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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 Μ.Α.Ε.» 

 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 

2  Μ.Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020,  

τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 

χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και 

μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2  Μ.Α.Ε.» κατά 

την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη 

χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην 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 τη γνώμη μας. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 

όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, 

ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των 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  
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τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της 

λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

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

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

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

στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε    

λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση 

συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται    

σύμφωνα με τα 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 την γνώμη μας. Ο κίνδυνος       

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία,            

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού          

ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από             

τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως 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 
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ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

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

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

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 

που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το    

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων 

όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η Εταιρεία δεν συνέταξε Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική 

Συνέλευση λόγω νομίμου απαλλαγής. 

                                                                                                                                        

 

 

 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2021 

 

 

 

 

Χαράλαμπος Δ.  Μπινέρης 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 53311 
 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Σημείωση 

31.12.2020 31.12.2019 

Πωλήσεις  348.155 341.666 

Κόστος Πωληθέντων 16 -90.123 -87.882 

Μικτό Κέρδος  258.033 253.784 

Έξοδα διοίκησης 16 -46.669 -41.188 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  211.363 212.595 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 17 316 3.249 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 17 -60.676 -72.886 

  -60.360 -69.638 

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων  151.003 142.958 

 

Φόρος εισοδήματος 18 -32.459 -8.750 

Καθαρά κέρδη /(ζημίες) χρήσεως από συνεχιζόμενες 

δραστηριότητες (Α)  118.545 134.208 

Λοιπά συνολικά έσοδα  0 0 

Στοιχεία που δεν θα ανακατατάσσονται 

μεταγενέστερα στα αποτελέσματα    

Επαναεπιμετρήσεις προγραμμάτων καθορισμένων 

παροχών  0 0 

Στοιχεία που ανακατατάσσονται μεταγενέστερα στα 

αποτελέσματα  0 0 

Κέρδη/(ζημίες) από αποτίμηση παραγώγων 

χρηματοοικονομικών παραγόντων  0 0 

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)  0 0 

Συγκεντρωτικά Καθαρά Κέρδη/(ζημίες) χρήσεως 

από συνεχιζόμενες δραστηριότητες (Α)+(Β)  118.545 134.208 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
 
.   
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Ισολογισμός 
Ποσά σε Ευρώ Σημείωση          31.12.2020          31.12.2019 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    

Ενσώματα πάγια 6 1.517.722 1.572.992 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 525 1.092 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 8 517 100 

  5.518.764 1.574.183 

    

Κυκλοφορούν ενεργητικό    

Πελάτες 8 95.196 170.327 

Λοιπές απαιτήσεις 8 779 5.083 

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις   2.387 0 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9 314.503 110.531 

  412.864 285.941 

Σύνολο ενεργητικού  1.931.629 1.860.125 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    

Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους    

Μετοχικό κεφάλαιο 10 60.000 60.000 

Τακτικό Αποθεματικό 11 4.995 0 

Αδιανέμητα κέρδη  283.109 169.559 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  348.104 229.559 

    

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    

Μη Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 15 172.657 144.508 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 12 0 546 

  172.657 145.054 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις    

Προμηθευτές 13 3.994 4.482 

Λοιπές υποχρεώσεις 13 26.508 16.948 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις  4.310 0 

Δανεισμός 14 1.375.512 1.463.515 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 12 546 568 

  1.410.868 1.485.512 

Σύνολο υποχρεώσεων  1.583.525 1.630.566 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων  1.931.629 1.860.125 

 

 

 
Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

  Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους 

Ποσά σε Ευρώ 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Τακτικό 

Αποθεματικό 

Αδιανέμητα 

κέρδη 

Σύνολο Ιδίων 

Κεφαλαίων 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2019 60.000 0 35.351 95.351 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) χρήσεως 0 0 134.208 134.208 

31 Δεκεμβρίου 2019 60.000 0 169.559 229.559 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 60.000 0 169.559 229.559 

Τακτικό Αποθεματικό 0 4.995 -4.995 0 

Καθαρό κέρδος / (ζημία) χρήσεως 0 0 118.545 118.545 

31 Δεκεμβρίου 2020 60.000 4.995 283.109 348.104 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 



 

 8  

Κατάσταση Ταμιακών Ροών   

 31/12/2020 31/12/2019 

Λειτουργικές δραστηριότητες   

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 151.003 142.958 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:   

Αποσβέσεις                                                                                                               55.269 55.269 

Αποσβέσεις Δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων 567 567 

Έσοδα τόκων -316 -3.249 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 60.676 72.886 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 

κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:   

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 79.018 5.212 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 9.071 -161.535 

(Μείον):   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -60.676 -72.886 

Καταβεβλημένοι φόροι -2.387 0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 292.226 39.223 

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Τόκοι εισπραχθέντες 316 3.249 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 316 3.249 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες   

Δάνεια αναληφθέντα 0 1.457.159 

Αποπληρωμή δανεισμού -88.003 -1.545.412 

Αποπληρωμή μισθώσεων -568 -546 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 88.571 -88.799 

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

χρήσεως (α) + (β) + (γ) 203.972 -46.327 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 110.531 156.858 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 314.503 110.531 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 9 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 
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1.    Πληροφορίες για την Εταιρεία  

      Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 και δραστηριοποιείται στους κατωτέρω τομείς:  

 

- Στην εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως μεταξύ άλλων είναι τα φωτοβολταϊκά και αιολικά 

συστήματα παραγωγής ενέργειας.  

- Στη  μέτρηση και στην επεξεργασία δεδομένων, στην εκπόνηση μελετών κάθε είδους. 

- Στην κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία Φωτοβολταϊκών, Αιολικών Πάρκων και γενικότερα Έργων για 

την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, δια της εκμετάλλευσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 - Στη χρηματοδότηση των πιο πάνω έργων, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση αυτών και στη διενέργεια 

οποιασδήποτε πράξης, αναγκαίας ή χρήσιμης για τους πιο πάνω σκοπούς, όπως, παραδείγματος χάριν, στην 

αγορά, στη μίσθωση γηπέδων για την εγκατάσταση επ’ αυτών των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

κ.τ.λ. 

-  Στην παραγωγή και στην πώληση ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

-  Στην ανάπτυξη και στη μεταβίβαση τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σχετικά με την εκμετάλλευση ανανεώ-

σιμων πηγών ενέργειας (αιολική και ηλιακή ενέργεια,ύδωρ κ.τ.λ.). 

- Στην άσκηση οποιασδήποτε επιχείρησης, την οποία η Εταιρεία θα θεωρήσει κατάλληλη για την πραγμα-

τοποίηση των πιο πάνω σκοπών της και, γενικά, στη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης και δραστηριότητας 

συναφούς, σχετικής προς τα ανωτέρω ή πρόσφορης να συντελέσει στην πραγματοποίηση των πιο πάνω 

αναφερομένων σκοπών, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς, της μίσθωσης και της χρηματοδοτικής μίσθωσης 

οποιουδήποτε ακινήτου και/ή κινητού και η συμμετοχή με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο σε επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε φύσης, είτε που υπάρχουν είτε που θα συσταθούν ή σε νομικά πρόσωπα που έχουν παρόμοιους 

προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η συνεργασία με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο με φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας. 

- Η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση σε οποιαδήποτε εταιρεία, με την οποία θα 

συνεργάζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

- Η Εταιρία μπορεί να παραχωρεί, με άμεσο ή έμμεσο αντάλλαγμα στα πλαίσια επιχειρηματικής συνεργασίας, 

τη χρήση των εγκαταστάσεων της ή να παρέχει τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. Επίσης η 

Εταιρία μπορεί, με ανάλογο τρόπο, να αναθέτει ολικά ή μερικά τη διαχείρισή της σε άλλα νομικά πρόσωπα. 

- Επιδιώκοντας τους σκοπούς της, η Εταιρεία μπορεί να συμμετέχει με οποιαδήποτε μορφή ή να αντιπρο-

σωπεύει συναφείς ή όχι επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα ή στο 

εξωτερικό για την πραγματοποίηση των σκοπών της. 

- Στην ίδρυση υποκαταστημάτων ή πρακτορείων ή γραφείων οπουδήποτε στην ημεδαπή και την αλλοδαπή. 
 

Η εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στο νομό Αττικής , στο Δήμο Καλλιθέας και είναι μη εισηγμένη στο Χ.Α. 

Η εταιρεία είναι θυγατρική της εταιρείας  «QUEST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.», η οποία είναι 

θυγατρική της εταιρείας «Quest Συμμετοχών ΑΕ.». Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται 

στον ενοποιημένο ισολογισμό της εταιρείας «Quest Συμμετοχών ΑΕ.» με έδρα την Ελλάδα με τη μέθοδο της 

ολικής ενοποίησης. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί  προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στις 

22 Μαρτίου 2021. 

2.     Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία 

  2.1     Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΣ ΦΩΣ 2 M.Α.Ε» που 

καλύπτουν τη  χρήση  2020 (1 Ιανουαρίου 2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020), έχουν  συνταχθεί με βάση την αρχή 

του ιστορικού κόστους , εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 

σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της (going concern) και είναι σύμφωνες με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την 

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

Ένωση και ισχύουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται  παρακάτω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές, απαιτεί 

τη χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών ενεργητικού και 

παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού κατά την ημερομηνία 

σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση 
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περιόδους. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις βέλτιστες γνώσεις της Διοίκησης (της 

εταιρείας), τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

Η ραγδαία εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19), βρήκε το παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και 

τις επιχειρήσεις σε σημαντικό ποσοστό απροετοίμαστες. Η οικονομία εισέρχεται σε μια περίοδο αβεβαιότητας 

και αστάθειας, οι συνέπειες της οποίας είναι δύσκολο να εκτιμηθούν με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα. Οι 

οικονομικές επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια, την ένταση και το βαθμό εξάπλωσης ή εξασθένησης 

της νόσου στην Ελλάδα και παγκοσμίως.  

Η ακριβής πορεία θα εξαρτηθεί από την επίδραση και τη διάρκεια ισχύος των περιοριστικών μέτρων, την 

πορεία των εμβολιασμών καθώς επίσης την πορεία και τις επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία 

γενικότερα. Επιφύλαξη υπάρχει σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μετά την άρση των περιορισμών 

και των κρατικών επιδοτήσεων και τη σχετική επίδραση στην κατανάλωση. 

Οι εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επηρεάζονται άμεσα από την εξάπλωση του COVID‐19, με 

την αυστηρή έννοια της αναστολής της δραστηριότητας τους και τη διακοπή της διοχέτευσης της παραγόμενης 

ενέργειας στο δίκτυο μεταφοράς.  

Ενδέχεται όμως, λόγω της έκτασης της οικονομικής ύφεσης,  και της κατ’ επέκταση απώλειας θέσεων εργασίας, 

που σύμφωνα με τις προβλέψεις αναμένεται να προκληθεί, να παρουσιαστεί δυσκολία αποπληρωμής των 

λογαριασμών κοινής ωφέλειας από τους καταναλωτές,   και  κατ’ επέκταση καθυστέρηση της είσπραξης των 

τιμολογίων που έχει εκδώσει η εταιρεία προς το ΔΑΠΕΕΠ. 

2.2  Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 

προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 

την 1.1.2020 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών 

των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

Αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση (εννοιολογικό πλαίσιο), στόχος του οποίου ήταν η ενσωμάτωση ορισμένων σημαντικών 

ζητημάτων που δεν καλύφθηκαν, καθώς και η επικαιροποίηση και η αποσαφήνιση ορισμένων 

κατευθυντήριων γραμμών που ήταν ασαφείς ή ξεπερασμένες. Το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο 

περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο για τη μέτρηση, το οποίο αναλύει την έννοια της μέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας βάσης 

μέτρησης, των εννοιών για την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τη 

διαγραφή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων από τις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, το 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς ενός περιουσιακού στοιχείου και 

μιας υποχρέωσης, καθοδήγηση που υποστηρίζει αυτούς τους ορισμούς, επικαιροποίηση των κριτηρίων 

αναγνώρισης για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, καθώς και διευκρινίσεις σε σημαντικούς 

τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της σύνεσης και της αβεβαιότητας μέτρησης στην χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση. Η υιοθέτηση του εννοιολογικού πλαισίου δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και του ΔΛΠ 8: «Ορισμός του ουσιώδους μεγέθους» (ισχύει για ετήσιες 

περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους 

μεγέθους, 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. Η 

υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση του επιτοκίου αναφοράς 

επιτοκίου» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις σε ορισμένες ειδικές λογιστικές απαιτήσεις 

αντιστάθμισης κινδύνου για την παροχή απαλλαγής από τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που 

προκαλείται από τη μεταρρύθμιση του δείκτη αναφοράς επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν στην 

υποστήριξη της παροχής χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αβεβαιότητας που προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των δεικτών αναφοράς επιτοκίων , όπως 

τα διατραπεζικά προσφερόμενα επιτόκια (IBORs). Απαιτεί από τις εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες 

πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης κινδύνου που επηρεάζονται άμεσα από 

αυτές τις αβεβαιότητες. Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 

Καταστάσεις της Εταιρείας.  
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Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3: «Συνδυασμοί Επιχειρήσεων» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν 

την ή μετά την 01/01/2020) 

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις μικρού πεδίου εφαρμογής στο ΔΠΧΑ 3 για να 

βελτιώσει τον ορισμό μιας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να καθορίσουν εάν μια 

εξαγορά είναι μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται σε 

συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά την έναρξη της πρώτης 

ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για την απόκτηση 

περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη της εν λόγω περιόδου. Η υιοθέτηση 

των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη σύνταξη αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει σημαντική επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16- Παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 (εφαρμόζεται στις ετήσιες 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)  

Τον Μάιο 2020, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε τις «Παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 (τροποποίηση του 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις)», εισάγοντας στο ΔΠΧΑ 16 μια πρακτική αντιμετώπιση για τις παραχωρήσεις 

μισθωμάτων, προκειμένου οι μισθωτές να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν έναν πρακτικό λογιστικό 

χειρισμό για εκείνες τις παραχωρήσεις που πραγματοποιούνται ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. 

Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, επιτρέπεται στους μισθωτές να μην αξιολογούν εάν μία 

παραχώρηση μισθώματος λόγω Covid-19 αποτελεί τροποποίηση της μίσθωσης και απαιτεί από τους μισθωτές 

που εφαρμόζουν την παραπάνω εξαίρεση να λογιστικοποιούν τέτοιες παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω 

Covid-19 μη αντιμετωπίζοντάς τες ως τροποποιήσεις μίσθωσης. 

Η ανωτέρω δυνατότητα εφαρμόζεται μόνο στις παραχωρήσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση 

συνέπεια της πανδημίας Covid-19 και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) η μεταβολή των μισθωμάτων συνεπάγεται αναθεωρημένο μίσθωμα που είναι ουσιαστικά το ίδιο με, ή 

μικρότερο από το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 

β) oποιαδήποτε μείωση σε μισθώματα επηρεάζει μόνο τις πληρωμές που αρχικά οφείλονταν την 30 Ιουνίου 

2021 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, και 

γ) δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης. 

 

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

αναφοράς – Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2021) 

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

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

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

σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές των 

χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις αντιστάθμισής της και τις 

πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει. 

 

2.3      Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε 

Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά  την ημέρα 

του Ισολογισμού, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την 

επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή  οι ζημίες από 

συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στις Καταστάσεις Αποτελεσμάτων. 

 

2.4      Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος κτήσεως  μειωμένα με τις σωρευμένες 

αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των 

στοιχείων. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα της χρήσεως που 

πραγματοποιούνται. Σημαντικές μεταγενέστερες προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των 

σχετικών παγίων εφόσον  προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή ή και την παραγωγική δυναμικότητα του παγίου  ή  

μειώνουν το κόστος λειτουργίας του. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη 

ζωή τους που έχει ως εξής: 

 

 

- Κτίρια-Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός 

μηχανολογικός εξοπλισμός   

 

30 έτη 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε 

ετήσιο ισολογισμό. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, 

οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα. Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου 

περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους 

λογαριασμούς τη χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή  οι ζημίες  

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 

2.5     Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  

         Λογισμικά  προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού, υλικά, υπηρεσίες καθώς και κάθε δαπάνη 

που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε καθεστώς λειτουργίας. 

Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές 

προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη που προστίθεται στο αρχικό κόστος του 

λογισμικού. Το κόστος αγοράς και ανάπτυξης λογισμικού που αναγνωρίζεται ως άυλο περιουσιακό στοιχείο 

αποσβένεται χρησιμοποιώντας  τη  σταθερή  μέθοδο  κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του (4 έτη). 

 

2.6      Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι    ενσώματες  ακινητοποιήσεις και άλλα  μη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  ενεργητικού  εξετάζονται για πιθανή 

ζημία απομειώσεως, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να 

μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το 

ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. Η 

ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής 

τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από 

την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη 

έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους 

διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 

ταμιακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και 

από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα 

να εκτιμήσει το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της 

αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμιακές ροές στην οποία ανήκει 

το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημίας απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε 

σε προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν υπάρχει πλέον ή 

έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται ως έσοδο. Η  Διοίκηση εκτιμά ότι 

δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του πάγιου εξοπλισμού της εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει 

υπολογισμό των ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 

 

2.7  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό 

τίτλο για μια άλλη οικονομική οντότητα. 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την αρχική 

αναγνώριση, ως μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη των χρηματοοικονομικών 

περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις συμβατικές ταμειακές ροές των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται 

το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Οι απαιτήσεις από 

πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής όπως ορίζεται από το ΔΠΧΑ 15. 

Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο αποσβεσμένο κόστος 

ή στην  εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, πρέπει να δημιουργούνται ταμειακές ροές που 

αποτελούν «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η 

αξιολόγηση αυτή είναι γνωστή ως SPPI (“solely payments of principal and interest”) κριτήριο και γίνεται σε 

επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις 

κατηγορίες: 
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- στο αποσβεσμένο κόστος 

- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εισοδημάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία με τα κέρδη ή ζημιές από την αποτίμηση αυτών 

να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα κέρδη και οι ζημιές που προκύπτουν από τις μεταβολές 

στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που ταξινομούνται στην εύλογη αξία 

μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, αποτιμώνται 

μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 

αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο παύει να 

αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τιμές 

προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη αξία προσδιορίζεται 

μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας είναι 

σημαντικά μεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε 

δεν επιτρέπεται η αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα χρονικό 

πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισμό ή παραδοχή της αγοράς, αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία 

διακανονισμού (δηλαδή την ημερομηνία που το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην 

Εταιρεία). 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα δεδομένα 

αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μίας ομάδας 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις συμβατικές ταμειακές ροές 

που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές που ο η Εταιρεία προσδοκά να 

εισπράξει, προεξοφλημένες με βάση το κατά προσέγγιση αρχικό πραγματικό επιτόκιο. 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 

χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα 

επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες 

πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του χρηματοοικονομικού μέσου έχει 

αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα 

χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, 

ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η αθέτηση. 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την 

απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό 

ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να παρακολουθεί τις μεταβολές 

στον πιστωτικό κίνδυνο. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου 

ή μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) αποαναγνωρίζεται όταν: 

• τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει, 
• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο 

αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική 

καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα 

εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα, είτε (α) έχει 

μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει 
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ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου 

στοιχείου. 

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάζει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή συνάπτει 

σύμβαση μεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα οφέλη της 

κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου και διατηρεί τον έλεγχο του 

συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της 

Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει παράλληλα και μια 

συνδεδεμένη υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η συνδεδεμένη υποχρέωση επιμετρώνται 

σε βάση που αντανακλά τα δικαιώματα και τις δεσμεύσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία. 

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή που λαμβάνει τη μορφή της εγγύησης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου 

αναγνωρίζεται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου και του 

μέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα μπορούσε να υποχρεωθεί να επιστρέψει. 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος 

συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την υποχρέωση, 

ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από 

τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης 

τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής 

υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες 

αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να 

τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την 

υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να 

μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή 

πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλομένου. 

 
2.8      Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική 

αξία. Από 1/1/2018 οι απαιτήσεις της εταιρείας υπόκεινται ετησίως σε έλεγχο απομείωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΔΠΧΑ9. 

 

2.9      Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τους 

τραπεζικούς λογαριασμούς  υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες επενδύσεις 

υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

 

2.10      Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται 

αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρουμένου του σχετικού φορολογικού οφέλους . 

 
2.11     Δανεισμός 

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

πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της μεθόδου 

του πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) 

και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της 

μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η εταιρεία έχει το δικαίωμα να 

αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία του ισολογισμού. 

 

2.12     Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με τα 
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απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζημίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε μελλοντικές 

χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου εκείνου, που αφορά 

συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση αυτή καταχωρείται απευθείας, 

κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου, 

βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ φορολογικής 

αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς σύνταξης των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες 

φορολογικές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 

υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων 

φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται κατά την έκταση που δεν 

αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική 

απαίτηση.  

 
2.13      Παροχές σε εργαζόμενους 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος, καταχωρούνται ως έξοδο όταν 

καθίστανται δουλευμένες. 

 

(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Τα προγράμματα συνταξιοδότησης στα οποία συμμετέχει η εταιρεία χρηματοδοτούνται μέσω πληρωμών σε 

κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα. Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο 

προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών.   

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών περιλαμβάνουν την καταβολή εισφορών σε Κρατικά Ταμεία (π.χ. 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων). Η υποχρέωση του εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών 

εισφορών στα Ταμεία , με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει περαιτέρω υποχρέωση της Εταιρείας σε περίπτωση 

που το Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλει σύνταξη στους ασφαλιζόμενους. Το δεδουλευμένο κόστος των 

προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά και περιλαμβάνονται 

στα έξοδα προσωπικού. 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι προγράμματα συνταξιοδότησης με βάση τα οποία καταβάλλεται 

στον εργαζόμενο σύνταξη ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας, την ηλικία και το μισθό.  

Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα 

αξία της ανειλημμένης υποχρέωσης για την καθορισμένη παροχή μείον τις μεταβολές που προκύπτουν από τα 

μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος προϋπηρεσίας. Η καθορισμένη παροχή 

υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδος (projected unit credit method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά δεδομένα και 

είναι πάνω ή κάτω από το περιθώριο του 10% της συσσωρευμένης υποχρέωσης, καταχωρούνται στα 

αποτελέσματα μέσα στον αναμενόμενο μέσο ασφαλιστικό χρόνο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα.  

Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα με εξαίρεση την περίπτωση που οι μεταβολές 

του προγράμματος εξαρτώνται από τον εναπομένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζομένων. Στην περίπτωση 

αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην περίοδο 

ωρίμανσης. 

 
(γ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν πριν την ημερομηνία 

συνταξιοδοτήσεως. Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την 

απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει 

πιθανότητα απόσυρσης, είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση. Παροχές 

τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους. 

Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα 

κάνουν χρήση αυτών των παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση ως ενδεχόμενη 

υποχρέωση. 

 

2.14    Μισθώσεις 

 

Λογιστική μίσθωσης από το μισθωτή 

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού καθώς και αντίστοιχη    

υποχρέωση κατά την ημερομηνία κατά την οποία το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για       
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χρήση από την Εταιρεία. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και  του  χρημα-

τοοικονομικού κόστους. Το χρηματοοικονομικό  κόστος επιβαρύνει τα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη 

διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης, ώστε να προκύψει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο υπόλοιπο της 

υποχρέωσης για κάθε  περίοδο. Το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται κατά τη διάρκεια  

της μίσθωσης σε σταθερή βάση ή της ωφέλιμης ζωής του περιουσιακού στοιχείου αν είναι μικρότερη.  

Τα  περιουσιακά  στοιχεία  και  οι  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τη  μίσθωση  αρχικά  αποτιμώνται βάσει  

της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις από μισθώματα περιλαμβάνουν  την καθαρή παρούσα αξία των 

ακόλουθων μισθωμάτων:  

•  τα  σταθερά  μισθώματα (συμπεριλαμβανομένων  των  ουσιαστικά  σταθερών πληρωμών), μειωμένα κατά 

τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης   

• τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία  αρχικά 

επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του  επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου   

•  τα  ποσά  που  αναμένεται  να  καταβληθούν  από  την  Εταιρεία  βάσει  εγγυημένων  υπολειμματικών αξιών   

• η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει  αυτό το 

δικαίωμα, και 

•  την  καταβολή  ποινής  για  καταγγελία  της  μίσθωσης,  εάν  η  διάρκεια  της  μίσθωσης  αποτυπώνει την 

άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία  της μίσθωσης.  

Στην αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης περιλαμβάνονται και τα μισθώματα που  αφορούν 

δικαιώματα επέκτασης που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα εξασκηθούν. Οι πληρωμές μισθωμάτων προεξοφλούνται 

χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που εμπεριέχεται  στη μίσθωση. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί άμεσα, χρησιμοποιείται το  διαφορικό  επιτόκιο  δανεισμού  του  μισθωτή,  δηλαδή  το  επιτόκιο  

με  το  οποίο  θα  επιβαρυνόταν  ο  μισθωτής  εάν  δανειζόταν  τα  απαραίτητα  κεφάλαια  για  την  αγορά  ενός  

περιουσιακού στοιχείου παρόμοιας αξίας με το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης, για  παρόμοια  

χρονική  περίοδο,  με  παρόμοιες  εξασφαλίσεις  και  σε  παρόμοιο  οικονομικό  περιβάλλον. Το κόστος του 

περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  

α. το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση   

β. τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής  περιόδου ή 

προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα  μίσθωσης έχουν εισπραχθεί   

γ. τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και   

δ.  εκτίμηση  του  κόστους  με  το  οποίο  θα  επιβαρυνθεί  ο  μισθωτής  προκειμένου  να  αποσυναρμολογήσει  

και  να  απομακρύνει  το  υποκείμενο  περιουσιακό  στοιχείο,  να  αποκαταστήσει  το  χώρο  όπου  έχει  

τοποθετηθεί  ή  να  αποκαταστήσει  το  υποκείμενο  περιουσιακό  στοιχείο  στην  κατάσταση  στην  οποία  

προβλέπεται  από  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις της μίσθωσης.  

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαιώματα χρήσης αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο με διάρκεια το μικρότερο  

μεταξύ  της  ωφέλιμης  ζωής  του  περιουσιακού  στοιχείου  και  της  διάρκειας μίσθωσης. Οι πληρωμές που 

σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις εξοπλισμού και οχημάτων και  όλες οι μισθώσεις περιουσιακών 

στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο ως  έξοδο  στα  αποτελέσματα.  Οι  

βραχυπρόθεσμες  μισθώσεις  είναι  μισθώσεις  με  μίσθωση δώδεκα μηνών ή λιγότερο. Τα στοιχεία ενεργητικού 

χαμηλής αξίας περιλαμβάνουν  εξοπλισμό πληροφορικής. Τα  δικαιώματα  επέκτασης  και  τερματισμού  

περιλαμβάνονται  σε  μισθώσεις  ακινήτων  και  εξοπλισμού  σε  όλη  την  Εταιρεία.  Αυτά  χρησιμοποιούνται  

για  τη  μεγιστοποίηση  της  επιχειρησιακής  ευελιξίας  όσον  αφορά  τη  διαχείριση  των  περιουσιακών  

στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται στις εργασίες της Εταιρείας. Η πλειοψηφία των δικαιωμάτων επέκτασης και  

τερματισμού που εξασκούνται μπορούν να εξασκηθούν μόνο από την Εταιρεία και όχι από τον  εκάστοτε 

εκμισθωτή. 

 

2.15     Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της  παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας 

και  εκπτώσεις.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

 

(α) Παροχή υπηρεσιών 

Η εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα, εξαιρουμένων τόκων και εσόδων από μερίσματα και άλλα συναφή έσοδα 

από χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, κατά  τη  μεταβίβαση  των  
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υποσχόμενων   υπηρεσιών  σε  πελάτες  σε  ποσά  που αντικατοπτρίζουν το αντάλλαγμα που αναμένεται να 

δικαιούται η εταιρεία έναντι των εν λόγω  υπηρεσιών με βάση την παρακάτω προσέγγιση πέντε βημάτων: 

1:      Προσδιορισμός της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών. 

2:      Προσδιορισμός των ξεχωριστών  υποχρεώσεων  που  απορρέουν από  τη σύμβαση  με  τον  πελάτη . 

3:      Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής. 

4:      Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις αναληφθείσες υποχρεώσεις. 

5:     Αναγνώριση εσόδου καθώς η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν  από  τη  σύμβαση  

με τον πελάτη. Τα έσοδα από συμβάσεις με πελάτες αναγνωρίζονται όταν ο πελάτης αποκτά τον έλεγχο των  

υπηρεσιών σε ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα το οποίο η Εταιρεία αναμένει να δικαιούται έναντι των εν 

λόγω υπηρεσιών. 

 

(β) Έσοδα από τόκους 

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

 

(γ) Μερίσματα 

Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους. 

 

2.16     Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο 

σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσεως. 

 

2.17      Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή  κατά την 

οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.18  Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου  αναπροσαρμόζονται για να 

καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των 

ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε 

στρογγυλοποιήσεις. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία ως μέλος του Ομίλου της «Quest Συμμετοχών AE» εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, 

όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο 

και κίνδυνο ρευστότητας.  Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εστιάζεται στη μη 

προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική 

τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση του Ομίλου.   

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονομική υπηρεσία του Ομίλου, η οποία λειτουργεί 

με συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.  Το Διοικητικό Συμβούλιο 

παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του κινδύνου καθώς και ειδικές οδηγίες για τη 

διαχείριση συγκεκριμένων κινδύνων όπως ο συναλλαγματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος επιτοκίου και ο πιστωτικός 

κίνδυνος. 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και συνεπώς οι συναλλαγές της εταιρείας  διεξάγονται σε Ευρώ.  

 

(β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Οι πωλήσεις της εταιρείας γίνονται προς τον πελάτη ΔΑΠΕΕΠ (Διαχειριστής ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ) με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. 

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμιακά διαθέσιμα καθώς και 

διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  

Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας ταξινομημένες σε σχετικές 

ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης , οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό υπόλοιπο από την 

ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι τη συμβατική ημερομηνία λήξης σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
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Χρηματοοικονομικές  Υποχρεώσεις           

31/12/2020 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πάνω από 5          

έτη  Σύνολο 

Δανεισμός 1.375.512 0 0 0 1.375.512 

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 30.501 0 0 0 30.501 

  1.406.013 0 0 0 1.406.013 

           

31/12/2019 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη 

Πάνω από 5          

έτη  Σύνολο 

Δανεισμός 1.463.515 0 0 0 1.463.515 

Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις 21.430 0 0 0 21.430 

  1.484.944 0 0 0 1.484.944 

(δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι ο Όμιλος και η εταιρεία δεν έχουν στο ενεργητικό τους σημαντικά έντοκα στοιχεία, τα 

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

Οι δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου συνδέονται με κυμαινόμενα επιτόκια τα οποία ανάλογα με τις συνθήκες 

της αγοράς μπορούν είτε να παραμείνουν κυμαινόμενα ή να μετατραπούν σε σταθερά. Ο Όμιλος και η εταιρεία 

δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα.  

Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια. Δάνεια με μεταβλητό 

επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο ταμιακών ροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν 

τον Όμιλο και την εταιρεία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. 

3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 

(χρηματιστήρια) (π.χ. παράγωγα, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια), προσδιορίζεται από τις 

δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.   

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργείς αγορές 

προσδιορίζεται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης και παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς 

κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

Η ονομαστική αξία μείον προβλέψεις για επισφάλειες των εμπορικών απαιτήσεων εκτιμάται ότι προσεγγίζει 

την πραγματική τους αξία.  Οι πραγματικές αξίες των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για σκοπούς 

εμφάνισής τους στις οικονομικές καταστάσεις υπολογίζονται με βάση την παρούσα αξία των μελλοντικών 

ταμιακών ροών που προκύπτουν από συγκεκριμένες συμβάσεις χρησιμοποιώντας το τρέχον επιτόκιο το οποίο 

είναι διαθέσιμο για τον  Όμιλο και την εταιρεία,  για τη χρήση παρόμοιων χρηματοπιστωτικών μέσων. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με τα Δ.Π.Χ.Π., απαιτεί τη διενέργεια  εκτιμήσεων και την υιοθέτηση 

παραδοχών, οι οποίες δύναται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων, τις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την 

ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων καθώς επίσης και τα ποσά εσόδων και εξόδων που 

αναγνωρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου. Η χρήση της διαθέσιμης πληροφόρησης και η 

εφαρμογή υποκειμενικής κρίσης αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για τη διενέργεια εκτιμήσεων. Τα 

μελλοντικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις, ενώ οι αποκλίσεις δύναται να 

έχουν σημαντική επίπτωση επί των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι 

υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα και τις προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που 

κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα  ισχύοντα. 

5. Χρηματοοικονομικά προϊόντα ανά κατηγορία  

31/12/2020         

  Λογιστικές Πρακτικές 

Απαιτήσεις           

  

Δάνεια & 

Απαιτήσεις 

Απαιτήσεις 

σε δίκαιη 

αξία μέσω 

της ΚΑΧ 

Παράγωγα 

για 

hedging ΔΠΠ Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 96.492 0 0 0 96.492 

Μετρητά  και ισοδύναμα 314.503 0 0 0 314.503 

  410.994 0 0 0 410.994 
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31/12/2019       

  Λογιστικές Πρακτικές 

Απαιτήσεις           

  

Δάνεια & 

Απαιτήσεις 

Απαιτήσεις 

σε δίκαιη 

αξία μέσω 

της ΚΑΧ 

Παράγωγα 

για 

hedging ΔΠΠ Σύνολο 

Πελάτες & άλλες απαιτήσεις 175.510 0 0 0 175.510 

Μετρητά  και ισοδύναμα 110.531 0 0 0 110.531 

  286.041 0 0 0 286.041 

 

 

Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

6.    Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

        Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται  ως εξής:   

Ποσά σε Ευρώ 

 

Οικόπεδα 

& Κτίρια 

Μεταφορικά 

μέσα & μηχ/κός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Κόστος    

1 Ιανουαρίου 2019 620.240 1.600.990 2.221.230 

31 Δεκεμβρίου 2019 620.240 1.600.990 2.221.230 

    

1 Ιανουαρίου 2020 620.240 1.600.990 2.221.230 

31 Δεκεμβρίου 2020 620.240 1.600.990 2.221.230 

 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 
  

 
1 Ιανουαρίου 2019 87.380 505.590 592.969 

Αποσβέσεις χρήσεως 9.001 46.269 55.269 

31 Δεκεμβρίου 2019 96.380 551.858 648.238 

    

1 Ιανουαρίου 2020 96.380 551.858 648.238 

Αποσβέσεις χρήσεως 9.001 46.269 55.269 

31 Δεκεμβρίου 2020 105.381 598.127 703.508 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2019 523.860 1.049.132 1.572.992 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 514.859 1.002.863 1.517.722 

 

 

7.    Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Ποσά σε Ευρώ 
 Οικόπεδα & 

Κτίρια 

Κόστος  

1 Ιανουαρίου 2019 1.659 

Απόσβέσεις -567 

31 Δεκεμβρίου 2019 1.092 

1 Ιανουαρίου 2020 1.092 

Απόσβέσεις -567 

31 Δεκεμβρίου 2020 525 
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8. Πελάτες & Λοιπές απαιτήσεις 
Ποσά σε Ευρώ  31.12.2020 31.12.2019 

Πελάτες  95.196 107.127 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης  0 0 

Καθαρές απαιτήσεις πελατών  95.196 107.127 

Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη (σημ.20)  0 63.200 

Έξοδα επόμενων χρήσεων  36 5.083 

Λοιπές απαιτήσεις  1.260 100 

Σύνολο  96.492 175.510 

    

Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό  517 100 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  95.974 175.410 

  96,492 175.510 

Ο λογαριασμός «Πελάτες» αφορά απαιτήσεις από το ΔΑΠΕΕΠ για τις οποίες  δεν διενεργήθηκαν από την 

εταιρεία κρατήσεις αναμενόμενων  πιστωτικών ζημιών, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, γιατί οι εν λόγω απαιτήσεις 

θεωρούνται βεβαίας εισπράξεως, λαμβανομένου υπόψη ότι η παρούσα αξία των εξασφαλίσεων  είναι 

μεγαλύτερη από το ποσό των απαιτήσεων. Δηλαδή πρόκειται για εγγυημένες χρηματοροές (αφού δεν έχουμε 

κάποια άλλη μορφή εγγυήσεως), η παρούσα αξία των οποίων υπερβαίνει τις απαιτήσεις. Επί πλέον στην αρχή 

της επόμενης χρήσεως 2021 ο ΔΑΠΕΕΠ εξόφλησε πλήρως τις υποχρεώσεις του. 

 

9. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2020 31.12.2019 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 314.503 110.531 

Σύνολο 314.503 110.531 

 
Τα ταμιακά διαθέσιμα για σκοπούς της κατάστασης ταμιακών ροών, περιλαμβάνουν τα εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2020 31.12.2019 

Tαμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 314.503 110.531 

Σύνολο 314.503 110.531 

 

10. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Ποσά σε Ευρώ Αριθμός 

μετοχών  

Κοινές 

μετοχές 

        

Σύνολο 

1 Ιανουαρίου 2019 1.200  60.000 60.000 

31 Δεκεμβρίου 2019 1.200  60.000 60.000 

     

1 Ιανουαρίου 2020 1.200  60.000 60.000 

31 Δεκεμβρίου 2020 1.200  60.000 60.000 

11. Τακτικό αποθεματικό 

  31.12.2020 

Υπόλοιπο έναρξης  0 

Προσθήκες  4.995 

Υπόλοιπο λήξης  4.995 

 
Από τις διατάξεις των άρθρων 158 και 159 του κωδ. Ν. 4548/2018 ρυθμίζεται ο σχηματισμός και η 

χρησιμοποίηση του τακτικού αποθεματικού ως εξής: Το 5% τουλάχιστον των λογιστικών καθαρών κερδών 

κάθε χρήσεως κρατείται, υποχρεωτικά, για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, μέχρις ότου το 

συσσωρευμένο ποσό του τακτικού αποθεματικού γίνει τουλάχιστον ίσο με το 1/3 του ονομαστικού μετοχικού 

κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Το τακτικό αποθεματικό από τα κέρδη της χρήσης 2020 τελεί 

υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και ανέρχεται σε Ευρώ 4.330,67. 
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12. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

  31.12.2020 31.12.2019 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (Σημ.20)  546 1.114 

Σύνολο   546 1.114 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  0 546 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  546 568 

Σύνολο   546 1.114 

 

 

 

13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2020 31.12.2019 

Προμηθευτές 522 1.878 

Ποσά οφειλόμενα σε συνδεδεμένα μέρη (σημ.20) 3.472 2.604 

Δεδουλευμένα έξοδα 26.508 13.801 

Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιποί φόροι/ τέλη 0 3.147 

Σύνολο 30.501 21.430 

 

Ανάλυση υποχρεώσεων: 31.12.2020 31.12.2019 

Ποσά σε Ευρώ   

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 30.501 21.430 

Σύνολο 30.501 21.430 

14. Δανεισμός 

Ποσά σε Ευρώ  31.12.2020 31.12.2019 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια  1.375.512 1.463.515 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων  1.375.512 1.463.515 

Σύνολο δανείων  1.375.512 1.463.515 

 

    

Ποσά σε Ευρώ  31.12.2020 31.12.2019 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως  1.463.515 1.551.768 

Εισπράξεις από δάνεια/ (αποπληρωμές)  -88.003 -88.253 

Υπόλοιπο λήξεως χρήσεως  1.375.512 1.463.515 

 

Το ως άνω υπόλοιπο αφορά ανοικτό τραπεζικό αλληλόχρεο βραχυπρόθεσμο λογαριασμό. 

 

15. Aναβαλλόμενη φορολογία 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις   

Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες 0 0 

 0 0 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:   

Πληρωτέες μετά από 12 μήνες 172.657 144.508 

 172.657 144.508 

   

 172.657 144.508 

Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 

 31/12/2020 31/12/2019 

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως -144.508 -135.758 

Φόρος στην κατάσταση αποτελεσμάτων (Σημ.18) -28.149 -8.750 

Υπόλοιπο τέλους χρήσεως -172.657 -144.508 
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Η κίνηση στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια της χρήσης, χωρίς 

να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων μέσα στην ίδια φορολογική αρχή είναι η παρακάτω: 

 

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:     

 

Επιταχυνόμενες 

φορολογικές 

αποσβέσεις 

Λοιπά Σύνολο 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 135.758 0 135.758 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 8.750 0 8.750 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 144.508 0 144.508 

Χρέωση/ (πίστωση) στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων 28.149 0 28.149 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 172.567 0 172.567 

 

 

16. Έξοδα ανά κατηγορία 

Ποσά σε Ευρώ Σημ. 
1/1/2020-

31/12/2020 
1/1/2019-

31/12/2019 

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων    

  -Ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία 6 -55.269 -55.269 

  -Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 7 -567 -567 

Έξοδα επιδιόρθρωσης και συντήρησης 

ενσώματων παγίων  -5.461 -11.866 

Τηλεπικοινωνιακά κόστη  -384 -363 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων  -42.898 -39.615 

Λοιπά  -32.213 -21.390 

Σύνολο  136.792 -129.070 

 

Κατανομή συνόλου εξόδων ανά λειτουργία 

1/1/2020-

31/12/2020 
1/1/2019-

31/12/2019 

Κόστος πωληθέντων -90.123 -87.882 

Έξοδα διοίκησης -46.669 -41.188 

Σύνολο 136.792 -129.070 

 

 

17. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

Ποσά σε Ευρώ  31.12.2020  31.12.2019 

Έξοδα τόκων   

 - Τραπεζικά δάνεια -60.582 -72.707 

 - Μισθώσεις -32 -54 

 - Λοιπά -62 -125 

 -60.676 -72.886 

Έσοδα τόκων   

Λοιπά 316 3.249 

 316 3.249 

Σύνολο -60.360 -69.638 

 

 

 

18. Φόρος Εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2020 31.12.2019 

Φόρος χρήσης -4.310 0 

Αναβαλλόμενος φόρος -28.149 -8.750 

Σύνολο -32.459 -8.750 
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Η φορολογική δαπάνη υπολογίζεται ως εξής: 

 

Ποσά σε Ευρώ 31.12.2020 31.12.2019 

Κέρδη/ (ζημίες) προ φόρων 151.003 142.958 

Φόρος υπολογισμένος με βάση τον ισχύοντα φορολογικό 

συντελεστή για τα κέρδη της εταιρείας 
-36.241 -34.310 

Έξοδα  που δεν εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς 5.415 0 

Χρήση ζημιών προηγούμενων χρήσεων 9.197 34.310 

Λοιποί  φόροι -10.831 -8.750 

Φόροι -32.459 -8.750 

Σύμφωνα με το Ν. 4646/2019 ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα έχει 

ορισθεί στο 24% από το 2019 και για τα επόμενα έτη.  

 

 

19. Μερίσματα 

Δεν υφίσταται πρόταση για διανομή μερίσματος. 

 

20 . Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη. 
  31.12.2020 31.12.2019 

(α) Έσοδα 316 0 

(β) Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 34.200 28.340 

(γ) Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 100 63.200 

(δ) Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 3.472 2.604 

(ε) Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη  από Μισθωτική υποχρέωση 546 1.114 

 
 

21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις / απαιτήσεις 

Η εταιρεία έχει διενεργήσει σύσταση των κατωτέρω ενεχύρων με την Τράπεζα Πειραιώς : 

(α) Ενέχυρο επί απαιτήσεων από ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιουσίας  

(β) Ενέχυρο επί απαιτήσεων από τη σύμβαση της εταιρείας με το ΔΑΠΕΕΠ  

(γ) Ενέχυρο επί καταθετικού λογαριασμού, το υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε ευρώ 266.779,83 την 

31/12/2020. 

(δ) Ενέχυρο επί χρεογράφων. 

 

 

22.  Πληροφόρηση κατά τομέα 
       Η Εταιρεία δραστηριοποιείται μόνο στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας και παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας. Ως εκ τούτου δεν απαιτείται περαιτέρω ανά-λυση 

κατά επιχειρηματικό και γεωγραφικό τομέα. 

 

23.  Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

- Οι πάσης φύσεως επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δεν ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην 

οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρείας. 

- Κατ’ εφαρμογή σχετικών φορολογικών διατάξεων: α) της παρ. 1 του άρθρου 84 του ν. 2238/1994 (ανέλεγκτες 

υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος), β) της παρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2859/2000 (ανέλεγκτες υποθέσεις 

Φ.Π.Α. και γ) της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2523/1997 (επιβολή προστίμων για υποθέσεις φορολογίας 

εισοδήματος), το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2014 έχει 

παραγραφεί μέχρι την 31/12/2020, με την επιφύλαξη ειδικών ή εξαιρετικών διατάξεων που τυχόν προβλέπουν 

μεγαλύτερη προθεσμία παραγραφής και υπό τις προϋποθέσεις που αυτές ορίζουν.  

Πέραν αυτών, κατά πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, 

ελλείψει υφισταμένης στον Κώδικα Νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου διατάξεως περί παραγραφής, η σχετική 

αξίωση του Δημοσίου για την επιβολή τελών χαρτοσήμου υπόκειται στην κατά το άρθρο 249 του Αστικού 

Κώδικα εικοσαετή παραγραφή. 

Για τις χρήσεις που έληξαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 2014 έως και 2017 και παραμένουν φορολογικά 

ανέλεγκτες, από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, η εκτίμησή μας είναι ότι οι φόροι που ενδεχομένως 

προκύψουν δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις χρήσεις 2018 

και 2019 η εταιρεία έχει υπαχθεί  στο φορολογικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 65α του Ν.4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης. 
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Για τη χρήση 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του άρθρου 65α Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό 

πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των χρηματοοικονομικών/οικονομικών 

καταστάσεων χρήσης 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες 

φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

-  Η Εταιρεία δεν  απασχολούσε προσωπικό την 31/12/2020 και την 31/12/2019. 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

- Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2020 τα οποία θα έπρεπε ή να 

κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

 
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 
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