7 Ιουνίου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε τη ∆ιερµηνεία 23. Η ∆ιερµηνεία 23 έχει εφαρµογή στον προσδιορισµό 

του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζηµία), τις φορολογικές βάσεις, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές 

ζηµίες, τις αχρησιµοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει 

αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών χειρισµών σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 12. Σε αυτή την 

περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισµοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατοµικευµένα και υπό την παραδοχή ότι οι 

έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισµός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζηµίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιµοποίητων φορολογικών ζηµιών, των αχρησιµοποίητων πιστώσεων φόρου 

και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιµήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 
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∆ΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηµατοοικονοµικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωµής µε αρνητική 

αποζηµίωση» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 9, µε την οποία επιτρέπεται σε 

κάποια προπληρωτέα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού µε χαρακτηριστικά αρνητικής αποζηµίωσης, 

που διαφορετικά θα αποτιµώνταν στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, να αποτιµηθούν στο 

αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών αποτελεσµάτων που καταχωρούνται απευθείας στην 

καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συµβατικοί όροι που διέπουν ένα 

χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταµειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες (Solely Payments of 

Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συµβολαίου και 

ανεξάρτητα από το ποιο αντισυµβαλλόµενο µέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζηµίωση για την 

πρόωρη λήξη του συµβολαίου. 

 

Πρότυπα και ∆ιερµηνείες υποχρεωτικά για µεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρµοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρεία  

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναµένεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Τροποποιήσεις των παραποµπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ∆ΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρηµένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονοµικών καταστάσεων, 

-τους ορισµούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά µε τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίµησης και οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο που πρέπει να χρησιµοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά µε την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιµάζουν οικονοµικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής 

µεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εµπλεκόµενα µέρη 

να κατανοήσουν και να ερµηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, «Τροποποιήσεις στις 

παραποµπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που 

επηρεάζονται προκειµένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρηµένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρµόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισµός του σηµαντικού» 
Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το Σ∆ΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

∆ΛΠ 1 και ∆ΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισµό του σηµαντικού και τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να 

εφαρµοσθεί, συµπεριλαµβάνοντας στον ορισµό καθοδήγηση που µέχρι στιγµής έχει αναφερθεί σε άλλα ∆ΠΧΑ. 

Ο νέος ορισµός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι σηµαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή 

ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα αναµενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των 

οικονοµικών καταστάσεων λαµβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαµβάνουν 

παραδείγµατα περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σηµαντικής πληροφορίας. Ο ορισµός 

του σηµαντικού, που αποτελεί µία σηµαντική λογιστική έννοια στα ∆ΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 

κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαµβάνονται στις οικονοµικές τους καταστάσεις. Ο 

επικαιροποιηµένος ορισµός τροποποιεί το ∆ΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων» και το ∆ΛΠ 

8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιµήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο 

ορισµός του σηµαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ∆ΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή µετά 

την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

∆ΠΧΑ 9 ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθµιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Το Συµβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεµβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ∆ΠΧΑ 9, ∆ΛΠ 39 και ∆ΠΧΑ 7 

προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηµατοοικονοµική αναφορά από τη µεταρρύθµιση των 

επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάµενου επιτοκίου αναφοράς µε 

εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισµένες εξαιρέσεις στις 
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απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθµισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (∆ΛΠ) 39 Χρηµατοοικονοµικά 

µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση και του ∆ιεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ) 

9 Χρηµατοοικονοµικά µέσα, ώστε οι επιχειρήσεις να µπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις 

υποθέτοντας ότι τα υφιστάµενα κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν µεταβάλλονται λόγω της µεταρρύθµισης του 

διατραπεζικού επιτοκίου δανεισµού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρµογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθµίσεις ταµειακών 

ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονοµικής σχέσης ανάµεσα στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο και το µέσο 

αντιστάθµισης,  

- Τον προσδιορισµό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθµισµένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2020.  

 

Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

∆ΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συµβόλαια»  
Στις 18 Μαΐου 2017 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε το ∆ΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάµενο πρότυπο ∆ΠΧΑ 4. 

To ∆ΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίµηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων µε στόχο την παροχή µιας περισσότερο οµοιόµορφης προσέγγισης αποτίµησης και 

παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συµβόλαια. 

Το ∆ΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίµηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να µην διενεργείται στο ιστορικό κόστος 

αλλά στην τρέχουσα αξία µε τρόπο συνεπή και µε τη χρήση: 

• αµερόληπτων αναµενόµενων σταθµισµένων εκτιµήσεων µελλοντικών ταµειακών ροών µε βάση 

επικαιροποιηµένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταµειακών ροών των συµβάσεων και  

• εκτιµήσεων σχετικά µε τους χρηµατοοικονοµικούς και µη κινδύνουςπου προκύπτουν από την έκδοση των 

ασφαλιστήριων συµβολαίων. 

Το νέο πρότυπο εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2021. 

Σηµειώνεται, επίσης, πως τον Νοέµβριο 2019 το Σ∆ΛΠ πρότεινε τη µετάθεση της ηµεροµηνίας υποχρεωτικής 

εφαρµογής του νέου προτύπου την 1.1.2022. 

 

∆ΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 
Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισµού της επιχείρησης µε σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 

καθορίσουν κατά πόσον µια εξαγορά που πραγµατοποιούν αφορά επιχείρηση ή οµάδα περιουσιακών στοιχείων. 

Ο τροποποιηµένος ορισµός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόµενο προϊόν µιας επιχείρησης, που είναι 

η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούµενος ορισµός εστίαζε στις αποδόσεις µε τη 

µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους 

ιδιοκτήτες, µέλη ή συµµετέχοντες. Επιπλέον µε την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του 

κατά πόσο µία αποκτώµενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης 

εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγµατα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρµόζουν τον τροποποιηµένο ορισµό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα 

πραγµατοποιηθούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

∆ΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες» 
Η τροποποίηση επηρεάζει µόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Με 

την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται σε υφιστάµενα 

δικαιώµατα κατά την ηµεροµηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι 

προσδοκίες της ∆ιοίκησης για τα γεγονότα που αναµένεται να συµβούν µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

δεν θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της 

υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 

2022.  

 

Σηµαντικές Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ∆ιοίκησης 
Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδοµένα και 

προσδοκίες για µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τά ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε 

εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Τα πραγµατικά γεγονότα µπορεί 

να διαφέρουν σηµαντικά από τις εκτιµήσεις της διοίκησης. Οι εκτιµήσεις και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες παρατίθενται κατωτέρω: 
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Ωφέλιµη ζωή των ενσώµατων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση προβαίνει σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων.  

Εκτίµηση αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

Η ∆ιοίκηση εκτιµά περιοδικά την επάρκεια της πρόβλεψης για την αποµείωση των επισφαλών απαιτήσεων, 

λαµβάνοντας υπόψη την δυνατότητα είσπραξης τους καθώς και τα στοιχεία των Νοµικών Συµβούλων της 

εταιρείας, που προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδοµένων και πρόσφατων εξελίξεων των υποθέσεων 

που διαχειρίζονται. Επιπλέον η διοίκηση θέτει παραδοχές που διαµορφώνουν, την πολιτική εκτίµησης των 

προσδοκώµενων πιστωτικών ζηµιών µε βάση τις διατάξεις του ∆.Π.Χ.Α. 9 και κατά συνέπεια των επιδράσεων 

που έχουν αυτές επί των αποτελεσµάτων των οικονοµικών καταστάσεων. Μεταξύ των παραδοχών που 

αξιολογούνται είναι η διάκριση των πελατών σε κατηγορίες, η µεµονωµένη αξιολόγηση αυτών ή βάσει 

µεθοδολογίας απλοποιηµένης προσέγγισης, η επιλογή βάσης έλευσης πιστωτικού γεγονότος, τα κριτήρια 

χρεοκοπίας και οι δυνατότητες λήψης ποσοτικής και ποιοτικής πληροφόρησης από τις βάσεις ιστορικών 

δεδοµένων της Εταιρείας. 

 

Συνταξιοδοτικά προγράµµατα 

Η παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών παροχών βασίζεται σε έναν αριθµό παραγόντων που προσδιορίζονται µε 

τη χρήση αναλογιστικών µεθόδων και παραδοχών. Μία τέτοια  αναλογιστική παραδοχή είναι και το επιτόκιο 

προεξόφλησης που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό του κόστους της παροχής. Αλλαγές στις παραδοχές 

αυτές θα µεταβάλλουν την παρούσα αξία των σχετικών υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Η 

Εταιρεία καθορίζει το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης στο τέλος κάθε χρήσης. Αυτό ορίζεται ως το επιτόκιο 

το οποίο θα έπρεπε να χρησιµοποιηθεί ώστε να προσδιοριστεί η παρούσα αξία των µελλοντικών ταµειακών 

ροών, οι οποίες αναµένεται να απαιτηθούν για την κάλυψη των υποχρεώσεων των συνταξιοδοτικών 

προγραµµάτων. Για τον καθορισµό του κατάλληλου επιτοκίου προεξόφλησης, η Εταιρεία χρησιµοποιεί το 

επιτόκιο των χαµηλού ρίσκου εταιρικών οµολογιών, τα οποία µετατρέπονται στο νόµισµα στο οποίο η 

υποχρέωση θα πληρωθεί, και των οποίων η ηµεροµηνία λήξης πλησιάζει εκείνη της σχετικής συνταξιοδοτικής 

υποχρέωσης.  

 

Προβλέψεις για επίδικες και λοιπές υποθέσεις 

Η εταιρεία δεν έχει εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις.  Οι λοιπές προβλέψεις όπου απαιτούνται, υπολογίζονται µε 

βάση την παρούσα αξία των εκτιµήσεων της διοίκησης για τη δαπάνη που θα χρειαστεί για τη διευθέτηση των 

αναµενόµενων υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. 
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Ε. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

1. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 

Οι ενσώµατες ακινητοποιήσεις αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   Μεταφορικά Έπιπλα &    

Χρήση 01.01.18 - 31.12.18 µέσα 

λοιπός 

εξ/σµός Σύνολο 

Απογραφή 01.01.2018 26.400,00 111.967,44 138.367,44 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 0,00 3.425,54 3.425,54 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18) 0,00 -23.198,26 -23.198,26 

Υπόλοιπο 31.12.2018 26.400,00 92.194,72 118.594,72 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Απογραφή 01.01.2018 13.062,33 105.565,81 118.628,14 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 4.224,00 2.304,87 6.528,87 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18) 0,00 -23.163,08 

         

(23.163,08) 

Υπόλοιπο 31.12.2018 17.286,33 84.707,60 101.993,93 

Αναπόσβεστη αξία 

Κατά την 01.01.2018 13.337,67 6.401,63 19.739,30 

Κατά την 31.12.2018 9.113,67 7.487,12 16.600,79 

        

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης         

Χρήση 01.01.19 - 31.12.19       

Απογραφή 01.01.2019 26.400,00 92.194,72 118.594,72 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19) 0,00 3.981,40 3.981,40 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19)                   -                        -                         -    

Υπόλοιπο 31.12.2019 26.400,00 96.176,12 122.576,12 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Απογραφή 01.01.2019 17.286,33 84.707,60 101.993,93 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19) 4.224,00 1.837,38 6.061,38 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19)                   -                        -                         -    

Υπόλοιπο 31.12.2019 21.510,33 86.544,98 108.055,31 

Αναπόσβεστη αξία 

Κατά την 01.01.2019 9.113,67 7.487,12 16.600,79 

Κατά την 31.12.2019 4.889,67 9.631,14 14.520,81 
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2. Άυλα στοιχεία ενεργητικού & δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

    

Λογισµικά 

προγράµµατα 
  

∆ικαιώµατα 

χρήσης 

περιουσιακών 

στοιχείων 

Χρήση 01.01.18 - 31.12.18         

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   

Απογραφή 01.01.2018 72.846,01 0,00 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 1.722,36 0,00 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18) 

          

(30.981,80) 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 43.586,57 0,00 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Απογραφή 01.01.2018 71.297,78 0,00 

Προσθήκες (01.01.18 – 31.12.18) 1.054,67 0,00 

Μειώσεις (01.01.18 – 31.12.18) 

          

(30.981,80) 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2018 41.370,65 0,00 

Αναπόσβεστη αξία 

Κατά την 01.01.2018 1.548,23 0,00 

Κατά την 31.12.2018 2.215,92 0,00 

          

Χρήση 01.01.19 - 31.12.19         

Αξία κτήσεως ή αποτίµησης   

Απογραφή 01.01.2019 43.586,57 0,00 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19) 1.041,60 10.969,74 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19) 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 44.628,17 10.969,74 

Συσσωρευµένες αποσβέσεις 

Απογραφή 01.01.2019 41.370,65 0,00 

Προσθήκες (01.01.19 – 31.12.19) 1.056,13 228,54 

Μειώσεις (01.01.19 – 31.12.19) 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 31.12.2019 42.426,78 228,54 

Αναπόσβεστη αξία 

Κατά την 01.01.2019 2.215,92 0,00 

Κατά την 31.12.2019 2.201,39 10.741,20 

          

 
Τα δικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων αφορούν λειτουργική µίσθωση ενός ΕΙΧ. Επισηµαίνεται ότι η 

Εταιρεία επέλεξε να χρησιµοποιήσει τις εξαιρέσεις που προβλέπονται από το πρότυπο για τις συµβάσεις 

µίσθωσης οι οποίες λήγουν εντός 12 µηνών από την ηµεροµηνία της αρχικής εφαρµογής και των συµβάσεων 

µίσθωσης για τις οποίες το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαµηλής αξίας. 
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3. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  Εταιρεία 

  31.12.2019 31.12.2018 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 

Πρόβλεψη αποζηµίωσης προσωπικού 12.038,94 11.081,58 

∆ιαγραφή εξόδων πολυετούς απόσβεσης 407,97 637,45 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων  1.663,11 3.991,38 

Σύνολο απαιτήσεων 14.110,02 15.710,41 

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις     

∆ικαιώµατα χρήσης περιουσιακών στοιχείων                    (105,0) 0,00 

Σύνολο αναβαλλόµενων φόρων (απαιτήσεις) 14.005,02 15.710,41 

 

4. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις   

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις κυρίως του µίσθιου που στεγάζονται τα γραφεία της 

εταιρείας  και δευτερευόντως προς την εταιρεία-πάροχο ενέργειας της εταιρείας. 

 

5. Έξοδα επόµενης χρήσης 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Συντηρήσεις, άδειες και συνδροµές ενοικίασης λογισµικού για 

εργασίες επόµενης χρήσης 
11.019,37 33.583,49 

Λοιπά έξοδα εποµένων χρήσεων 2.883,81 2.371,66 

Σύνολα 13.903,18 35.955,15 

 
6. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών 145.104,66 138.951,58 

Γραµµάτια και επιταγές εισπρακτέες 0,00 1.880,00 

Σύνολο 145.104,66 140.831,58 

Μείον: 

Αποµειώσεις απαιτήσεων                           -                           -    

Σύνολα 145.104,66 140.831,58 

 

7. Λοιπές απαιτήσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - Προκαταβολές και παρακρατούµενοι φόροι 2.838,99 0,00 

Λογαριασµοί προς απόδοση 297,92 1.579,18 

Χρεώστες διάφοροι 3.445,38 2.310,20 

Έσοδα δουλευµένα 6.095,05 0,00 

Απαιτήσεις επισφαλείς 231.098,27 240.397,39 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις            (231.370,09)          (240.405,95) 

Σύνολο 12.405,52 3.880,82 
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8. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα µετρητών 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Τραπεζικές καταθέσεις σε λογ. όψεως 37.530,87 40.242,41 

Σύνολα 37.530,87 40.242,41 

 
9. Μετοχικό Κεφάλαιο  

Η Εταιρεία κατά την 31 ∆εκεµβρίου 2019  έχει µετοχικό κεφάλαιο ύψους €27.000 διαιρεµένο σε 98.340 

ονοµαστικές µετοχές,  ονοµαστικής αξίας ευρώ 0,30 η καθεµιά.  

 

10. Λοιπά Αποθεµατικά 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Λοιπά αποθεµατικα 2019   2018 

Τακτικό αποθεµατικό 10.000,00  9.500,00 

Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 188.00  188.00 

Σύνολο 10.188,00  9.688,00 

 

11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύµφωνα µε το Ελληνικό Εργατικό ∆ίκαιο (Ν. 2112/20) ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει στον 

εργαζόµενο σε περίπτωση συνταξιοδότησης µε τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων πλήρους σύνταξης το 40% 

της αποζηµίωσης σε περίπτωση απόλυσης εάν ο εργαζόµενος καλύπτεται από κάποιο επικουρικό ταµείο, 

διαφορετικά το 50% της αποζηµίωσης. 

Μέθοδος Αποτίµησης 

Η οριζόµενη στο ∆.Λ.Π. 19, µέθοδος προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit). 

Η µέθοδος προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας θεωρεί ότι κάθε περίοδος υπηρεσίας δηµιουργεί µια 

επιπρόσθετη µονάδα δικαιώµατος στις παροχές και αποτιµά κάθε µονάδα ξεχωριστά για να δηµιουργήσει την 

τελική δέσµευση.   Η υπηρεσία του εργαζόµενου δηµιουργεί µια δέσµευση ακόµη και αν οι παροχές εξαρτώνται 

από µελλοντική απασχόληση (µε άλλα λόγια δεν είναι κατοχυρωµένες). Η υπηρεσία του εργαζόµενου πριν την 

ηµεροµηνία κατοχύρωσης δηµιουργεί τεκµαιρόµενη δέσµευση γιατί, σε κάθε διαδοχική ηµεροµηνία 

ισολογισµού, το ποσό της µελλοντικής υπηρεσίας που ένας εργαζόµενος θα πρέπει να παράσχει πριν να 

δικαιούται τις παροχές, µειώνεται. Κατά την αποτίµηση της δέσµευσης της για καθορισµένες παροχές, η 

επιχείρηση λαµβάνει υπόψη την πιθανότητα ότι µερικοί εργαζόµενοι µπορεί να µην πληρούν οποιεσδήποτε 

προϋποθέσεις κατοχύρωσης.   Η επιχείρηση προεξοφλεί το σύνολο µιας δέσµευσης παροχών µετά την έξοδο 

από την υπηρεσία, ακόµη και αν µέρος της δέσµευσης καθίστανται πληρωτέο µέσα σε δώδεκα µήνες από την 

ηµεροµηνία του ισολογισµού.  

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στον Ισολογισµό είναι τα παρακάτω: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις ισολογισµού για 

Παροχές αποχωρήσεως 50.162,26 44.326,33 

Χρεώσεις ή πιστώσεις στα αποτελέσµατα για 

Παροχές αποχωρήσεως                 5.835,93                   669,66  
 

Η Εταιρεία διενήργησε πρόβλεψη για την ανωτέρω υποχρέωση µε βάση τον ν.2112/20 λόγω του µικρού 

αριθµού υπαλλήλων που απασχολεί, µη αναµένοντας ουσιώδεις διαφορές σε σχέση µε την οριζόµενη στο 

∆.Λ.Π. 19, µέθοδο της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδας (projected unit credit). 

 

12. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Προµηθευτές εξωτερικού 2.065,67 4.400,70 

Προµηθευτές εσωτερικού 35.991,46 88.198,41 

Προσωπικό  2.734,98 128,69 

∆ικαιούχοι αµοιβών  10.939,89 9.731,96 

Ασφαλιστικοί οργανισµοί 10.740,86 9.804,52 

Σύνολα 62.472,86 112.264,28 
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13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Φ.Π.Α 13.157,59 8.588,00 

Φόροι -Τέλη αµοιβών προσωπικού 8.897,20 7.244,70 

Φόρος εισοδήµατος κερδών χρήσης 14.278,80 3.638,99 

Λοιποί φόροι προς απόδοση 2.297,63 0,00 

Σύνολα 38.631,22 19.471,69 

 

14. Έσοδα επόµενης χρήσης 

Αφορά τακτικά συµβόλαια µε πελάτες για την ετήσια συντήρηση λογισµικού και δικαιωµάτων που έχουν 

τιµολογηθεί, ωστόσο οι εργασίες αφορούν χρονική περίοδο του έτους 2020. 

 

15. Κύκλος Εργασιών 

Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας αφορά: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Υπηρεσίες υποστήριξης, συντήρησης  καθώς και προµήθειας αδειών 

χρήσης, πληροφοριακών συστηµάτων 
492.679,13 460.688,67 

 Σύνολο 492.679,13 460.688,67 

 

16. Κόστος Πωληθέντων 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Περιγραφή κόστους 31.12.2019 31.12.2018 

Κόστος συντηρήσεων, αγοράς αδειών και συνδροµών ενοικίασης 

λογισµικού 97.447,92 129.412,25 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 93.663,66 72.723,87 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  16.219,80 18.971,75 

Παροχές τρίτων            12.754,56              9.925,94  

Φόροι τέλη                 897,63                 678,27  

∆ιάφορα έξοδα           15.563,34              9.504,37  

Αποσβέσεις             2.493,21              2.694,28  

Προβλέψεις              2.276,01                 234,40  

 Σύνολο 241.316,13 244.145,13 

 
17. Λοιπά έσοδα 
Αφορά κυρίως έσοδα από αχρησιµοποίητες προβλέψεις. 

 

18. Έξοδα ∆ιάθεσης 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Περιγραφή κόστους 31.12.2019 31.12.2018 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 67.245,70 62.334,75 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 11.644,98 16.261,50 

Παροχές τρίτων  8.723,53 8.507,95 

Φόροι τέλη  644,45 581,38 

∆ιάφορα έξοδα 11.173,68 8.146,61 

Αποσβέσεις 2.223,58 2.309,39 

Προβλέψεις              1.634,06  200,88 

 Σύνολο 103.289,99 98.342,46 
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19. Έξοδα ∆ιοίκησης 
Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

Περιγραφή κόστους 31.12.2019 31.12.2018 

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 79.253,86 72.723,87 

Αµοιβές και έξοδα τρίτων  13.724,44 18.971,75 

Παροχές τρίτων  10.272,70 9.925,94 

Φόροι τέλη  759,53 678,27 

∆ιάφορα έξοδα 13.168,98 9.504,37 

Αποσβέσεις  2.629,26 2.694,28 

Προβλέψεις             1.925,86  234,40 

 Σύνολο 121.734,63 114.732,88 

 
20. Λοιπά έξοδα 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Τέλος επιτηδεύµατος, φορολογικά πρόστιµα & προσαυξήσεις 185,69 4.594,25 

Συναλλαγµατικές διαφορές 0,00 2.839,34 

Λοιπά έξοδα 0,00 4.178,24 

 Σύνολο 185,69 11.611,83 

 
21. Φόρος χρήσης 

Αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα ως εξής: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Φόρος που αναλογεί σε αποτελέσµατα χρήσης             7.564,21              6.166,00  

Συµψηφισµός φόρου µε ζηµιές προηγουµένων χρήσεων 0,00              (925,70) 

Φόρος που αναλογεί σε δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται 

φορολογικά 7.832,05 5.747,42 

Αναπροσαρµογή αναβαλλόµενης φορολογίας βάσει ν.4646/2019 & 

ν.4579/2018                587,92             (2.527,01) 

 Σύνολο           15.984,18              8.460,71  

 

22. Μερίσµατα  

Τα µερίσµατα καταχωρούνται στις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας κατά την χρήση στην οποία 

εγκρίνονται από τους µετόχους. Για την κλειόµενη χρήση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας θα προτείνει 

προς την Γενική Συνέλευση την διανοµή µερίσµατος συνολικού ποσού από κέρδη τρέχουσας και προηγουµένων 

χρήσεων €20.651,40, δηλαδή €0,21 λεπτά ανά µετοχή. Κατά συνέπεια το διοικητικό συµβούλιο προτείνει τη 

διάθεση των καθαρών κερδών χρήσης µετά από φόρους ως ακολούθως: 

  31.12.2019 

Καθαρά κέρδη χρήσης 15.533,37 

Κέρδη προηγουµένων χρήσεων 13.365,64 

Σύνολο κερδών προς διανοµή 28.899,01 

∆ιανοµή 

Τακτικό αποθεµατικό  0,00 

Μέρισµα 20.651,40 

Υπόλοιπο κερδών εις νέο 8.247,61 

Σύνολο διανοµής 28.899,01 

 

Επισηµαίνεται ότι υφίσταται τακτικό αποθεµατικό από κέρδη προηγουµένων χρήσεων που καλύπτει το 1/3 του 

µετοχικού κεφαλαίου, σύµφωνα µε το άρθρο 158, του ν.4548/2018. 
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23. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 

Οι συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη αφορούν τις εταιρείες του υπό εκκαθάριση Οµίλου International Life, η 

μητρική του οποίου έχει μικρή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας καθώς και τα µέλη της 

διοίκησης της εταιρείας, τους υπόλοιπους µετόχους και συγγενείς τους, σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται από το 

∆ΛΠ 24 και οι οποίες πραγµατοποιούνται µε όρους της αγοράς.  

Οι συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη για το 2019 έχουν ως εξής: 

(α). Μέτοχοι 

  International Life AEAZ International Life AΕΓΑ 

Έξοδα 0,00 0,00 

Έσοδα 23.783,80 2.000,00 

Απαιτήσεις 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις  2.480,00 0,00 

 

(β). Μέλη ∆ιοίκησης & ∆ιευθυντικά στελέχη 

 

  31.12.2019 31.12.2018 

Βραχυπρόθεσµες παροχές : 
  

Μισθοί                                                                                                                  113.996,88 95.105,06 

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης  24.316,47 22.730,19 

Πρόσθετες παροχές 158,00 158,00 

Μακροπρόθεσµες παροχές: ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 

 Παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία: 
  

Αποζηµιώσεις σύνταξης 0,00 0,00 

Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών: ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν 

 

Υποχρεώσεις προς µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 
11.397,11 10.069,84 

Απαιτήσεις από µέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου: 457,22 457,22 

 

24. Ενδεχόµενες υποχρεώσεις 

 
α. Φορολογικός έλεγχος 

Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά µε τακτικό έλεγχο µέχρι και την περίοδο 2004 ενώ περαίωσε τις περιόδους 

2005, 2006 και 2007, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3697/2008 και για τις χρήσεις 2008 και 2009 σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.3888/2010.  Ανέλεγκτη παρέµεινε η χρήση 2010. Για τις χρήσεις από το 2011 µέχρι και 

τη χρήση 2019 η Εταιρεία εφαρµόζει τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4410/2016, που τροποποιήσαν τα 

άρθρα 65A και 72 του ν. 4174/2013, σχετικά µε την λήψη έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης από νόµιµους 

ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία. Εκτιµάται ότι τυχόν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που ενδεχοµένως να 

προκύψουν σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου, δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 

λαµβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις  του άρθρου 72 παράγραφος 11 του Ν.4174/2013 «∆ιατάξεις περί 

παραγραφής του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισµού φόρου, 

τελών, εισφορών, προστίµων». 

 

β. ∆εσµεύσεις 

- ∆εν υπάρχουν εµπράγµατα βάρη (η Εταιρεία δεν διαθέτει ακίνητα). 

 

γ. ∆ικαστικές Υποθέσεις 

∆εν υφίστανται εκκρεµοδικίες και γενικότερα δικαστικές εκκρεµότητες κατά της Εταιρείας. 

 

δ. Εγγυήσεις έναντι τρίτων  

∆εν υπάρχουν. 
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25. Ενδεχόµενες απαιτήσεις   
Για υπόθεση υπεξαίρεσης από πρώην υπάλληλο της εταιρίας, που εκτιµάται σε περίπου €78 χιλ., η εταιρεία 

έλαβε από το δικαστήριο, απόφαση συντηρητικής κατάσχεσης κινητής και ακίνητης περιουσίας µέχρι του 

ποσού των €100 χιλ., την οποία έως σήµερα δεν µπόρεσε να εκτελέσει καθώς δεν έχουν βρεθεί περιουσιακά 

στοιχεία κυριότητας του πρώην υπαλλήλου. Για την υπόθεση εκκρεμεί η απόφαση του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αθηνών από την εκδίκαση της αγωγής αδικοπραξίας, τον Οκτώβριο του 2019. Η Εταιρεία έχει 

σχηµατίσει επαρκή πρόβλεψη για την κάλυψη της ζηµιάς από την ανωτέρω υπεξαίρεση. 

 

26. Μεταγενέστερα Γεγονότα   

Κατά την ηµεροµηνία έγκρισης των οικονοµικών καταστάσεων, βρίσκεται σε εξέλιξη παγκοσµίως η πανδηµία 

του κορωνοϊού – Covid-19, η οποία ωστόσο δεν φαίνεται έως σήµερα να επηρεάζει τις εργασίες της εταιρείας.  

∆εν υπάρχουν άλλα µεταγενέστερα των οικονοµικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την 

Εταιρεία και στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 

(∆.Π.Χ.Α.). 

Μαρούσι, 10/07/2020 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. & ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ  
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