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A.ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας Navarino Μονοπρόσωπη A.E. 
 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Navarino 
Μονοπρόσωπη A.E. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση 
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού 
εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
εταιρείας Navarino Μονοπρόσωπη A.E. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική 
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα 
με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν 
εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2017 έως 2020. Ως εκ τούτου τα 
φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρεία δεν 
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη 
για αυτή την πιθανή υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη 
διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται. 
 
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 οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 
Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 
τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις 
δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που 
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 
καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως 
απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 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 



 

5 από 50 

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 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 οικονομικές 
καταστάσεις.  

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

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 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. 
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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: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί 

σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το 
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2020. 

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία Navarino 

Μονοπρόσωπη A.E. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες 
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2021 

Η Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 

Σοφία-Σωφρονία Χάλαρη 
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 41211 
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B. ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NAVARINO 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 

 
Προς 
Την Τακτική Συνέλευση των μετόχων. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, άρθρο 150, υποβάλλουμε  συνημμένως στη 
Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις 
31/12/2020, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις παρατηρήσεις 
μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε. 

  
1 Οικονομική Ανασκόπηση χρήσης 2020 

Το 2020, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη χρονιά κατά την οποία η ανθρωπότητα κλήθηκε να 
ανταποκριθεί στις πρωτόγνωρες προκλήσεις που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας Covid-
19. Τα πρωτοφανή περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προφύλαξη των πολιτών και 
το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικράτησε είχαν ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της 
οικονομικής δραστηριότητας, με την παγκόσμια οικονομία να σημειώνει τη μεγαλύτερη ύφεση 
που έχει καταγραφεί μεταπολεμικά. Η Ελλάδα, λαμβάνοντας έγκαιρα προληπτικά μέτρα 
προφύλαξης, όπως την καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας, περιόρισε σε ιδιαίτερα χαμηλά 
επίπεδα τον αριθμό των κρουσμάτων και των θανάτων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος. Ωστόσο, τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα και η 
έξαρση του 2ου κύματος της πανδημίας οδήγησαν σε σημαντική πτώση της οικονομικής 
δραστηριότητας ιδιαίτερα σε τομείς που πλήττονται περισσότερο όπως οι μεταφορές, ο 
τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση και η ψυχαγωγία.  

Συνολικά για το 2020, η ύφεση σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις αναμένεται να 
ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις, καθώς το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 10,5% με 
το πρωτογενές έλλειμμα να προσεγγίζει τα €18,2 δισ.. εξαιτίας της αύξησης των δαπανών και 
της υποχώρησης των δημοσίων εσόδων λόγω της πανδημίας. Οι συνεχείς παρεμβάσεις εκ 
μέρους των κυβερνήσεων και των Κεντρικών Τραπεζών κατόρθωσαν σταδιακά να 
σταθεροποιήσουν τις αγορές μετά το Α’ Τρίμηνο του 2020, ενώ η πρόοδος στον τομέα των 
εμβολίων έχει ενισχύει τις θετικές προοπτικές για έξοδο από την κρίση και ισχυρή οικονομική 
ανάκαμψη τη χρονιά που διανύουμε. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με προβλέψεις της 
Κομισιόν (Νοέμβριος 2020), η παγκόσμια οικονομία το 2020 συρρικνώθηκε κατά 4,2%, ενώ η 
ευρωζώνη κατά 7,5%.  

Για το 2021 αντίστοιχα εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει στα προ κρίσης 
επίπεδα ωθούμενη από την ισχυρή ανάπτυξη στην Κίνα, ενώ η ευρωζώνη θα ανακάμψει 
μερικώς, σημειώνοντας ανάπτυξη 3,6%. Για την Ελλάδα, που ξεκινά από ιδιαίτερη αδύναμη 
βάση ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται υψηλότερος από το μέσο όρο της ευρωζώνης, 
ωστόσο κρίσιμος παράγοντας θα είναι η πορεία του κλάδου του τουρισμού αλλά και η 
δυνατότητα να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικού 
ύψους €750 δισ. για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. 

Οποιαδήποτε  επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας, θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό 
από τις συνεχιζόμενες εξελίξεις, εκτός ελέγχου μας. Η απόφαση των ελληνικών αρχών να 
εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με 
τις εξελίξεις στην επιδημία του ιού. 

Ακολουθώντας την γενικότερη πανδημία του COVID 19, ο συνολικός κύκλος εργασιών 
του 2020 ανήλθε σε 15.660.329 € (2019: 18.658.156 €) σημειώνοντας μείωση  σε ποσοστό 
16% ενώ, τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν σε € 1.630.802 σε € 2.387.871 στο 2019. 
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Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 01/01-31/12/2019 Μτβ. Δ% 

Συνολικές Πωλήσεις 15.660.329 18.658.156 -2.997.827 -16,1% 

Κόστος Πωληθέντων  -9.169.894 -11.599.318 2.429.424 -20,9% 

Μικτά ΚέρδηΕκμετάλευσης 6.490.435 7.058.838 -568.403 -8,1% 
Συνολικες Δαπάνες & έκτακτα 
έξοδα -8.141.582 -7.793.273 -348.309 4,5% 

Άλλα Έσοδα 3.373.951 3.270.288 103.663 3,2% 

χρημ/κο κόστος καθαρό -92.002 -147.982 55.980 -37,8% 

Καθαρά Κέρδη προ Φόρων  1.630.802 2.387.871 -757.069 -31,7% 

 
Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπόψη οι 

συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική αγορά εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19.  

 
2 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επίδοσης 

Η εταιρεία χρησιμοποιεί Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επίδοσης (“ΧΔΕ”) στα πλαίσια 
λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό σχεδιασμό 
της, καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί οι ΧΔΕ 
εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών 
αποτελεσμάτων της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης 
ταμειακών ροών.  

 
I. Συντελεστής παγιοποιήσεως Περιουσίας 2020 2019 
(Ενσώματα & Άυλα στοιχεία Ενεργητικού / Σύνολο 
Ενεργητικού) 

19,62% 22,64% 

    

ΙΙ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό  2020 2019 

(Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο 
Ενεργητικού) 

65,38% 64,75% 

    
ΙΙΙ. Συντελεστής Οικονομικής Αυτάρκειας 2020 2019 
(Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο Υποχρεώσεων) 100,40% 67,55% 
    
IV. Συντελεστής καλύψεως Βραχυπροθέσμων 
Υποχρεώσεων 

2020 2019 

(Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού / Σύνολο 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) 

171,26% 141,19% 

    
V. Συντελεστής Κεφαλαίου Κίνησης 2020 2019 
[(Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού-Σύνολο 
Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) / Σύνολο 
Ενεργητικού)] 

27,20% 18,89% 

    
Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας   
I. Συντελεστής Αποδόσεως ιδίων Κεφαλαίων 2020 2019 
(Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια) 25,85% 51,38% 
    
ΙΙ. Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί Πωλήσεων 2020 2019 
(Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις) 41,45% 37,83% 
    
ΙΙΙ. Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί κόστους 
πωληθέντων 

2020 2019 

(Μικτό Κέρδος / Κόστος Πωληθέντων) 70,78% 60,86% 
    
Αριθμοδείκτες Διαχειριστικής Πολιτικής   
I. Συντελεστές μέσου όρου προθεσμίας πληρωμής 
υποχρεώσεων 

2020 2019 

[365 / (Κόστος Πωληθέντων/ΜΟ Υποχρεώσεων σε 
Προμηθευτές)] 

116,77 144,08 
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ΙΙ. Συντελεστής μέσου όρου προθεσμίας 
εισπράξεων των απαιτήσεων 

2020 2019 

[365 / (Πωλήσεις/ΜΟ Απαιτήσεων από πελάτες)] 86,38 51,45 
    
ΙΙΙ. Συντελεστής κυκλοφοριακής ταχύτητας 
Αποθεμάτων 

2020 2019 

[365 / (Κόστος Πωληθέντων/ΜΟ Αποθεμάτων)] 74,59 83,6 

 
 

3 Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας 

Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2020, και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 
σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας, 
καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο. Η 
επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις 
αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση 
των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές 
εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της. 

Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές και 
σχεδιάζει τις επόμενες ενέργειές της για να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα 
αναγκαία και δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες 
της Εταιρείας.  

Η εξάπλωση του ιού COVID-19 και ο χαρακτηρισμός του ως πανδημίας, από τον Μάρτιο 
του 2020, σύμφωνα με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή του, δημιούργησαν ένα 
ισχυρό κλίμα οικονομικής αβεβαιότητας, επηρεάζοντας αρνητικά τη δυναμική ανάπτυξης 
σχεδόν όλων των εταιρειών - εγχώρια και διεθνώς.  

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί και αξιολογεί συνεχώς τις νέες, ασταθείς 
συνθήκες της αγοράς σε συνεχή βάση, ενώ, επίσης, λαμβάνει και εφαρμόζει όλα τα μέτρα, 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων προκλήσεων και κινδύνων προκειμένου να 
διασφαλίσει την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει την δραστηριότητά της.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και 
τις προβλέψεις των επόμενων ετών, η πορεία της εταιρείας το επόμενο έτος 2021 αναμένεται 
αποτελεσματική παρά την οικονομική κρίση που επηρεάζει την ελληνική οικονομία. 

 
4 Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα 

Δεν  υπάρχουν. 

 
 

5 Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

Καταθέσεις δολαρίων Αμερικής σε Τράπεζα Πειραιώς 1.017 

Καταθέσεις δολαρίων Αμερικής σε Ελληνική Τράπεζα 1.332 

Καταθέσεις δολαρίων Αμερικής σε HSBC Bank 30 

Καταθέσεις Λιρών Αγγλίας  σε HSBC Bank 147 

Καταθέσεις νορβηγικών κορόνων σε DnB Bank 408.503 

 
 

6 Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 
αντιμετωπίζει η    εταιρεία 

Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους 
όπως κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο 
ταμειακών ροών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της 
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μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρείας.  

Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την 
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

 

6.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό 
κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση του στις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
διαφόρων νομισμάτων, κυρίως του Δολαρίου ΗΠΑ.  Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει 
από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και από περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.   

Παρακάτω παρουσιάζεται η έκθεση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού της Εταιρείας σε Ξένο Νόμισμα, μεταφρασμένο σε €, στην ημερομηνία 
αναφοράς, καθώς και στην αντίστοιχη συγκριτική: 

 
 31/12/2020 
  USD   NOK   SGD   GBP  
 Ποσά σε € κατά Ξένο Νόμισμα     

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

1.938 670.060 0 163 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

161.132 339.013 49.498  

Βραχυπρόθεσμη έκθεση -159.193 331.046 -49.498 163 

     
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

                
-     

                -                     -                     -     

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

                    
-     

                -                     -                    -     

 Μακροπρόθεσμη έκθεση              -                     -                     -                     -     
   
  31/12/2019  
Ποσά σε €   USD   NOK   SGD   GBP   CAD  

 Ονομαστικά Ποσά       

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

             
46.356    

        
44.124    

                -     
             
172    

             -      

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

        
1.279.468    

          
8.268    

        
38.008    

          
6.034    

           674    

Βραχυπρόθεσμη έκθεση (1.233.112) 35.855  (38.008) (5.862) (674) 

      
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

                    -                     -                     -                     -                  -     

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

                    -                     -                     -                     -                  -     

 Μακροπρόθεσμη έκθεση                     -                     -                     -                     -                  -     

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας για τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο της Εταιρείας από μία μεταβολή +/-10% των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και η επίδραση στα Αποτελέσματα προ φόρων περιόδου και στην Καθαρή Θέση. 

 
31/12/2020 

  + 10%   - 10%  
 Ποσά σε  € USD NOK SGD GBP USD NOK SGD GBP 
Επίδραση στα 
Αποτελέσματα 
περιόδου 

11.794  (2.874) 2.775  (17) (11.510) 305  (2.006) 23  
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Επίδραση στην 
Καθαρή Θέση 

11.794  (2.874) 2.775  (17) (11.510) 305  (2.006) 23  

 

31/12/2019 

  + 10%   - 10%  
 Ποσά σε  €  USD   NOK   SGD   GBP   CAD   USD   NOK   SGD   GBP   CAD  
Επίδραση στα 
Αποτελέσματα 
περιόδου 

112.101  (3.260) 3.455  533  61  (137.012) 3.984  (4.223) (651) (75) 

Επίδραση στην 
Καθαρή Θέση 

112.101  (3.260) 3.455  533  61  (137.012) 3.984  (4.223) (651) (75) 

 

6.2 Κίνδυνος λόγω μεταβολών των επιτοκίων 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο επιτοκίων καθώς καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων και των 
επενδύσεων της με τα έσοδά της και τα ίδια κεφάλαια. Ο υφιστάμενος  κίνδυνος επιτοκίου 
προέρχεται από τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας κατά την 
ημερομηνία αναφοράς, καθώς το υπόλοιπο των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ανέρχεται σε € 960 χιλ. περίπου την 31/12/2020. 

 
6.3 Πιστωτικός Κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις 
καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές 
πιστώσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των  εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών 
συναλλαγών. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις 
διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν για τους πελάτες 
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν δεν 
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής 
ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την 
προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια 
προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με τα όρια που 
έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συχνή βάση.  

 
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 
 Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2019 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 205.102 227.677 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.973.629 2.602.145 

Σύνολο 3.178.731 2.829.822 

 
 

6.4 Κίνδυνος Ρευστότητας 

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των καταλλήλων 
μεθόδων ρευστοποίησης των απαιτήσεων, σε καθορισμένο χρόνο, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η κάλυψη των υποχρεώσεών της με επαρκή διαθέσιμα, για τον λόγο αυτό εξ 
άλλου, δεν έχει καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό.     

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας παρουσιάζεται 
παρακάτω: 



 

12 από 50 

 
 31/12/2020 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε €  Εντός 6 μηνών  6 έως 12 μήνες  1-5 έτη  >5 ετών 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

2.610.229                         -                     -                        -   

Σύνολο  0 0 0 

 
 31/12/2019 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε €  Εντός 6 μηνών  6 έως 12 μήνες  1-5 έτη  >5 ετών 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

3.257.071                         -                     -                        -   

Σύνολο 3.257.071 0 0 0 

 
 

6.5 Κίνδυνοι αναφορικά με την πανδημία Covid-19  

Στις 30.01.2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η εξάπλωση 
του ιού COVID ‐ 19 δημιούργησε «έκτακτη ανάγκη προστασίας της διεθνούς δημόσιας 
υγείας» και μετά από περαιτέρω εξελίξεις, στις 11.03.2020, ο ΠΟΥ κήρυξε τοn covid-19 
πανδημία που έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως. Η εξάπλωση του ιού βρίσκεται σε εξέλιξη και, 
επομένως, τα αποτελέσματά του δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Η 
διάρκεια και η σοβαρότητα των επιπτώσεων αναμένεται να προσδιοριστούν από παράγοντες, 
όπως: (i) πόσο καιρό θα χρειαστεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων 
αντιμετώπισης της νόσου, (ii) την αποτελεσματικότητα των φορολογικών και άλλων μέτρων 
των χωρών ως καθώς και τις αποφάσεις των τραπεζικών εποπτικών αρχών να διευκολύνουν 
τα τραπεζικά ιδρύματα να παρέχουν ρευστότητα και υποστήριξη σε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά.  

Η Navarino παρακολουθώντας στενά τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις, έλαβε 
έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των 
υπαλλήλων της και κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
ελαχιστοποιώντας τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
επαγγελματικά ταξίδια περιορίστηκαν στο ελάχιστο, όπου είναι δυνατόν, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί διαδικασίες για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Επίσης, έχει τεθεί σε 
εφαρμογή πρόσθετος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, για το προσωπικό που 
εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για τη συνέχεια της επιχείρησης για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου διακοπής λειτουργίας. 

Αν και προς το παρόν είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί ή να εκτιμηθεί πλήρως η 
επίδραση της πανδημίας, η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο ζητημάτων εσωτερικής και 
εξωτερικής αλυσίδας εφοδιασμού που σχετίζονται με διαταραχές της ναυτιλίας λόγω των 
δυσκολιών στις μεταφορές.  

Κατά την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία 
έχει καλή οικονομική θέση, θετικό κεφάλαιο κίνησης χωρίς σημαντικές υποχρεώσεις. Η 
πιθανή επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις 
συνεχιζόμενες εξελίξεις. Κατά συνέπεια, προς το παρόν, ο οικονομικός αντίκτυπος της 
πανδημίας COVID-19 στην οικονομική θέση της Εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύλογα και 
αξιόπιστα. 

 

7 Εργασιακά ζητήματα 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος πυλώνας για την ανάπτυξη της 
εταιρείας. Γι αυτόν τον λόγο, η εταιρεία  εφαρμόζει τους κανόνες που ορίζει η εργατική 
νομοθεσία ως προς τα πάσης φύσεως δικαιώματα των εργαζομένων, τηρεί τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας αυτών και ακολουθεί τις οδηγίες του τεχνικού ασφαλείας και φροντίζει 
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για την διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος. 
Παρέχει ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους της ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών. Βασικές αρχές και αξίες της εταιρείας αποτελούν: 

 Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων ακολουθώντας αξιοκρατική 
προσέγγιση σε θέματα ανάπτυξης προσωπικού και προαγωγών. 

 Η προαγωγή της συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης των ανθρώπων. 
 Η δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. 

 
8 Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας 

 Ακτή Μιαούλη 3 

 Αγίων Σαράντα 24 Μοσχάτο 

 Oslo ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 

 
9 Περιβαλλοντικά Ζητήματα 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία και 
υλοποιείται με την συμβολή όλων των εργαζομένων μέσω εφαρμογής περιβαλλοντικών 
προγραμμάτων όπως είναι η ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ και τηλεφώνων) και 
η χρησιμοποίηση κάδων ανακύκλωσης γυαλιού και χαρτιού. 

  
10 Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών 

Καταστάσεων 

Μέσα στον Φεβρουάριο 2021 η εταιρεία έλαβε κρατική ενίσχυση με την μορφή της 
επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 100.000 € η οποία εγκρίθηκε σε επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της πανδημίας Covid-19.   

 
Εκτός των ως άνω αναφερόμενων, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). 

 
Κύριοι μέτοχοι τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη σας για τις οικονομικές 

καταστάσεις της χρήσεως 2020 καθώς και οι επεξηγήσεις που σας δόθηκαν, επιτρέπουν να 
κρίνετε τα πεπραγμένα της υπό κρίση περιόδου, να συζητήσετε και να αποφασίσετε για την 
έγκριση των υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων όπως και όλα τα λοιπά θέματα 
ημερησίας διάταξης. 

 
Πειραιάς 30 Μαρτίου 2021 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος                                              Το μέλος Δ.Σ 
 
 
 
 

Δημήτριος Μ. Τσικόπουλος                                                        Αλεξόπουλος Ιωάννης 
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 

Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 

Ποσά σε € Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του 
Ενεργητικού 

   

Ενσώματα πάγια  5.1  1.702.214   1.835.443  
Δικαίωμα Χρήσης Παγίων  5.2  938.762   872.962  
Άυλα στοιχεία ενεργητικού  5.3  114.908   100.773  
Συμμετοχές σε Θυγατρικές  5.4  307.401   87.401  
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του 
ενεργητικού 

5.6  49.485   44.806  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  5.5  94.295   73.255  
Σύνολο   3.207.065   3.014.640  

    

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του 
Ενεργητικού 

   

Αποθέματα  5.8  1.540.190   2.207.675  
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις  5.7  4.311.018   3.101.561  
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα  5.9  205.102   227.677  
Σύνολο   6.056.310   5.536.913  
Σύνολο Ενεργητικού   9.263.375   8.551.554  

    

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Ίδια Κεφάλαια    

Μετοχικό κεφάλαιο  5.10  275.890   275.890  
Λοιπά αποθεματικά  5.11  91.963   91.963  
Αποτελέσματα εις νέον 5.11  4.273.136   3.079.919  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   4.640.989   3.447.772  

    

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω 
εξόδου από την υπηρεσία  

5.12  352.642   305.231  

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις χρημ/κης 
μίσθωσης  

5.15  733.354   876.816  

Σύνολο   1.085.997   1.182.047  
    

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις  5.13  2.610.229   3.257.071  
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  5.14  699.550   459.000  
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρημ/κης 
μίσθωσης  

5.15  226.610  205.664  

Σύνολο  3.536.389   3.921.735  
Σύνολο Υποχρεώσεων   4.622.385   5.103.782  

     

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

 9.263.375  8.551.554  

 
 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

 
Ποσά σε € Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 
Πωλήσεις  5.16  15.660.329   18.658.156  
Κόστος πωληθέντων  

  (9.169.894)  (11.599.318) 
Μεικτό κέρδος  6.490.435 7.058.838 
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης 5.17  (575.534)  (570.057) 
Έξοδα διάθεσης  5.17  (4.348.105)  (4.603.193) 
Έξοδα διοίκησης  5.17  (3.214.915)  (2.534.935) 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα  5.18  3.373.951   3.270.288  
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά 5.19  (3.028)  (85.088) 
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  1.722.804 2.535.853 
Χρηματοοικονομικά Κόστη  5.21  (92.009)  (147.991) 
Χρηματοοικονομικά Έσοδα 5.21  7   9  
Κέρδη προ φόρων  1.630.802 2.387.871 
Φόρος εισοδήματος  5.22  (430.979)  (616.340) 
Κέρδη χρήσης  1.199.823 1.771.531 
     

Λοιπά συνολικά εισοδήματα:    

Λοιπά Συνολικά Αποτελέσματα που 
δεν αναταξινομούνται στα 
Αποτελέσματα Χρήσης σε επόμενες 
περιόδους 

   

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από 
προγράμματα καθορισμένων παροχών 

5.20  (9.715)  (95.556) 

Αναβαλλόμενος Φόρος που αντιστοιχεί 5.5  2.332   22.761  
  (7.383) (72.795) 

Λοιπά Συνολικά Αποτελέσματα που 
αναταξινομούνται στα Αποτελέσματα 
Χρήσης σε επόμενες περιόδους 

   

Συναλλαγματικές διαφορές   777  (89) 
  777 (89) 

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά 
φόρων 

 (6.606) (72.884) 

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα 
χρήσης 

 1.193.217 1.698.646 

 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε € Σημ. 
Αριθμός 
Μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθ/κά  

Κέρδη 
εις Νέον  

Σύνολο Ιδ. 
Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο την 01/01/2019  9.400 275.890 91.963 1.381.273 1.749.126 
Μεταφορές μεταξύ 
αποθεματικών και κερδών 
εις νέον 

     -   -  

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες   -   -   -   -   -  
Αποτέλεσμα χρήσης     1.771.531 1.771.531 
Λοιπά συνολικά έσοδα:       

Επανεκτίμηση 
υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού 

5.20    -95.556 -95.556 

Αναβαλλόμενος Φόρος που 
αντιστοιχεί 

    22.761 22.761 

Συναλλαγματικές Διαφορές     -89 -89 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
χρήσης μετά από φόρους 

  -   -   -  -72.884 -72.884 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα χρήσης μετά φόρων 

  -   -   -  1.698.646 1.698.646 

Υπόλοιπο την 31/12/2019  9.400 275.890 91.963 3.079.918 3.447.772 

 

 
 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 

 

Ποσά σε € Σημ. 
Αριθμός 
Μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθ/κά  

Κέρδη 
εις Νέον  

Σύνολο Ιδ. 
Κεφαλαίων 

Yπόλοιπο την  01/01/2020  9.400 275.890 91.963 3.079.919 3.447.772 
Μεταφορές μεταξύ 
αποθεματικών και κερδών εις 
νέον 

      

Συναλλαγές με ιδιοκτήτες      -   -  
Αποτέλεσμα χρήσης   -   -   -   -   -  
Λοιπά συνολικά έσοδα:     1.199.823 1.199.823 
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων 
παροχών προσωπικού 

5.20    -9.715 -9.715 

Αναβαλλόμενος Φόρος που 
αντιστοιχεί 

    2.332 2.332 

Συναλλαγματικές Διαφορές     777 777 
Λοιπά συνολικά έσοδα 
χρήσης μετά από φόρους 

  -   -   -  -6.606 -6.606 

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα χρήσης μετά φόρων 

  -   -   -  1.193.217 1.193.217 

Υπόλοιπο την 31/12/2020  9.400 275.890 91.963 4.273.136 4.640.989 
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 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(Έμμεση Μέθοδος) 
 
Ποσά σε € Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 
Ζημιές χρήσης προ φόρων από συνεχιζόμενες 
δραστηριότητες  

  1.630.802   2.387.871  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 

5.1 431.561 350.060 

Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων 5.3 40.069 34.881 
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίου 5.2 193.058 178.468 
(Κέρδος) / Ζημιά από πώληση ενσώματων παγίων 
περιουσιακών στοιχείων 

 19.000 3.540 

Παροχές συνταξιοδότησης προς τους εργαζομένους 5.20 43.592 40.425 
Έσοδο από αναστροφή πρόβλεψης 5.20 (8.822) (42.413) 
Συναλλαγματικές Διαφορές (κέρδη)/ ζημίες  777 (89) 
Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 5.21 92.002 147.982 
Προσαρμογές στα κέρδη  811.237 712.854 

Ταμ. Ροές από λειτ/κές δραστ/τες πριν τις 
μεταβολές του κεφ. Κίνησης 

  2.442.039   3.100.725  

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης    

(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων   667.485   898.083  
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων   (597.796)  (282) 
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων   (992.554)  (2.590.220) 

  (922.865) (1.692.419) 
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   1.519.173   1.408.306  
Καταβληθέντες τόκοι   (89.083)  (93.142) 
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος   (679.760)  (115.304) 
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  

  750.330   1.199.861  

    

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    

Αγορές ενσώματων παγίων 5.1  (479.781)  (734.376) 
Αγορές ασώματων παγίων 5.3  (54.205)  (17.543) 
Επενδύσεις σε θυγατρικές 5.4  (220.000) - 
Εισπραχθείσες Επιχορηγήσεις 5.13  200.000  - 
Τόκοι που εισπράχθηκαν 5.21  7   9  
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες 

  (553.979)  (751.911) 

    

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

   

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές 
μισθώσεις 

5.15  (218.927)  (340.108) 

Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες 

  (218.927)  (340.108) 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, 
ταμειακά ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις 

  (22.575)  107.843  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή 
της  χρήσης 

  227.677   119.834  

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο 
τέλος της χρήσης 

 205.102 227.677 

  
 Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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1. Γενικές πληροφορίες 
Η Navarino Α.Ε. (η “Navarino” ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και δραστηριοποιείται 
στον τομέα των δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών και πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε 
ναυτιλιακές εταιρείες ανά τον κόσμο.  
 
H Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στην Ακτή Μιαούλη αρ. 3 στον Πειραιά ενώ από το 2009 
λειτουργεί υποκατάστημα στην Νορβηγία. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές 
καταστάσεις της μητρικής,  Navarino (UK) Limited, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού της 
κεφαλαίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2020 περιλαμβάνουν τις εταιρικές 
οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Navarino Μονοπρόσωπη Α.Ε. Η Εταιρεία δεν 
συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 παρ. 4 «μία 
μητρική δεν απαιτείται να παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όταν η ίδια η 
μητρική είναι εξ’ ολοκλήρου  ή εν μέρει θυγατρική μίας άλλης επιχείρησης και οι λοιποί 
ιδιοκτήτες της, έχουν ενημερωθεί και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις για το γεγονός ότι η 
μητρική δεν θα καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις».  
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας την 30 Μαρτίου 2021 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
των μετόχων. 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης 

 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020, που καλύπτει το οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2020, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΠ), τα οποία δημοσιεύθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASB) και σύμφωνα με τις ερμηνείες τους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί από τη 
Διεθνή Επιτροπή Διερμηνείας Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΠ) και έχουν εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τις 31/12/2020. Επιπλέον, οι προαναφερθείσες Οικονομικές 
Καταστάσεις καταρτίστηκαν με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει όλα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις ερμηνείες τους, που ισχύουν για τις δραστηριότητες 
της Εταιρείας. Οι σχετικές λογιστικές πολιτικές, μια περίληψη των οποίων παρουσιάζεται 
παρακάτω στη Σημείωση 4, έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€) που είναι το νόμισμα λειτουργίας της 
Εταιρείας. 

 
Αναταξινομήσεις 
Την 31/12/2019, για σκοπούς καλύτερης παρουσίασης, ποσό 2.829.361 € το οποίο 
αναφέρεται σε χρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη αναφορικά με έξοδα διαχείρισης 
αναταξινομήθηκε από το κονδύλι «Πωλήσεις» στο κονδύλι «Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα». 
Οι παραπάνω ανακατατάξεις δεν επηρεάζουν τα Ίδια Κεφάλαια, τα Κέρδη προ τόκων, φόρων 
και αποσβέσεων και τα Κέρδη μετά φόρων της προηγούμενης χρήσης. 
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2.1. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές 
που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2020, 
προσαρμοσμένων με νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που επιτάσσουν 
τα ΔΠΧΑ (βλ. παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2). 

 

2.1.1. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις 
υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2020 ή μεταγενέστερα. 

 Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών 
θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή 
διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό 
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την 
επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων 
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, 
θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων 
από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του 
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω 
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού 
και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι 
της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 
Καταστάσεις.  

 Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής 
του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του 
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω 
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη 
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του 
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση 
κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να 
αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους 
Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, 
συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα 
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου 
Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες 
απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει 
ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την 
αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να 
υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες 
κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση 
των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες 
απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις 
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι 
τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί 
συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός 
επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους 
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, 
χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. 
Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω 
έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19 
Παραχωρήσεις Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 01/06/2020) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες 
παρέχουν  στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία 
σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση 
μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που 
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν 
εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν 
τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική 
εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό 
χειρισμό ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για 
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παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις 
πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι 
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

   

2.1.2. Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις 
υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή 
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το 
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ 
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής 
ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων 
αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα 
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής 
ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», 
έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

 Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: 
«Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης 
στην αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, 
προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι 
τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις 
επιπτώσεις στις Οικονομικές 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 χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 
λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, 
καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Τα ανωτέρω έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2021. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 
Παραχωρήσεις Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται 
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την 
πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής 
κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται 
με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες 
την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 
«Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 
2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που 
περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις 
Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις 
αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, 
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία 
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις 
επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να 
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που 
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν 
έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις 
και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 
Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα 
πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος 
σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 
«Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 
«Μισθώσεις». 
 
Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

- Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, 
το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του 
IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based 
standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη 
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, 
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει 
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 
κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, 
οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά 
εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα 
κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε 
πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη 
μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, 
παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που 
απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που 
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως 
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον 
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι 
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή 
του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση 
ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της 
διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) 
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των 
απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή 
ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο 
του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος 
της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως 
αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των 
τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να 
παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  τροποποιήσεις απαιτείται η 
γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της 
γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 
Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου 
σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και 
αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής 
εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα 
μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική 
ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης 

 
Η σύνθεση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη Διοίκηση να κάνει κρίσεις, εκτιμήσεις 
και παραδοχές που επηρεάζουν περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, ενδεχόμενες 
γνωστοποιήσεις απαιτήσεων και υποχρεώσεων καθώς και έσοδα και έξοδα κατά τη διάρκεια 
των παρουσιαζόμενων περιόδων. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τα εκτιμώμενα. Οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος 
και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα, 
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τα οποία θεωρούνται εύλογα υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις, ενώ επανεκτιμούνται 
συνεχώς με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. 
Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογήσεις που αναφέρονται σε δεδομένα των οποίων η 
ανάπτυξη θα μπορούσε να επηρεάσει τους λογαριασμούς των Οικονομικών Καταστάσεων 
τους επόμενους 12 μήνες είναι οι εξής:  
 

 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις  
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 9 
για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Σύμφωνα με την 
προαναφερθείσα προσέγγιση, η πρόβλεψη για απομείωση αποτιμάται σε ποσό ίσο με την 
αναμενόμενη απώλεια ζωής για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά 
στοιχεία. Η Εταιρεία έχει προβλέψει επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς 
τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και προκύπτει από αυτές τις απαιτήσεις. Σε κάθε 
ημερομηνία περιόδου αναφοράς, η πρόβλεψη που έχει γίνει προσαρμόζεται και οι πιθανές 
αλλαγές αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 

 Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος  
Η μέτρηση των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε 
εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές για τις οποίες δεν είναι δυνατός ο ακριβής 
υπολογισμός του φόρου κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών. Η Εταιρεία αναγνωρίζει 
υποχρεώσεις για αναμενόμενα φορολογικά θέματα, βάσει εκτιμήσεων για πιθανά ποσά που 
οφείλονται για πρόσθετους φόρους. Όταν ο αναμενόμενος τελικός πληρωτέος φόρος είναι 
διαφορετικός από τους αρχικούς υπολογισμούς στις οικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές 
επηρεάζουν τον φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία στην 
περίοδο που αυτά τα ποσά καθίστανται οριστικά. 
 

 Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις  
Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων απαιτεί από τη διοίκηση να κάνει 
παραδοχές και κρίσεις σε συνεχή βάση σχετικά με την πιθανότητα μελλοντικών γεγονότων να 
συμβούν ή να μην συμβούν καθώς και τις πιθανές συνέπειες που μπορεί να έχουν αυτά τα 
γεγονότα στις δραστηριότητες της Εταιρείας. Ο προσδιορισμός ενδεχόμενων και απαιτήσεων 
είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, 
νόμους, κανονισμούς κ.λπ. Οι αλλαγές σε κρίσεις ή ερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε 
αύξηση ή μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. Όταν διατίθενται 
πρόσθετες πληροφορίες, η Διοίκηση εξετάζει τα γεγονότα στα οποία μπορεί επίσης να 
οδηγήσει στην επανεξέταση των εκτιμήσεών της. 
 

 Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού  
Το ποσό πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η 
μελέτη του αναλογιστή περιλαμβάνει συγκεκριμένες παραδοχές σχετικά με το προεξοφλητικό 
επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αποδοχών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη 
τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα διάρκεια ζωής. Οι παραδοχές που 
χρησιμοποιούνται ενσωματώνονται σε σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση επαναξιολογεί 
συνεχώς αυτές τις παραδοχές (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη Σημείωση 5.20). 
 

 Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων  
Προκειμένου να υπολογιστεί η απόσβεση, σε κάθε περίοδο αναφοράς, η Εταιρεία εξετάζει την 
ωφέλιμη ζωή και την υπολειμματική αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 
υπό το φως των τεχνολογικών, θεσμικών και οικονομικών εξελίξεων καθώς και της εμπειρίας 
που προκύπτει από την εκμετάλλευσή τους. Την 31.12.2020, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι 
ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των περιουσιακών 
στοιχείων. 
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4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

4.1. Συναλλαγματικές μετατροπές 

 
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμώνται 
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του πρωτογενούς οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο 
λειτουργεί η Εταιρεία («το λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται 
σε ευρώ, που είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας. 

 (α)     Δραστηριότητες εξωτερικού 
Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις στις οικονομικές καταστάσεις της εκμετάλλευσης 
στο εξωτερικό μετατρέπονται σε ευρώ χρησιμοποιώντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 
ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Τα έσοδα και 
τα έξοδα έχουν μετατραπεί στο νόμισμα αναφοράς της Εταιρείας χρησιμοποιώντας τις μέσες 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους. Τυχόν 
διαφορές που προκύπτουν από την εν λόγω διαδικασία έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στον 
λογαριασμό «αποθεματικό μετάφρασης συναλλάγματος» που περιλαμβάνεται στα 
Διατηρούμενα Κέρδη ενώ αναγνωρίζεται στα άλλα έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών 
Εσόδων. Κατά την πώληση, την κατάργηση ή τη διαγραφή μιας συναλλαγής στο εξωτερικό, 
το παραπάνω αποθεματικό μετάφρασης συναλλάγματος θα μεταφερθεί στην κατάσταση 
λογαριασμού αποτελεσμάτων της περιόδου. 

(β)     Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε λειτουργικό νόμισμα χρησιμοποιώντας τις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία εκτέλεσης των εν λόγω 
συναλλαγών. Τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που εκφράζονται σε 
ξένο νόμισμα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας κατά την ημερομηνία 
αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης χρησιμοποιώντας την ισχύουσα 
συναλλαγματική ισοτιμία εκείνη την ημέρα. Τυχόν κέρδη ή ζημίες λόγω διαφορών μετάφρασης 
που προκύπτουν από τον διακανονισμό τέτοιων συναλλαγών κατά την περίοδο, καθώς και 
από τη μετατροπή νομισματικών περιουσιακών στοιχείων σε ξένο νόμισμα με βάση τις 
ισχύουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Εισοδήματος.   

4.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων, μεταφορικά μέσα, 
έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως μείον 
συσσωρευμένες αποσβέσεις.  Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που 
συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.  
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή 
καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά 
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η 
λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.  
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 
πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους ως εξής: 
 

 Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων                                         έως 12 έτη 
 Μεταφορικά μέσα                                                               6  έτη 
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός                                       5 έως 10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και 
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως. 
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην 
ανακτήσιμη αξία του  όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία 
του. 
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4.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Λογισμικό 
Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες 
αποσβέσεις.  Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε να είναι 
δυνατή η χρήση τους.  
 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 
του λογισμικού η οποία κυμαίνεται από 1 ως 5 χρόνια.  
 
Δαπάνες που σχετίζονται με την συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως 
έξοδα όταν πραγματοποιούνται.   
  

4.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσης 
μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Ο έλεγχος απομείωσης διενεργείται με βάση 
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36. 
 

4.5. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Αναγνώριση και παύση αναγνώρισης 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, και μόνον όταν, η Εταιρεία 
καθίσταται συμβαλλόμενος του χρηματοοικονομικού μέσου. 
 
Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού όταν και 
μόνο όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του 
χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού ή όταν μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό 
στοιχείο του ενεργητικού και επί της ουσίας μεταβιβάζονται ουσιωδώς όλοι οι κίνδυνοι και τα 
οφέλη που σχετίζονται με τo συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού. Μία 
χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
όταν, και μόνο όταν, εξοφλείται – δηλαδή όταν η δέσμευση που καθορίζεται στη σύμβαση 
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 

 Ταξινόμηση και αρχική αναγνώριση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν ένα σημαντικό στοιχείο 
χρηματοδότησης και επιμετρώνται στην τιμή της συναλλαγής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
ΔΠΧΑ 15, τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην 
εύλογη αξία προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν 
καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης κινδύνων, ταξινομούνται στις 
ακόλουθες κατηγορίες: 

 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 
 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, 
 χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την 
αποαναγνώριση (συμμετοχικοί τίτλοι) 

Η ταξινόμηση κάθε χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, προσδιορίζεται βάσει: 
 του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, και 
 των χαρακτηριστικών των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 

Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 
και τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος περιλαμβάνονται στα 
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κονδύλια «Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα», «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και 
«Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των εμπορικών απαιτήσεων που 
περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 
 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος όταν 
πληρούνται οι κατωτέρω συνθήκες: 
I. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης του χρηματοοικονομικού στοιχείου του 

ενεργητικού είναι η διακράτηση με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, 

II. οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού 

συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου 

υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η επίδραση από την προεξόφληση δεν είναι σημαντική, η 

προεξόφληση παραλείπεται. 

Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και απαιτήσεις με σταθερές ή 

προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά, καθώς 

επίσης τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, καθώς επίσης και τις εμπορικές και 

λοιπές απαιτήσεις. 
 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται 

προς εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την 

αρχική αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία.  

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν 

αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα 

περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα 

προς εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης.  

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές 

κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο. 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν κατέχει «Χρηματοοικονομικά στοιχεία του 

ενεργητικού επιμετρώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων». 
 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία 

μέσω των συνολικών εισοδημάτων (συμμετοχικοί τίτλοι) 

Σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 9, κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία 

δύναται αμετακλήτως να επιλέξει να παρουσιάζει στα λοιπά αποτελέσματα απευθείας στην 

καθαρή θέση τις μεταγενέστερες μεταβολές στην εύλογη αξία μιας επένδυσης σε συμμετοχικό 

τίτλο, ο οποίος δεν προορίζεται για εμπορική εκμετάλλευση.  
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Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν 

ανακυκλώνονται ποτέ στα αποτελέσματα της χρήσης. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα 

έσοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός 

εάν η Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην 

κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη 

αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης Η εν λόγω 

επιλογή πραγματοποιείται για κάθε συμμετοχικό τίτλο ξεχωριστά.  

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν κατέχει «Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 

στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων». 
 

Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών 

απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς αντικατέστησε τον 

χειρισμό του ΔΛΠ 39 για αναγνώριση πραγματοποιηθέντων ζημιών με την αναγνώριση των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών.  

Η απομείωση ορίζεται στο ΔΠΧΑ 9 ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία (ECL), η οποία είναι η 

διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμιακών ροών που οφείλονται στον κάτοχο συγκεκριμένου 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου και των ταμειακών ροών που αναμένεται να 

εισπραχθούν, δηλαδή τα ελλείμματα μετρητών που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης, 

προεξοφλημένο κατά προσέγγιση στο αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού 

στοιχείου. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για όλα 

τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να 

αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική 

αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο 

επίπεδο, χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο 

ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων που αφορούν σε λογικές 

μελλοντικές εκτιμήσεις της οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού 

περιβάλλοντος. 

Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ: 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει 

επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα οποία έχουν χαμηλό 

πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1) και για τα οποία 

αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά για τους επόμενους 12 μήνες,  

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει 

επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και τα οποία δεν έχουν χαμηλό 

πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2). Για αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά έως τη λήξη τους. 

 των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις 

απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 3) και για τα οποία 

αναγνωρίζεται η αναμενόμενη πιστωτική ζημιά έως τη λήξη τους. 

4.6.  Αποθέματα 
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα και αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ 
κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη 
μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις 
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τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας 
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.  

4.7. Εμπορικές απαιτήσεις 
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που 
πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες 
της Εταιρείας. 
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, 
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. 

4.8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα 
μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής 
ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.  

4.9. 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, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.  

4.10. Εμπορικές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και 
υπηρεσιών που αποκτήθηκαν  κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους 
προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
όταν η πληρωμή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί  μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή 
τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις.  

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται 
μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 

4.11. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 
Το φορολογικό έξοδο για την περίοδο περιλαμβάνει τρέχοντα και αναβαλλόμενο φόρο. Ο 
φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός από το βαθμό 
που σχετίζεται με στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα ή απευθείας στα 
ίδια κεφάλαια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται επίσης στα λοιπά συνολικά 
έσοδα ή απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα. 
 
Η τρέχουσα επιβάρυνση φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς 
νόμους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στην 
Ελλάδα. Η Διοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις που λαμβάνονται στις φορολογικές 
δηλώσεις σε σχέση με καταστάσεις στις οποίες η ισχύουσα φορολογική ρύθμιση υπόκειται σε 
ερμηνεία. Θεσπίζει, κατά περίπτωση, προβλέψεις βάσει των ποσών που αναμένεται να 
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές. Οι σχετικές διατάξεις περιλαμβάνουν επίσης τυχόν 
προσαυξήσεις που αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές. 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται σε προσωρινές διαφορές που 
προκύπτουν μεταξύ των φορολογικών βάσεων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων 
και των λογιστικών αξιών τους στις οικονομικές καταστάσεις. Ο αναβαλλόμενος φόρος 
εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή υποχρέωσης σε μια συναλλαγή, εκτός από μια συνένωση επιχειρήσεων, που 
κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο κέρδος 
ή ζημία.  
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Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με τη χρήση φορολογικών 
συντελεστών (και νόμων) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά θεσπιστεί έως την ημερομηνία 
αναφοράς και αναμένεται να ισχύουν όταν πραγματοποιηθεί η σχετική αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση ή όταν η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση διευθετηθεί. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι 
θα υπάρξουν μελλοντικά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι προσωρινές διαφορές. 
 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικά εκτελεστό δικαίωμα συμψηφισμού των τρεχουσών φορολογικών απαιτήσεων με τις 
τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική 
αρχή και υπάρχει πρόθεση να διευθετηθεί τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση. 
 

4.12. Παροχές στο προσωπικό 
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα 
καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών. 

(α) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο)  
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους 
αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των 
καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των 
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η 
θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια 
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.  

Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη 
παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος 
(αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που 
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της 
προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από 
ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος 
(projected unit credit method).  

Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως 
η ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες 
παροχές Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος 
προσωπικού στις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και 
συνίστανται από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό 
κόστος, τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. 
Αναφορικά με τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το 
αναθεωρημένο ΔΛΠ 19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική 
των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:  

 την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και 
την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,  

 τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του 
προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού 
τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει 
του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της 
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,  

 την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την 
νωρίτερα εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν 
αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή,  

 λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση 
ευαισθησίας.  
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 (β)     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 καταχωρεί 
αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η Εταιρεία δεν μπορεί 
πλέον να αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η Εταιρεία αναγνωρίζει 
έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 στα οποία 
περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Στην περίπτωση που 
γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές τερματισμού της αποχώρησης 
υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να αποδεχθούν την 
προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται. 

 (γ)      Προγράμματα διανομής κερδών και πρόσθετων παροχών  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία υποχρέωση και ένα έξοδο για τις πρόσθετες παροχές και τη 
συμμετοχή στα κέρδη, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τα 
κατανεμημένα κέρδη στους μετόχους, ύστερα από ορισμένες προσαρμογές. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει μία πρόβλεψη όταν υπάρχει δέσμευση νομική ή τεκμαιρόμενη ως αποτέλεσμα 
παρελθόντων γεγονότων. 

4.13. Αναγνώριση εσόδων 
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, καθιερώνεται ένα μοντέλο πέντε βημάτων για τον προσδιορισμό 
των εσόδων από συμβόλαια με πελάτες: 

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης. 

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 

5. Αναγνώριση εσόδου όταν (ή καθώς) η Εταιρεία ικανοποιεί τις υποχρεώσεις 

εκτέλεσης. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδα όταν ικανοποιείται η εκτέλεση της συμβατικής  υποχρέωσης, 
μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες βάσει της υποχρέωσης αυτής. Η απόκτηση του 
ελέγχου από τον πελάτη γίνεται όταν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη χρήση και να αντλεί 
ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο έλεγχος 
μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται με την πάροδο του χρόνου: 

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι 
υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που θα 
παρασχεθούν. Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ 
προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες 
υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον πελάτη. 

Δεσμεύσεις εκτέλεσης που εκπληρώνονται σε μία συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή: 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος ΦΠΑ, 
αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που 
απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. 

Έσοδα από τόκους  
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει 
απομείωση των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από 



 

32 από 50 

τόκους με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγματικό επιτόκιο) επί της απομειωμένης (νέας 
λογιστικής) αξίας.  

4.14. Μισθώσεις 

Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του 
ενεργητικού 

Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου η εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα 
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης προβαίνοντας σε 
επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος. 

Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει: 

 το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης, 
 τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την ημερομηνία 

έναρξης της μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με τα κίνητρα μίσθωσης που 
εισπράχθηκαν, και 

 τα αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τον μισθωτή. 

Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση 
μίσθωσης στην παρούσα αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων κατά την 
ημερομηνία αυτήν. Όταν το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι εφικτό να προσδιοριστεί 
κατάλληλα, τότε οι καταβολές μισθωμάτων θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο 
αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισμού της εταιρείας. 

Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που 
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις 
παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια της 
περιόδου μίσθωσης, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου: 

1. τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης, 

2. τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική 
μεταβολή δεικτών ή επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά χρησιμοποιώντας την τιμή 
του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, 

3. τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας, 

4. την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η 
εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα, και 

5. τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η μισθωτική περίοδος 
αντανακλά την εξάσκηση του δικαιώματος της εταιρείας για τον τερματισμό της 
μίσθωσης. 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα 
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού με το μοντέλο του κόστους. 

Η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος μείον τυχόν 
σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές απομείωσης και προσαρμοσμένο για τυχόν 
μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης, 
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Η εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του 
δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο και εξετάζει για τυχόν απομείωση.  

Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση 
μίσθωσης, ως ακολούθως: 

1. αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά το χρηματοοικονομικό 
κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, 

2. μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν 
καταβληθεί, και 

3. επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν 
επανεκτίμηση ή τροποποίηση της μίσθωσης. 

Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της 
μισθωτικής περιόδου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό 
επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης. 

Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία αναγνωρίζει στα κέρδη ή 
στις ζημιές (με εξαίρεση την περίπτωση που οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική αξία 
ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο εφαρμόζονται άλλα σχετικά Πρότυπα) και 
τα δύο παρακάτω στοιχεία: 

1. το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, και 

2. τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της 
υποχρέωσης μίσθωσης κατά την περίοδο που λαμβάνει χώρα το γεγονός που 
ενεργοποιεί τις εν λόγω καταβολές. 

 

4.15. Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη 
Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
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5. ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

5.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία  

 
 

 
 

Ποσά σε € 
 Οικόπεδα, Κτίρια 
& εγκαταστάσεις  

 Μηχανήματα &  
Μεταφορικά Μέσα  

 Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός  

 Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση  

 Σύνολο  

Μικτή λογιστική αξία 
την 01/01/2020 

 736.679   577.764   2.021.478   72.051   3.407.972  

Προσθήκες  74.578   75.000   279.974   50.230   479.781  
Πωλήσεις / Αποσύρσεις      -  
Μεταφορές  64.851   (232.543)  (15.416)  (64.851)  (247.959) 
Μικτή λογιστική αξία 
την 31/12/2020 

 876.107   420.221   2.286.036   57.430   3.639.794  

      

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις την 
01/01/2020 

 (362.372)  (89.665)  (1.120.492)  -   (1.572.528) 

Αποσβέσεις χρήσης  (82.345)  (100.129)  (249.086)   (431.561) 
Αποσβέσεις 
πωληθέντων / 
αποσυρθέντων 

  (19.000)    (19.000) 

Μεταφορές   72.492   13.017    85.509  
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις την 
31/12/2020 

 (444.717)  (136.302)  (1.356.561)  -   (1.937.580) 

      
Καθαρή λογιστική αξία 
την 31/12/2020 

 431.391   283.919   929.475   57.430   1.702.214  

Ποσά σε € 
 Οικόπεδα, Κτίρια & 

εγκαταστάσεις  
 Μηχανήματα &  

Μεταφορικά Μέσα  

 Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός  

 Ακινητοποιήσεις υπό 
εκτέλεση  

 Σύνολο  

Μικτή λογιστική αξία 
την 01/01/2019 

 724.243   399.336   1.730.316   -   2.853.895  

Προσθήκες  12.436   358.727   291.162   72.051   734.376  
Πωλήσεις / 
Αποσύρσεις 

  (180.299)    (180.299) 

Μικτή λογιστική αξία 
την 31/12/2019 

 736.679   577.764   2.021.478   72.051   3.407.972  

      

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις την 
01/01/2019 

 (290.926)  (123.928)  (908.835)  -   (1.323.689) 

Αποσβέσεις χρήσης  (71.446)  (66.957)  (211.657)   (350.060) 
Αποσβέσεις 
πωληθέντων / 
αποσυρθέντων 

  101.221     101.221  

Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις την 
31/12/2019 

 (362.372)  (89.665)  (1.120.492)  -   (1.572.528) 

      

Καθαρή λογιστική 
αξία την 31/12/2019 

 374.307   488.099   900.986   72.051  1.835.443  
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5.2. Δικαίωμα Χρήσης Παγίων  
Τα δικαιώματα χρήσης της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΠΧΑ 16, αναλύονται ως 
εξής: 

Ποσά σε € 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μηχανήματα & 
Μεταφορικά 

μέσα 
Σύνολο 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 01/01/2019 - - - 

Επίδραση ΔΠΧΑ 16 01/01/2019 1.009.822 41.609 1.051.431 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 01/01/2019 1.009.822 41.609 1.051.431 

Προσθήκες 0 0 0 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 31/12/2019 1.009.822 41.609 1.051.431 

    
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Δικαιώματος Χρήσης 
την 01/01/2019 

- - - 

Αποσβέσεις (169.482) (8.987) (178.468) 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Δικαιώματος Χρήσης 
την 31/12/2019 

(169.482) (8.987) (178.468) 

    
 Υπόλοιπο 31/12/2019 840.340 32.622 872.962 

 
 

Ποσά σε € 
Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μηχανήματα & 
Μεταφορικά 

μέσα 
Σύνολο 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 01/01/2020 1.009.822 41.609 1.051.431 

Προσθήκες  96.411 96.411 

Μεταφορές  247.959 247.959 

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 31/12/2020 1.009.822 385.979 1.395.801 

    
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Δικαιώματος Χρήσης 
την 01/01/2020 

(169.482) (8.987) (178.468) 

Αποσβέσεις (169.482) (23.576) (193.058) 

Μεταφορές  (85.513) (85.513) 

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Δικαιώματος Χρήσης 
την 31/12/2020 

(338.963) (118.076) (457.039) 

    
 Υπόλοιπο 31/12/2020 670.858 267.903 938.762 

 
 

5.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αγοραζόμενο λογισμικό και αναλύονται ως 
εξής: 

 

Ποσά σε €  Λογισμικά Προγράμματα  

Μικτή λογιστική αξία την 01/01/2019  422.638  
Προσθήκες  17.543  
Μεταφορές  

Μικτή λογιστική αξία την 31/12/2019  440.181  
  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 01/01/2019  (304.527) 
Αποσβέσεις χρήσης  (34.881) 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2019  (339.409) 
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Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019  100.773  

  
 
Ποσά σε € 

 Λογισμικά Προγράμματα  
  

Μικτή λογιστική αξία την 01/01/2020  440.181  
Προσθήκες  54.205  
Μεταφορές  

Μικτή λογιστική αξία την 31/12/2020  494.386  
  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 01/01/2020  (339.409) 
Αποσβέσεις χρήσης  (40.069) 
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2020  (379.478) 

  
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020  114.908 

 

5.4.  Επενδύσεις σε θυγατρικές 
Η εταιρεία κατείχε τις ακόλουθες θυγατρικές κατά την ημερομηνία αναφοράς: 

 

   31.12.2020 31.12.2019 

Όνομα 
Χώρα 
εγκατάστασης 

Ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 

Λογιστική 
αξία 

Ποσοστό άμεσης 
συμμετοχής 

Λογιστική 
αξία 

Navarino PTE 
Limited 

Singapore 100% 30.886 100% 30.886 

Navarino HK 
Limited 

Hongkong 100% 19.778 100% 19.778 

Navarino UK 
Limited 

United 
Kingdom 

100% 11.737 100% 11.737 

Navarino Germany Germany 100% 25.000 100% 25.000 

WAAVIA SA Greece 60% 220.000 - - 

   307.401  87.401 

 
Μέσα στην χρήση η εταιρεία προέβη σε αγορά ποσοστού 60% της εταιρείας Waavia 
Μονοπρόσωπη Α.Ε η οποία ασχολείται στην ανάπτυξη λογισμικού αντί συνολικού τιμήματος 
220.000. 

 

5.5. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος 
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 
Τα ποσά της αναβαλλόμενης φορολογίας αναλύονται ως ακολούθως: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Ποσά σε € Α.Φ. Απαίτηση Α.Φ. Απαίτηση 

Δικαιώματα χρήσης Παγίων  9.661  - 

Παροχές προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης  84.634   73.255  

Σύνολα  94.295   73.255  

Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών 
Απαιτήσεων και Υποχρεώσεων 

 -   -  
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Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση / Υποχρέωση 94.295 73.255 

 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου 
είναι οι παρακάτω:  

 

Ποσά σε € 
Δικαιώματα χρήσης 

Παγίων 

Παροχές 
προς τους 

εργαζομένους 

Συνολική 
Αναβαλλόμενη 

Φορολογική 
Απαίτηση / 
Υποχρέωση 

Υπόλοιπο την 01/01/2020 0 73.255 73.255 

Πίστωση στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 

9.661 9.047 18.708 

Πίστωση στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος 

 - 2.332 2.332 

Υπόλοιπο την 31/12/2020 9.661 84.634 94.295 

 

5.6. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία  

 
Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

    

Εγγυήσεις  49.485   44.806  

Καθαρή λογιστική αξία  49.485   44.806  

 

5.7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 
Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους  1.045.909   1.389.396  
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη  1.927.720   1.212.334  
Επιταγές εισπρακτέες  -   415  
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  -   -  

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις  2.973.629   2.602.145  

ΦΠΑ εισπρακτέος  217.215   307.265  

Αγορές υπο παραλαβή  46.036   31.478  

Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος  616.340   -  

Λοιπές απαιτήσεις  115.159   63.364  

Έξοδα επόμενων χρήσεων  93.345   58.306  

Έσοδα χρήσης εισπρακτέα  249.293   39.002  

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -  -  

Σύνολα  4.311.018  3.101.561  

 
 
Θεωρείται ότι το σύνολο των προαναφερόμενων απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η 
εύλογη αξία αυτών των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων δεν 
προσδιορίζεται χωριστά, καθώς θεωρείται ότι η λογιστική τους αξία προσεγγίζει την εύλογη 
αξία τους. 
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην ονομαστική τους αξία, μετά από προβλέψεις 
για πιθανές μη απαιτήσεις βάσει του αναμενόμενου μοντέλου πιστωτικής ζημίας που εισήγαγε 
το ΔΠΧΑ 9. 
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Όσον αφορά τις "Εμπορικές απαιτήσεις", η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση που καταγράφεται στο Πρότυπο και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημίες κατά τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Η Εταιρεία αξιολόγησε την ανάγκη πρόβλεψης 
για απομείωση αυτών των απαιτήσεων και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν 
σημαντικές αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν προχώρησε στην 
πραγματοποίηση σχετικής πρόβλεψης για αυτές τις απαιτήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. 
Με βάση τα παραπάνω, η Εταιρεία αξιολόγησε ότι η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 δεν έχει 
σημαντική επίδραση. 
Η λήξη των εμπορικών απαιτήσεων της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και η συγκριτική 
περίοδος έχει ως εξής: 

 
31/12/2019  

Ποσά σε € Σύνολο 
  

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα  2.043.498  
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:  

< 90 ημέρες  380.206  

<91 - 180 ημέρες  125.819  

<181 - 360 ημέρες  52.622  

> 360 ημέρες  -  

Σύνολο  2.602.145  

 
31/12/2020  

Ποσά σε € Σύνολο   
Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα  2.809.372  
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:  

<91 - 180 ημέρες  80.998  
<181 - 360 ημέρες  15.687  
> 360 ημέρες  67.571  
Σύνολο  2.973.629 

 

5.8. Αποθέματα 
Τα συνολικά αποθέματα που παρουσιάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αφορούν τελικά 
προϊόντα. 
Το ποσό των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο κατά τη διάρκεια του έτους και 
περιλαμβανόταν στο κόστος πωληθέντων αγαθών της Εταιρείας ισούται με 7.021.398 € το 
2020 (2019: 9.326.292 €).  

 
Τα αποθέματα της εταιρείας είναι ελεύθερα βαρών. 

 

5.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 
Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Μετρητά στο ταμείο  50.688   47.871  

Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα  154.413   179.806  
Σύνολο  205.102   227.677  
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5.10. Μετοχικό κεφάλαιο 

Ποσά σε € 
Αριθμός 
μετοχών 

Ονομαστική 
αξία 

Αξία κοινών 
μετοχών 

Υπόλοιπα την 31/12/2019  9.400  € 29,35  275.890  

    

Υπόλοιπα την 31/12/2020  9.400  € 29,35  275.890  

 
Η ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε €29,35 έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι 
ολοσχερώς καταβλημένο.  

 

5.11. Λοιπά Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον 
Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται παρακάτω: 

Ποσά σε € Τακτικό Αποθεματικό 
  

Υπόλοιπα την 31/12/2018 91.964 

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέον - 

Υπόλοιπα την 31/12/2019 91.964 
  

Υπόλοιπα την 31/12/2019 91.964 

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέον                                          - 

Υπόλοιπα την 31/12/2020 91.964 

 
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας 
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων 
καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό 
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό 
αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
H Διοίκηση θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της 
χρήσης 2020.  

 

5.12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον Ν.2112/20, οι 
εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος 
μήνα πριν την απόλυση, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης 
εξηρτημένης εργασίας τους (απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή 
συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο 
χρόνος προειδοποίησης όσο και τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, 
ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε εργαζόμενους που έχουν 
συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου δηλ. την 12.11.2012, τα 
17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη και απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Η 
οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% της 
αποζημίωσης που οφείλεται σε περίπτωση απόλυσης. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική 
νομοθεσία, προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος δεν δικαιούται 



 

40 από 50 

αποζημίωση όπως ενδεικτικώς αναφερομένων: περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, 
περίπτωση απόλυσης με σύμβαση εργασίας για τους πρώτους 12 μήνες, υποβολή μήνυσης 
για αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του, θάνατος 
εργαζόμενου.  
Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως 
εξής: 
 
Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 305.231 209.322 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 43.592 40.425 

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.927 2.341 

Πληρωθείσες εισφορές  (8.822)  (42.413) 

Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) που καταχωρήθηκαν 
στη χρήση 

9.715 95.556 

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 352.643 305.231 

 
Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι:  

 
Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 43.592 40.425 

Χρηματοοικονομικό κόστος 2.927 2.341 

Πληρωθείσες εισφορές  (8.822)  (42.413) 

Σύνολο 37.696 353 

 
Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είναι: 

 
 Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από μεταβολές σε 
εμπειρικές παραδοχές 

(9.715) (95.556) 

Σύνολο (9.715) (95.556) 

 
Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι 
εξής: 

  31/12/2020 31/12/2019 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,00% 1,00% 

Πληθωρισμός 2,00% 2,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 2,50% 2,50% 

Κινητικότητα μισθωτών/ημερομισθίων 5,0% 5,0% 

Θνησιμότητα EVK 2000 EVK 2000 

 
Η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή παρουσιάζει κατά ποια 
αξία θα είχε επηρεαστεί η υποχρέωση καθορισμένων παροχών κατά την ημερομηνία 
αναφοράς, από τις αλλαγές αυτές: 
 
  31/12/2020 

 Επίδραση στην υποχρέωση 

 

Μεταβολή 
στην 

παραδοχή 

Αύξηση στην 
παρούσα αξία 

της 

Μείωση στην 
παρούσα αξία 

της 
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υποχρέωσης υποχρέωσης 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% (24.832) 27.671 

Ποσοστό αποχώρησης 0,5% 69.700 (76.225) 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% 25.910 (24.546) 
 

 
Αντίστοιχα κατά την συγκριτική ημερομηνία προηγούμενης περιόδου η επίδραση στην 
υποχρέωση θα είχε ως εξής: 
 31/12/2019 

 Επίδραση στην υποχρέωση 

 

Μεταβολή 
στην 

παραδοχή 

Αύξηση στην 
παρούσα αξία 

της υποχρέωσης 

Μείωση στην 
παρούσα αξία 

της 
υποχρέωσης 

Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,5% (21.912) 24.479 

Ποσοστό αποχώρησης 0,5% 62.135 (68.100) 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 0,5% 22.843 (21.617) 

 
 
Η παραπάνω ανάλυση ευαισθησίας βασίζεται σε μια αλλαγή στην υπόθεση με όλους τους 
άλλους παράγοντες να παραμένουν σταθεροί. Στην πράξη, αυτό είναι απίθανο να συμβεί, 
καθώς αλλαγές σε ορισμένες από τις υποθέσεις μπορεί να συσχετιστούν. Κατά τον 
υπολογισμό της ευαισθησίας της υποχρέωσης καθορισμένων παροχών σε σημαντικές 
αναλογιστικές παραδοχές, η ίδια μέθοδος (παρούσα αξία της υποχρέωσης καθορισμένων 
παροχών που υπολογίστηκε με τη μέθοδο της προβλεπόμενης μονάδας πίστωσης στο τέλος 
της περιόδου αναφοράς) έχει εφαρμοστεί με τον υπολογισμό της αναγνωρισμένης 
συνταξιοδοτικής υποχρέωσης στην κατάσταση οικονομικής θέσης. 

 

5.13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε € 31/12/2020 31/12/2019 

Προμηθευτές εσωτερικού  521.941   678.531  

Προμηθευτές εξωτερικού  1.114.260   1.225.271  

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη  18.927   628.894  

Επιταγές πληρωτέες  258.848  264.786  

Δεδουλευμένα έξοδα  30.377  16.309  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί  454.242   431.215  

Λοιπές υποχρεώσεις  211.633   12.064  

Σύνολο  2.610.229  3.257.071  

 
Το συνολικό υπόλοιπο των πληρωτέων είναι τρέχον. Οι εύλογες αξίες των πληρωτέων 
προσεγγίζουν τη λογιστική τους αξία. Στις Λοιπές υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνεται 
οικονομική ενίσχυση με τη μορφή χαριστικού δανείου ύψους 200.000, η οποία χορηγήθηκε σε 
εταιρείες που επλήγησαν από την εξάπλωση της νόσου Covid-19. 

5.14. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 
Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται σε 699.550 € και 
αντιπροσωπεύουν το φόρο εισοδήματος της τρέχουσας χρήσης ύψους 430.604 € πλέον 
μέρος των φορολογικών υποχρεώσεων του προηγούμενου έτους 268.946 €. 
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5.15. Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 
Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2020 και την 31η Δεκεμβρίου 2019, 
αναλύονται ως εξής: 

 
Ποσά σε € 31.12.2020 31.12.2019 

Έως 1 έτος 226.610 205.664 

Από 1 έως 5 έτη  733.354 876.816 

Σύνολο (Παρούσα Αξία) 959.964 1.082.480 

   

   
Ποσά σε €   
Υπόλοιπο Έναρξης 1/1/2019 1.082.480  
Πληρωμές Μισθωμάτων (Payments) -218.927  
Πληρωμές Τόκου -47.536  
Υποχρεώσεις από νέες συμβάσεις 96.411  
Χρηματοοικονομικό κόστος 47.536  
Υπόλοιπο Λήξης 31/12/2020 959.964  
 
 

5.16. Πωλήσεις 
Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων της εταιρείας για την περίοδο και τη συγκριτική αυτής 
παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων  8.439.510   11.484.653  

Έσοδα από υπηρεσίες  7.220.818   7.173.504  

Σύνολο  15.660.329   18.658.156  

 

5.17. Έξοδα ανά κατηγορία 
Οι πιο σημαντικές κατηγορίες εξόδων της εταιρείας για την τρέχουσα περίοδο και την 
αντίστοιχη συγκριτικής εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω: 
 

 1/1-31/12/2020 

Ποσά σε € 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα έρευνας 
και ανάπτυξης 

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
στο κόστος πωληθέντων 

7.021.398    7.021.398 

Παροχές σε εργαζομένους  1.585.107 3.307.255 564.503 5.456.865 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.760.955 127.962 - 5.800 1.894.717 
Έξοδα σχετιζόμενα με δορυφορικές 
επικοινωνίες 

387.541 - -  387.541 

Άλλες αμοιβές και έξοδα εκτός τρίτων - 407.821 208.007  615.828 

Φόροι - Τέλη - 51.003 8.871  59.874 

Λοιπά Έξοδα - 495.039 668.906  1.163.946 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

- 537.084 127.604  664.688 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
για έξοδο από την υπηρεσία 

- 
10.898 27.463 5.231 43.592 

Σύνολα 9.169.894 3.214.915 4.348.105 575.534 17.308.449 
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 1/1-31/12/2019 

Ποσά σε € 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

διοίκησης 
Έξοδα 

διάθεσης 
Έξοδα έρευνας και 

ανάπτυξης Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
στο κόστος πωληθέντων 

9.326.292 - - - 9.326.292 

Παροχές σε εργαζομένους - 1.260.457 3.100.664 565.206 4.926.327 

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 1.654.206 140.938 - - 1.795.144 
Έξοδα σχετιζόμενα με δορυφορικές 
επικοινωνίες 

541.198 - - - 541.198 

Άλλες αμοιβές και έξοδα εκτός τρίτων - 333.211 199.736 - 532.947 

Φόροι - Τέλη - 64.537 5.578 - 70.114 

Λοιπά Έξοδα 77.622 424.199 1.009.825 - 1.511.646 
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων 

- 301.487 261.922 - 563.410 

Προβλέψεις αποζημίωσης 
προσωπικού για έξοδο από την 
υπηρεσία 

- 10.106 25.468 4.851 40.425 

Σύνολα 11.599.318 2.534.935 4.603.193 570.057 19.307.503 

 

5.18. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 
Τα Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα συμπεριλαμβάνουν ποσό 2,9 εκ. € αναφορικά με έξοδα 
διαχείρισης που χρεώνονται σε συνδεδεμένα μέρη ενώ το υπόλοιπο ποσό αφορά έξοδα 
μεταφοράς που χρεώνονται στους πελάτες σε σχέση με την αποστολή αγαθών.  

 

5.19. Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
Τα Λοιπά Έσοδα/ Έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 
Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Πρόστιμα - φόροι, τέλη  -   (1.081) 
Κέρδη /(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές  17.200   (73.054) 
Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα)  (20.228)  (7.414) 

Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων  -   (3.540) 

Σύνολο λοιπών εσόδων/(εξόδων)  (3.028)  (85.088) 

 

5.20. Παροχές σε εργαζομένους 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος προσωπικού της εταιρείας: 

 
Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Μισθοί και ημερομίσθια  4.381.401   3.903.462  

Εισφορές ασφαλιστικών ταμείων  1.007.552   905.414  

Λοιπές Παροχές  67.911   117.451  

Κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών  43.592   40.425  

Σύνολο κόστους εργαζομένων  5.500.456   4.966.752  

 
Ο μέσος όρος προσωπικού ανέρχεται σε 126 εργαζομένους (2019: 120). 

 

5.21. Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) 
Ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί: 



 

44 από 50 

 
Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Τόκοι χρημ/κών μισθώσεων  47.536   78.195  
Χρηματοοικονομικό κόστος 
προεξόφλησης υποχρεώσεων παροχών 
προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

 2.927   2.341  

Λοιποί τόκοι έξοδα  41.546   67.455  

Χρημ/κά έξοδα  92.009   147.991  

   

Τόκοι Καταθέσεων  7  9  

Χρημ/κά έσοδα  7   9  

 

5.22. Φόρος εισοδήματος 

 
Το έξοδο φόρου περιόδου αναλύεται στον παρακάτω πίνακα: 

Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Τρέχον έξοδο φόρου  449.687   613.383  

Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων  (18.708)  2.957  

Σύνολο φόρου εισοδήματος 430.979 616.340 

 
 
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη 
φορολογία. Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει της φορολογικής νομοθεσίας που έχει 
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας στη 
χώρα λειτουργίας των εταιρειών. 
 
O φόρος της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε εάν 
χρησιμοποιούσαμε τον Φορολογικό Συντελεστή, ως εξής: 

 
Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 
   
Κέρδη προ Φόρων 1.630.802 2.387.871 
Συντελεστής Φόρου 24% 24% 
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 391.392 573.089 

   
Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία  
 - Αφορολόγητα εισοδήματα 13.640 1.037 
 - Ζημιές χρήσης Υ/Κ για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε 
αναβαλ.φορολ.απαίτηση 

 0 

Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς   
 - Μη εκπιπτόμενες δαπάνες 25.947 40.294 
 - Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή - 1.921 
Σύνολο φόρου εισοδήματος 430.979 616.341 
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5.23. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

 

5.23.1. Εγγυήσεις 
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση για την εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων της 
μητρικής εταιρείας βάσει του συμβολαίου που έχει υπογράψει με την Santander UK Plc για 
την παροχή δανείων έως και 18.000.000 ευρώ. 

 

5.23.2. Ένδικες υποθέσεις 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή 
διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση ή στα 
αποτελέσματα λειτουργίας της εταιρείας.  

 

5.23.3. Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  
Για τα έτη 2015 έως 2016, η Εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ. 1, ο Ν. 
4174/2013, έλαβε Πιστοποιητικό Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς σημαντικές διαφορές. 
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ο έλεγχος και η έκδοση της Έκθεσης 
Φορολογικής Συμμόρφωσης ισχύει για τις χρήσεις 2016 και μετά σε προαιρετική βάση. 
Κατά το έτος 2020 ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των χρήσεων 2015-2016 από τις φορολογικές 
αρχές και δεν προέκυψαν διαφορές. 
Για τα έτη 2017 έως 2020, η εταιρεία δεν έχει λάβει το Πιστοποιητικό Φορολογικής 
Συμμόρφωσης. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε σχηματισμό πρόβλεψης επιπρόσθετων φόρων 
και κυρώσεων που ενδέχεται να επιβληθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των 
συγκεκριμένων ανέλεγκτων ετών 2017-2020. 
Για τα έτη 2017-2018 εκδόθηκε εντολή ελέγχου (360/0/1206) από την Αρχή Ελέγχου Πειραιώς 
και μέχρι τώρα ο έλεγχος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι 
τυχόν μελλοντικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις φορολογικές αρχές δεν θα έχουν ως 
αποτέλεσμα πρόσθετες φορολογικές διαφορές που να έχουν σημαντική επίπτωση στις 
Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

6. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων  
Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους 

όπως κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο 
ταμειακών ροών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα 
διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών 
αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της 
μεταβλητότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της 
Εταιρείας.  

Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η 
Διοίκηση της Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την 
αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων.  

 

6.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό 

κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση του στις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες 
διαφόρων νομισμάτων, κυρίως του Δολαρίου ΗΠΑ.  Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει 
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από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και από περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.   

Παρακάτω παρουσιάζεται η έκθεση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 
και παθητικού της Εταιρείας σε Ξένο Νόμισμα, μεταφρασμένο σε €, στην ημερομηνία 
αναφοράς, καθώς και στην αντίστοιχη συγκριτική: 

 
 31/12/2020 
  USD   NOK   SGD   GBP  
 Ποσά σε € κατά Ξένο Νόμισμα     

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

1.938 670.060 0 163 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

161.132 339.013 49.498  

Βραχυπρόθεσμη έκθεση -159.193 331.046 -49.498 163 

     
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

                
-     

                -                     -                     -     

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

                    
-     

                -                     -                     -     

 Μακροπρόθεσμη έκθεση              -                     -                     -                     -     
  31/12/2019  
Ποσά σε €   USD   NOK   SGD   GBP   CAD  

 Ονομαστικά Ποσά       

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

             
46.356    

        
44.124    

                -     
             
172    

             -      

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

        
1.279.468    

          
8.268    

        
38.008    

          
6.034    

           674    

Βραχυπρόθεσμη έκθεση (1.233.112) 35.855  (38.008) (5.862) (674) 

      
 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Ενεργητικού 

                    -                     -                     -                     -                  -     

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία 
Παθητικού 

                    -                     -                     -                     -                  -     

 Μακροπρόθεσμη έκθεση                     -                     -                     -                     -                  -     

 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας για τον 

συναλλαγματικό κίνδυνο της Εταιρείας από μία μεταβολή +/-10% των συναλλαγματικών 
ισοτιμιών και η επίδραση στα Αποτελέσματα προ φόρων περιόδου και στην Καθαρή Θέση. 

 
31/12/2020 

  + 10%   - 10%  
 Ποσά σε  € USD NOK SGD GBP USD NOK SGD GBP 
Επίδραση στα 
Αποτελέσματα 
περιόδου 

11.794  (2.874) 2.775  (17) (11.510) 305  (2.006) 23  

Επίδραση στην 
Καθαρή Θέση 

11.794  (2.874) 2.775  (17) (11.510) 305  (2.006) 23  

 

31/12/2019 

  + 10%   - 10%  
 Ποσά σε  €  USD   NOK   SGD   GBP   CAD   USD   NOK   SGD   GBP   CAD  
Επίδραση στα 
Αποτελέσματα 
περιόδου 

112.101  (3.260) 3.455  533  61  (137.012) 3.984  (4.223) (651) (75) 

Επίδραση στην 
Καθαρή Θέση 

112.101  (3.260) 3.455  533  61  (137.012) 3.984  (4.223) (651) (75) 
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6.2. Κίνδυνος λόγω μεταβολών των επιτοκίων 
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο επιτοκίων καθώς καλύπτει το 

μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων και των 
επενδύσεων της με τα έσοδά της και τα ίδια κεφάλαια. Ο υφιστάμενος  κίνδυνος επιτοκίου 
προέρχεται από τις υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας κατά την 
ημερομηνία αναφοράς, καθώς το υπόλοιπο των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 
ανέρχεται σε € 960 χιλ. περίπου την 31/12/2020. 

 

6.3. Πιστωτικός Κίνδυνος 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις 

καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές 
πιστώσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των  εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών 
συναλλαγών. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις 
διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν για τους πελάτες 
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν δεν 
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής 
ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την 
προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια 
προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με τα όρια που 
έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων 
παρακολουθείται σε συχνή βάση.  

 
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναλύονται ως εξής: 

 
 Ποσά σε € 31/12/2019 31/12/2019 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 205.102 227.677 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 2.973.629 2.602.145 

Σύνολο 3.178.731 2.829.822 

 

6.4. Κίνδυνος Ρευστότητας 
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των καταλλήλων 

μεθόδων ρευστοποίησης των απαιτήσεων, σε καθορισμένο χρόνο, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται η κάλυψη των υποχρεώσεών της με επαρκή διαθέσιμα, για τον λόγο αυτό εξ 
άλλου, δεν έχει καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό.     

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας παρουσιάζεται 
παρακάτω: 

 
 31/12/2020 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε €  Εντός 6 μηνών  6 έως 12 μήνες  1-5 έτη  >5 ετών 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

2.610.229                         -                     -                        -   

Σύνολο  0 0 0 

 
 31/12/2019 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 
Ποσά σε €  Εντός 6 μηνών  6 έως 12 μήνες  1-5 έτη  >5 ετών 
Εμπορικές και λοιπές 
υποχρεώσεις 

3.257.071                         -                     -                        -   

Σύνολο 3.257.071 0 0 0 
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6.5. Κίνδυνοι αναφορικά με την πανδημία Covid-19  
Στις 30.01.2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η εξάπλωση 

του ιού COVID ‐ 19 δημιούργησε «έκτακτη ανάγκη προστασίας της διεθνούς δημόσιας 
υγείας» και μετά από περαιτέρω εξελίξεις, στις 11.03.2020, ο ΠΟΥ κήρυξε τοn covid-19 
πανδημία που έχει εξαπλωθεί παγκοσμίως. Η εξάπλωση του ιού βρίσκεται σε εξέλιξη και, 
επομένως, τα αποτελέσματά του δεν μπορούν να εκτιμηθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Η 
διάρκεια και η σοβαρότητα των επιπτώσεων αναμένεται να προσδιοριστούν από παράγοντες, 
όπως: (i) πόσο καιρό θα χρειαστεί για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μεθόδων 
αντιμετώπισης της νόσου, (ii) την αποτελεσματικότητα των φορολογικών και άλλων μέτρων 
των χωρών ως καθώς και τις αποφάσεις των τραπεζικών εποπτικών αρχών να διευκολύνουν 
τα τραπεζικά ιδρύματα να παρέχουν ρευστότητα και υποστήριξη σε επιχειρήσεις και 
νοικοκυριά.  

Η Navarino παρακολουθώντας στενά τις εσωτερικές και διεθνείς εξελίξεις, έλαβε 
έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και την ασφάλεια των 
υπαλλήλων της και κατάφερε να διασφαλίσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 
ελαχιστοποιώντας τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
επαγγελματικά ταξίδια περιορίστηκαν στο ελάχιστο, όπου είναι δυνατόν, ενώ έχουν 
δημιουργηθεί διαδικασίες για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Επίσης, έχει τεθεί σε 
εφαρμογή πρόσθετος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, για το προσωπικό που 
εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για τη συνέχεια της επιχείρησης για την ελαχιστοποίηση του 
κινδύνου διακοπής λειτουργίας. 

Αν και προς το παρόν είναι αδύνατο να ποσοτικοποιηθεί ή να εκτιμηθεί πλήρως η 
επίδραση της πανδημίας, η εταιρεία εκτίθεται στον κίνδυνο ζητημάτων εσωτερικής και 
εξωτερικής αλυσίδας εφοδιασμού που σχετίζονται με διαταραχές της ναυτιλίας λόγω των 
δυσκολιών στις μεταφορές.  

Κατά την ημερομηνία αναφοράς των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία 
έχει καλή οικονομική θέση, θετικό κεφάλαιο κίνησης χωρίς σημαντικές υποχρεώσεις. Η 
πιθανή επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό, από τις 
συνεχιζόμενες εξελίξεις. Κατά συνέπεια, προς το παρόν, ο οικονομικός αντίκτυπος της 
πανδημίας COVID-19 στην οικονομική θέση της Εταιρείας δεν μπορεί να εκτιμηθεί εύλογα και 
αξιόπιστα. 

6.6. Διαχείριση κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την 
ικανότητα της Εταιρείας να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει 
κέρδη για τους μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και να διατηρήσει τη 
βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου. 

Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, η Εταιρεία μπορεί να 
προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, να επιστρέψει 
κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές.  

Η Εταιρεία υπολογίζει έναν προσαρμοσμένο δείκτη Απασχολούμενου Κεφαλαίου με αριθμητή 
το άθροισμα των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των Μακροπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων 
μείον των Ταμειακών Διαθέσιμων και Ισοδύναμων. Οι τιμές του δείκτη για το 2020 και το 2019 
έχουν ως εξής: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 4.640.989 3.447.772 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (205.102) (227.677) 

Κεφάλαιο 4.435.887  3.220.095 
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Ιδια Κεφάλαια 4.640.989 3.447.772 

Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων 0,956 0,9340 

 

7. Ταξινόμηση χρηματοοικονομικών μέσων βάσει της αποτίμησης αυτών σε 
εύλογες αξίες 

Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

 

8. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη 
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και 
υποχρεώσεων με τα συνδεδεμένα μέρη για την τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο: 

 

 1/12019 - 31/12/2019  31/12/2019 

Ποσά σε € 
Πωλήσεις 

προϊόντων 
Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
Αγορές 

προϊόντων 
Αγορές 

υπηρεσιών 
Αγορές 
παγίων 

Λοιπά 
Έσοδα 

 Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  

Inmarsat Solutions 
(Americas) Inc 64.270 - - -                  -       2.570 - 
Inmarsat Solutions 
(Canada) Inc 31.350 170.855 1.479.629 7.313                  -       41.932 112.960 
Inmrsat Solutions 
AS 20 152.349 - 2.899                  -       32.229 4.447 
Inmarsat Solutions 
BV 194.903 4.280.684 - -                  -       801.209 - 
Inmarsat Solutions 
Pte Ltd 564.478 - - 1.265                  -       75.262 1.282 
Navarino HK Ltd 322 - - -                  -       322 - 
Seasat 
Communications Ltd 5.307.882 628.631 3.387.838 478.874                  -     

   
2.829.362     258.810 510.205 

Navarino Germany 
GmbH (1.571) - - -                  -       - - 

 6.161.653 5.232.519 4.867.467 490.351 - 2.829.362  1.212.334 628.894 

Παροχές προς τη διοίκηση  

Οι συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά στελέχη συνοψίζονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
Ποσά σε € 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 488.938 389.186 

Σύνολο  488.938  389.186  

 
Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, υπάρχουν απαιτήσεις από το Διευθυντικά Στελέχη ύψους € 48.970. 

 1/12020 - 31/12/2020  31/12/2020 

Ποσά σε € 
Πωλήσεις 

προϊόντων 
Πωλήσεις 

υπηρεσιών 
Αγορές 

προϊόντων 
Αγορές 

υπηρεσιών 
Αγορές 
παγίων 

Λοιπά 
Έσοδα 

 Απαιτήσεις  Υποχρεώσεις  

Inmarsat Solutions (Americas) 
Inc 

32.690 510                 -                  -     
                 

-     
  -10.950 0 

Inmarsat Solutions (Canada) 
Inc 

1.050 52.579 406.121 7.197 
                 

-     
  5.438 20.545 

Inmrsat Solutions AS 1.430 112.810                 -                  -     
                 

-     
  11.646 0 

Inmarsat Solutions BV 416.958 4.554.837                 -                  -     
                 

-     
  846.082 0 

Inmarsat Solutions Pte Ltd 537.094 6.392                 -                  -                      
-     

  143.176 341 

Navarino HK Ltd 4.965 1.179                 -                  -     
                 

-     
  0 0 

Seasat Communications Ltd 4.472.674 576.013 1.415.852 352.301 64.054 2.927.201  932.328 -1.958 

 5.466.862 5.304.320 1.821.973 359.498 64.054 2.927.201  1.927.720 18.927 
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9. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού 
Μέσα στον Φεβρουάριο 2021 η εταιρεία έλαβε κρατική ενίσχυση με την μορφή της 
επιστρεπτέας προκαταβολής ύψους 100.000 € η οποία εγκρίθηκε σε επιχειρήσεις οι οποίες 
έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της πανδημίας Covid-19.   
 
Εκτός των ως άνω αναφερόμενων, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία 
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ). 
 

10. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31/12/2020 εγκρίθηκαν 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Navarino Μονοπρόσωπη Α.Ε. στις 30/03/2021. 
 

 
Πειραιάς, 30 Μαρτίου 2021 

  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
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