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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε για έγκριση, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, τις 
οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021, οι οποίες απαρτίζονται από: 
 

• Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

• Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

• Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

• Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

• Επεξηγηματικές Σημειώσεις. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 8.12.2022 συνεδρίασή  του αποφάσισε  να προτείνει στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς  εκκαθάρισης,  καθόσον το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων 
της Εταιρείας, συνεχίζει να είναι  αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 
119 του Ν.4548/2018 και επίσης ο μοναδικός πελάτης της Εταιρείας, ήτοι η Τράπεζα Πειραιώς,  γνωστοποίησε ότι 
δεν προτίθεται να ανανεώσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  
Εξαιτίας της ανωτέρω αποφάσεως, οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την 
αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και ως εκ τούτου η λογιστική αξία των στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 
απομειώθηκε στις ρευστοποιήσιμες αξίες τους, χωρίς να γίνει αναταξινόμηση τους στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Ο 
σκοπός σύνταξης οικονομικών καταστάσεων βάσει ρευστοποιήσιμων αξιών προσανατολίζεται κυρίως στο κατά 
πόσον τα περιουσιακά στοιχεία επαρκούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων, κατά συνέπεια, το σύνολο των 
υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για 
σκοπούς ορθότερης παρουσίασης, παρόλο που κατά την ως άνω ημερομηνία τηρούνταν όλες οι ρήτρες των 
δανειακών συμβάσεων της Εταιρείας. Επιπλέον, το ύψος των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, αναπροσαρμόστηκε βάσει της συνολικής αποζημίωσης που 
προβλέπεται να καταβληθεί μεταγενέστερα της ημερομηνίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Όπου 
αυτό δεν αντιβαίνει στην προαναφερθείσα βάση παρουσίασης έχει γίνει χρήση των λογιστικών αρχών  και μεθόδων 
που έχουν υιοθετηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας,  οι οποίες απορρέουν από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)  
 
1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της Εταιρείας   
 
Η EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. (εφεξής ως Εταιρεία) ιδρύθηκε το 1994 με αντικείμενο την 
παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό και έδρα την Αθήνα. 
 
Στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας συμμετέχει η Τράπεζα Πειραιώς κατά 49,9%.  
 
Η ευέλικτη οργανωτική υποδομή, οι δεξιότητες του προσωπικού και  η τεχνολογία αιχμής είχαν προσδώσει στην 
Εταιρεία την ικανότητα να ανταποκρίνεται για αρκετά χρόνια, στις απαιτήσεις των πελατών. 
 
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από πέντε έως εννέα μέλη. 
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για θητεία 
δύο (2) ετών που παρατείνεται αυτοδίκαια, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η 
αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, χωρίς όμως η θητεία τους να μπορεί να υπερβεί την τριετία.  
 
Το τελευταίο εκλεγμένο Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε μέλη. 
 
Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε ο νόμος ή οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν, και τηρούνται 
πρακτικά όπως και στη Γενική Συνέλευση.  
 
Στόχος της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια ήταν η βελτίωση της καθαρής θέσης, που ήταν αρνητική και η 
αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων. Προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η σημαντική 
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μείωση των εξόδων και η αύξηση του  τζίρου, που ως συνέπεια θα είχαν τη  βελτίωση του περιθωρίου μικτού και 
καθαρού κέρδους. 
Η μείωση των εξόδων ήταν πολύ μεγάλη και συγκεκριμένα: Η μείωση των εξόδων το 2021 σε σχέση με το 2020 ήταν 
20,24%, η μείωση των εξόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 ήταν 26,81%, η μείωση των εξόδων το 2019 σε σχέση με 
το 2018 ήταν 17,55%, η μείωση των εξόδων το 2018 σε σχέση με το 2017 ήταν 17,09%. Επίσης ο συνολικός δανεισμός 
της εταιρείας από την 1.1.2017 έως το τέλος της τρέχουσας χρήσης έχει μειωθεί κατά 55,31%. 
 
 
 
Κύριες στρατηγικές της  Εταιρείας  για την επίτευξη των στόχων της  ήταν οι ακόλουθες: 

α)  Διατήρηση και στη συνέχεια επέκταση, του  μεριδίου στην εγχώρια αγορά. 
β) Εξυγίανση της Εταιρείας με ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας της και μεγιστοποίηση των 

αποτελεσμάτων. 
γ)  Σταθερή αποκλιμάκωση του δανεισμού. 

 
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη λειτουργία της, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των 
αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρείας στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής της 
δραστηριότητας έδιναν έμφαση: 
α)  Στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. 
β) Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση κοινών αρχών και 

κανόνων. 
γ)  Στο σεβασμό για το περιβάλλον. 
 
Στην Εταιρεία υπάρχει γραπτός, Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, Οργανόγραμμα και Διαδικασίες. Η Εταιρεία 
διέθετε ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  
 
2. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της Εταιρείας   
 
Περιγραφή επιδόσεων - Απολογισμός εργασιών της Εταιρείας 
 
Η Εταιρεία παρουσιάζει, σύμφωνα με τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της, οι οποίες έχουν συνταχθεί με βάση 
την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας,  τα παρακάτω οικονομικά στοιχεία: 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας κατά την χρήση του 2021 διαμορφώθηκαν σε 2.451.477 €  μειωμένες κατά 25,35% σε 
σχέση με την προηγούμενη χρονιά, λόγω κυρίως της μείωσης των εσόδων από υπηρεσίες στον τραπεζικό τομέα. Τη 
χρήση 2021 προέκυψε ζημία προ φόρων 1.163.291 €, έναντι ζημιών 770.458 € το 2020. 
 
Τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης διαμορφώθηκαν το 2021 σε -1.013.468 €, έναντι -526.618 € το 2020.  
 
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 149.823 € το 2021 από 244.114 € το 2020. 
 
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας, διάθεσης και κόστος πωληθέντων της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση κατά  20,24 
% έναντι του 2020. 
 
Το EBITDA για το 2021 είναι αρνητικό και διαμορφώθηκε σε -512.044  € έναντι 676.134  € το 2020. 
 
Ο συνολικός δανεισμός από  3.231.016 € την 31/12/2020 μειώθηκε σε 2.619.896 € την 31/12/2021.  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31/12/2021, διαμορφώθηκαν σε 942.012 € έναντι 1.048.557 € την 
προηγούμενη χρήση. 
  
Οι επενδύσεις της Εταιρείας σε  ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος 
2021, παρουσιάζονται στους σχετικούς «Πίνακες» των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων. 
Πιο αναλυτικά για τα προϊόντα της Εταιρείας και τις παρεχόμενες προς τους πελάτες υπηρεσίες, αναφέρονται τα 
εξής: 
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Προϊόντα & Υπηρεσίες  
Η Εταιρεία, πέραν των υπηρεσιών που παρέχει στους πελάτες της για την εγκατάσταση/ παραμετροποίηση των 
προϊόντων που αναπτύσσει ή αντιπροσωπεύει,  διαθέτει τα προϊόντα EFS Collection (Eispraxis) και ATLAS.  Τα εν 
λόγω προϊόντα λόγω ελλείψεως πόρων δεν αναβαθμίστηκαν για να καταστούν ανταγωνιστικά στην αγορά. 
 
 
Ο βασικός πελάτης της εταιρείας είναι η  Τράπεζα Πειραιώς, η οποία γνωστοποίησε στην Εταιρεία την πρόθεση της 

να προβεί σε διακοπή συνεργασίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. 
 
 
 
 
3. Πληροφορίες για εργασιακά  και περιβαλλοντικά θέματα 

 
Ο αριθμός προσωπικού που απασχολούσε η εταιρεία την 31.12.2021 ήταν 37 εργαζόμενοι, έναντι 45, την 
31.12.2020.  Σημειώνεται ότι οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται 
εργασιακά προβλήματα, καθώς μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Εταιρείας είναι η διατήρηση και ενίσχυση 
του κλίματος εργασιακής ειρήνης. Η Εταιρεία καθημερινά φροντίζει για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και 
την υιοθέτηση πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες διατάξεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές, που υπαγορεύονται από την Ελληνική Νομοθεσία 
σε Φορολογικά, Εργατικά και Περιβαλλοντικά θέματα.  
 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης σε συμμόρφωση με τη 
νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα και στοχεύει σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό 
περιβάλλον. Ακολουθώντας μία πορεία βιώσιμης ανάπτυξης, ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που 
εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής 
κοινωνίας και του κοινού, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της.  
 
Η περιβαλλοντική πολιτική της εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 

• Εξοικονόμηση ενέργειας με την ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης της κατανάλωσης φυσικών 
πόρων. 

• Διαρκή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος.  

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. 
 
Επίσης, η Εταιρεία λόγω του αντικειμένου της δεν δημιουργεί ιδιαίτερα απορρίμματα τα οποία να επιβαρύνουν το 
περιβάλλον. 
 
4. Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης 
 
Η Εταιρεία έχει περιορίσει σημαντικά την  δραστηριοποίησή της  στον τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων στις 
νέες τεχνολογίες. 
 
5. Διαθέσιμο συνάλλαγμα 

 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει διαθέσιμα σε συνάλλαγμα. 
 
6. Ακίνητα της Εταιρείας 

 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει ιδιόκτητα ακίνητα. 
 
7. Υποκαταστήματα εταιρείας 

 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 
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8. Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 οι συμμετοχές στις παρακάτω, μη εισηγμένες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, 
εταιρείες είχαν ως ακολούθως: 
 

• Μετοχές εταιρείας KNOWLEDGESYSTEMS AE   

• Μετοχές εταιρείας ΠΑΡΚΟ ΑΚΠΡΟΠΟΛΙΣ  

• Μετοχές εταιρείας ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ   
 
Οι ανωτέρω μετοχές έχουν μηδενική ρευστοποιήσιμη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

 
9. Απόκτηση ιδίων μετοχών.  
 
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά την διάρκεια της χρήσης 2021. 
 
 
10. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τους κινδύνους 
που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρηματικό της μοντέλο, την κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς 
και την επικείμενη διακοπή της συνεργασίας με τον βασικό της πελάτη, αποφάσισε να θέσει την εταιρεία σε 
καθεστώς εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους ήταν 
εκτεθειμένη η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρήσεων, δεν έχουν πλέον εφαρμογή, με εξαίρεση τον 
κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021 έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή 
της ρευστοποιήσιμης αξίας και οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, έχουν εισπραχθεί στο σύνολο τους έως την ημερομηνία κατάρτισης της 
παρούσας έκθεσης διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη την ταξινόμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσμες κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι αρνητικό κατά € 2.896.740. 
 
 
 
 
Κίνδυνος από έκτακτα γεγονότα (Πανδημία COVID-19) 
Η εξέλιξη της πανδημίας έχει επηρεάσει τα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας για τη 
χρήση 2021. Η αρνητική επίδραση της τρέχουσας κατάστασης στην οικονομία και τις επιχειρηματικές 
δραστηριότητες συνολικά, καθώς επίσης και στα αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας για 
τη χρήση 2022, είναι επίσης σημαντική. 
 
11. Βασικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. διαμορφώθηκαν το 2021 σε 
σύγκριση με το 2020, ως εξής: 
 

Α. Οικονομικής Διαρθρώσεως  

  31.12.2021 31.12.2020 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού 0,98 0,50 

Ίδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων -0,63 -0,16 

Ίδια κεφάλαια / Μη Κυκλοφορούν ενεργητικό -103,27 -0,38 

Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  0,36 0,91 

Κεφάλαιο κινήσεως / Κυκλοφορούν ενεργητικό -1,78 -0,10 
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Β. Αποδόσεως και Αποδοτικότητας  

  31.12.2021 31.12.2020 

Καθαρά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως / Πωλήσεις -0,41 -0,16 

Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ φόρων / Ίδια κεφάλαια -0,41 0,80 

Μικτά αποτελέσματα / Πωλήσεις 0,24 0,34 

Μικτά αποτελέσματα / Κόστος πωλήσεων -0,31 -0,51 

Πωλήσεις / Ίδια κεφάλαια -0,85 -3,39 

 
12. Προβλεπόμενη εξέλιξη της  Εταιρείας  
 
Η καθαρή θέση της εταιρείας στην κλειόμενη χρήση ανήλθε σε € -2.868.959 έναντι € -968.811 στη λήξη της 
προηγούμενης και παρουσίασε σημαντική επιδείνωση, λόγω των ζημιών που προέκυψαν από τον προσδιορισμό 
της ρευστοποιήσιμης αξίας των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. Το 
σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας ανέρχεται σε € 4.253.594, έναντι κυκλοφορούντος 
ενεργητικού ποσού € 1.626.853.  
Οι προσπάθειες της Διοίκησης για μείωση των εξόδων και αποκλιμάκωση του δανεισμού, επιτεύχθηκαν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό όπως αναλύθηκε ανωτέρω. Παρ΄ όλα αυτά, δεν σημειώθηκε αύξηση των πωλήσεων, για να βελτιωθεί 
η καθαρή θέση της εταιρείας. 
Συνεπώς, αφού το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, συνεχίζει να είναι  αρνητικό και ως εκ τούτου 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018 και επίσης ο μοναδικός πελάτης, ήτοι η 
Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2023, η προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρείας θεωρείται ιδιαίτερα δυσμενής. Λαμβάνοντας υπόψη όλα 
τα παραπάνω, η Διοίκηση της Εταιρείας αποφάσισε να συντάξει τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2021 με 
βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας. 
 
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2021 και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σχετικά με το 
διαμορφούμενο οικονομικό περιβάλλον στη χώρα, λαμβάνοντας υπόψη την μακρά οικονομική κρίση, καθώς και το 
ευμετάβλητο χρηματοοικονομικό περιβάλλον, ελήφθησαν σοβαρά υπόψη από τη Διοίκηση της Εταιρείας.  
Η εξάπλωση του COVID-19 έχει πλήξει σοβαρά πολλές τοπικές οικονομίες σε όλο τον κόσμο. Σε πολλές χώρες, οι 
επιχειρήσεις έχουν αναγκαστεί να διακόψουν ή να περιορίσουν τις εργασίες τους για μακρές ή αόριστες χρονικές 
περιόδους. Τα μέτρα που ελήφθησαν για τη συγκράτηση της εξάπλωσης του ιού, συμπεριλαμβανομένων των 
απαγορεύσεων ταξιδιών, της καραντίνας, της κοινωνικής απομάκρυνσης και του κλεισίματος μη βασικών 
υπηρεσιών, προκάλεσαν σημαντικές διαταραχές στις επιχειρήσεις παγκοσμίως, με αποτέλεσμα την οικονομική 
επιβράδυνση. Η Εταιρεία, συμβάλλοντας στην εθνική προσπάθεια για την πρόληψη της εξάπλωσης του COVID-19, 
είχε θεσπίσει προληπτικά μέτρα σύμφωνα με τα γενικότερο πλαίσιο των μέτρων που είχε εξαγγείλει η ελληνική 
κυβέρνηση, αλλά και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ. Για το λόγο αυτό εφαρμόστηκε μια ειδική 
πολιτική προστασίας που περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, εξ’ αποστάσεως εργασία, αναστολή τόσο των 
επαγγελματικών όσο και των προσωπικών ταξιδιών, ακύρωση τόσο των εσωτερικών όσο και των εξωτερικών 
εταιρικών γεγονότων, απολύμανση των γραφείων και ειδική καθοδήγηση του προσωπικού για την υγιεινή και την 
ασφάλεια στους χώρους εργασίας.  
 
 
 
13. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται με άλλες εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας 
Πειραιώς. Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη  διέπονται από τους συνήθεις όρους και συνθήκες αγοράς. 
 
 

  31.12.2021 01.01.2021- 31.12.2021 
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Συνδεδεμένα μέρη 1.107.156 2.658.234 1.875.227 167.870 

ΣΥΝΟΛΑ 1.107.156 2.658.234 1.875.227 167.870 
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  31.12.2020 01.01.2020- 31.12.2020 
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Συνδεδεμένα μέρη 1.739.544 3.261.209 2.874.882 198.486 

ΣΥΝΟΛΑ 1.739.544 3.261.209 2.874.882 198.486 

 
 
Για τις ανωτέρω απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης το σύνολο 
της οποίας κατά την 31.12.2021 ανήλθε σε  ευρώ 48.444 (2020 : 45.151). 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα για την περίοδο 1.1-31.12.2021 και  αντίστοιχα 
για την περίοδο 1.1-31.12.2020 είχαν ως εξής: 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 

 
 

14. Προτεινόμενη διανομή κερδών 
 

Το αποτέλεσμα της χρήσης μετά από φόρους ανέρχεται σε ζημίες -1.666.147 € το οποίο θα αυξήσει  το σωρευμένο 
ποσό ζημιών στο λογαριασμό «Αποτελέσματα εις νέον» της Καθαρής Θέσης . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 

   
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 
παροχές 14.496 14.796 

Σύνολο 14.496 14.796 
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:  
 
1) ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  
2) ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
3) ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διευθύνων Σύμβουλος 
 
υπό την ως άνω ιδιότητά μας, ειδικώς προς τούτο ορισθέντες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία «EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε» δηλώνουμε και βεβαιώνουμε με την 
παρούσα ότι εξ’ όσων γνωρίζουμε: 
  
(α) οι ετήσιες, εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1/1/2021 - 31/12/2021, οι οποίες έχουν 
συνταχθεί με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και όπου αυτό δεν αντιβαίνει στην προαναφερθείσα βάση 
παρουσίασης με βάση τις  λογιστικές αρχές  και μεθόδους που απορρέουν από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, 
την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα της «EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε». 
 
(β) η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την 
θέση της «EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε», συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει. 
 
 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

Δ.Σ. 

O ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ &  

 Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 

 

 

 

 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΛΙΤΗ 

ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΤ: ΑΙ 019984 Α.Δ.Τ. Τ 132001 Α.Δ.Τ. ΑΝ 041573 

A.Ρ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 04656  

Α ΤΑΞΗΣ 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. 
 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας EXODUS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας EXODUS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ A.E. κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση . 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 
έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την 
Εταιρεία, 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα 
και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και 
του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Έμφαση Θέματος 
 
Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 2.1 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, όπου αναφέρεται ότι με το 
από 8 Δεκεμβρίου 2022 πρακτικό συνεδρίασής της, η Εταιρεία  έκρινε ότι λόγω της δυσχερούς οικονομικής της 
κατάστασης , θεωρείται σκόπιμη επιχειρηματικά η διακοπή λειτουργίας της.. Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας δεν είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
για το λόγο αυτό  έχουν καταρτισθεί με  βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας. Ο λόγος για τον οποίον η εταιρεία 
αποφάσισε ως μη ενδεδειγμένη την παραδοχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της είναι  ότι το σύνολο των ιδίων 
κεφαλαίων έχει καταστεί αρνητικό , με αποτέλεσμα να συντρέχουν οι διατάξεις του άρθρου 119, παράγραφος 4 του 
Ν.4548/2018. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό. 
 
Άλλες πληροφορίες 
 
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και 
Κανονιστικών Απαιτήσεων, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί 
αυτών. 
 
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν εκφράζουμε με 
τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών. 
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Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να αναγνώσουμε τις άλλες 
πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς 
εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 
σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα 
να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 
 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες 
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
 
 
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της ή να διακόψει τη δραστηριότητά της όπως οριστικά 
αποφάσισε με την από 8  Δεκεμβρίου 2022 συνεδρίασή της. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε 
έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, 
αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν 
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται 
ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις.  
 

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

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

 

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

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

στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση 

για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος 

από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες 

παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

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

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

• Εφιστούμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων σχετικά με την ουσιώδη 

αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει της δραστηριότητά της. Τα συμπεράσματά μας 

βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.  
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• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

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

 

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

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

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε 
ότι: 
 
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες 

νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  με τις συνημμένες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2021.  

 
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία EXODUS  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

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

 
 
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022 
 
 
ΣΟΦΙΑ Μ. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ 
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 22111  
 
ΣΟΛ Α.Ε. 
Μέλος Δικτύου Crowe Global 
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΕΤΗΣΙΕΣ XΡHMATOΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ XΡΗΣΗ 1/1 – 31/12/2021 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

 
Η Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος της Εταιρείας κατά την χρήση αναφοράς 1/1 – 31/12/2021 και η αντίστοιχη της 
συγκρίσιμης χρήσης 1/1 – 31/12/2020 έχει ως εξής: 
 

  Σημειώσεις 31/12/2021   31/12/2020 

Πωλήσεις 6.15 2.451.477  3.284.034 

Κόστος Πωληθέντων 6.16 (1.867.200)  (2.178.697) 

Μικτό Κέρδος  584.277  1.105.336 

Λοιπά έσοδα  6.20 630.292  206.981 

Έξοδα διάθεσης 6.16 (627.072)  (939.265) 

Έξοδα διοίκησης 6.16 (593.012)  (752.849) 

Λοιπά έξοδα  6.20 (1.007.952)  (146.822) 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης  (1.013.468)  (526.618) 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.18 -  274 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  6.18 (149.823)  (244.114) 

Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων  (1.163.291)  (770.458) 

Φόρος εισοδήματος 6.19 (502.857)  299.029 

Καθαρή ζημία  περιόδου   (1.666.147)  (471.429) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα μετά από φόρους     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα/Έξοδα  -  228.653 

Φόροι  -  (54.877) 

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (Β)  -  173.776 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα/(Ζημιές) μετά από φόρους 
(A+B) 

 (1.666.147)  (297.653) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Η Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας  κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 και 2020, έχει ως εξής: 

  Σημειώσεις 31/12/2021   31/12/2020 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ         

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό     

Ενσώματα πάγια 6.1 10.628  306.414 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  6.2 3.469  301.487 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία  6.3 -  1.298.089 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία που επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων 
 -  84.055 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.5 -  502.857 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 13.685  24.372 

  27.782  2.517.273 

Κυκλοφορούν ενεργητικό     

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.6                                                    126.997  787.851 

Λοιπές απαιτήσεις 6.7                                                    557.844  651.587 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.8                                                    942.012  1.048.557 
  1.626.853  2.487.996 

Σύνολο ενεργητικού  1.654.635  5.005.269 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ     

Μετοχικό κεφάλαιο 6.9                                                    2.700.000  2.700.000 

Λοιπά αποθεματικά 6.10                                                   4.051.281  4.229.121 

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον  (9.620.240)  (7.897.933) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  (2.868.959)  (968.811) 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Υποχρεώσεις μισθώσεων 6.2                                               -  262.263 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 
6.11                                                         -  181.569 

Δανειακές υποχρεώσεις 6.12                                                                                                                      -  2.260.000 

Κρατικές επιχορηγήσεις 6.13                                                                 -  537.116 

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων -  3.240.948 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.14                                                  1.004.048  1.479.297 

Δανειακές υποχρεώσεις 6.12 2.619.896  971.016 

Υποχρεώσεις μισθώσεων 6.2 3.567  77.560 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία 
6.11 548.700  - 

Κρατικές επιχορηγήσεις 6.13 199.790  - 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.14 147.593  205.260 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 4.253.594  2.733.133 

Σύνολο υποχρεώσεων  4.253.594  5.974.081 

     

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 1.654.635  5.005.269 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας κατά την χρήση αναφοράς 1/1 – 31/12/2021 και της 
αντίστοιχης συγκρίσιμης χρήσης 1/1 – 31/12/2020 έχει ως εξής: 
 

Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2020 

  Σημείωση 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2020 

6.9-6.10 2.700.000 4.051.281 (7.422.440) (671.159) 

Ζημιές  χρήσης 1/1 - 31/12/2020 
-                    

-    
                   -              (471.429) (471.429) 

Αποθεματικό εύλογης αξίας άυλων 
στοιχείων 

-                    
-    

   177.840  -  177.840 

Αναλογιστικά κέρδη/(Ζημίες) μετά 
Φόρων 

- 
-  -  

               
(4.064) 

(4.064) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2020 

  2.700.000 4.229.121 (7.897.933) (968.812) 

 
Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων περιόδου 1/1 - 31/12/2021 

  Σημείωση 
Μετοχικό  
κεφάλαιο 

Λοιπά 
Αποθεματικά 

Αποτελέσματα  
εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 
2021 

6.9-6.10 2.700.000 4.229.121 (7.897.933) (968.812) 

Ζημιές χρήσης 1/1 - 31/12/2021 - -- - (1.666.147) (13.506) 

Αποθεματικό εύλογης αξίας άυλων 
στοιχείων 

- - 
(177.840) (56.160) (234.000) 

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2021 

  2.700.000 4.051.281 (9.620.240) (2.868.959) 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

Οι ταμειακές ροές της Εταιρείας κατά την χρήση αναφοράς 1/1 – 31/12/2021 και οι αντίστοιχες της συγκρίσιμης χρήσης 
1/1 – 31/12/2020 έχουν ως εξής: 
 

(ποσά σε ευρώ) Σημείωση 
01.01 - 

31.12.2021 
01.01 - 

31.12.2020 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
  

    

Κέρδη προ φόρων  (1.163.291) (770.458) 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:  
  

Αποσβέσεις 6.1, 6.2,6.3 613.769 1.339.420 

Αποσβέσεις  επιχορηγήσεων 6.13 (137.879) (136.668) 

Προβλέψεις 6.16 150.390 264.152 

Διαγραφές και απομειώσεις  815.403 - 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 6.18 149.823 243.840 
 

 428.215 940.286 

Μεταβολές σε κεφάλαιο κίνησης  
  

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων  614.895 1.172.397 

(Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανείων από 
τράπεζες)  

(310.641) (944.672) 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες  732.469 1.168.011 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα 6.18 (149.823) (224.704) 

Καταβεβλημένοι φόροι  (57.667) 98.168 

Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες  

524.979 1.041.475 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 
  

    

Αγορά ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων 6.1 , 6.3 (4.304) (7.980) 

Τόκοι εισπραχθέντες 6.18 - 274 

Εισπράξεις επιχορηγήσεων   - 398.892 

Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες  

(4.304) 391.186 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες       

Εισπράξεις/Εξοφλήσεις δανείων 
6.12 

(612.820) (1.433.270) 

Πληρωμές μισθωμάτων σχετικές με δικαιώματα 
χρήσης περιουσιακών στοιχείων 6.2 

(14.400) (71.628) 

Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες  

(627.220) (1.504.898) 

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης   

(106.545) (72.237) 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσης   6.8 

1.048.557 1.120.795 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσης   6.8 

942.012 1.048.557 
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Η “EXODUS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ AE” (στο εξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία») συστάθηκε στις 15 Απριλίου 1994 και 
είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 30935/01/Β/94/187. Η διάρκειά της είναι 70ετής και 
λήγει στις 31/12/2064. Η διεύθυνση της έδρας της Εταιρείας είναι επί της Θεανούς 15 στην Αθήνα. Η Εταιρεία 
δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. 
 
Η EXODUS σχεδιάζει, αναπτύσσει και προσφέρει λύσεις που βασίζονται σε προϊόντα υψηλής ποιότητας και 
τεχνογνωσίας, τα οποία αναπτύσσονται από το άρτια στελεχωμένο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της Εταιρείας, αλλά 
και σε λογισμικό άλλων εταιρειών. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν:  
 

• Συστήματα Υποστήριξης Εισπράξεων Καθυστερημένων Οφειλών (EFS Collection & Recovery).  

• Συστήματα Χορήγησης Δανείων (EFS LOS).  

• Σύστημα αξιολόγησης κινδύνου (EFS Scoring).  
 
Τα προϊόντα που αναπτύσσει η EXODUS για τον τραπεζικό τομέα εντάσσονται στην οικογένεια προϊόντων EXODUS 
FINANCIAL SUITE (EFS). 
 
Επιπλέον, η EXODUS προσφέρει υπηρεσίες στους εξής τομείς: 
 

• Εφαρμογές Ηλεκτρονικής Τραπεζικής και Ηλεκτρονικών Πληρωμών (Internet Banking). 

• Συστήματα Διαχείρισης Εσωτερικών Διαδικασιών (Business Process Management).  

• Διαχείριση Επιχειρηματικών Πόρων (ERP), ειδικά για τράπεζες. 

• Συστήματα Ανάλυσης και Αξιοποίησης Πληροφοριών (Business Intelligence). 
 
Το πελατολόγιο της EXODUS περιλάμβανε τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς φορείς και μεγάλους οργανισμούς στην 
Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως: Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ ΑΕ, WIND, ICAP, ΔΕΗ, Ναυτεμπορική, κ.α.   
 
Η Εταιρία αποτελεί συγγενή εταιρεία της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία κατέχει το 49,90% (2020: 49.90%) ως μέτοχος της 
Εταιρίας. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ενσωματώνονται στις ενοποιημένες καταστάσεις της 
Τράπεζας Πειραιώς με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

2.1. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη Διοίκηση βάσει των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («Δ.Π.Χ.Α.»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα  Δ.Π.Χ.Α. που 
έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 8.12.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε να προτείνει στη Γενική 
Συνέλευση των μετόχων να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης,  καθόσον το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της 
Εταιρείας, συνεχίζει να είναι  αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ.4 του άρθρου 119 του 
Ν.4548/2018 και επίσης ο μοναδικός πελάτης της Εταιρείας, ήτοι η Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε ότι δεν προτίθεται 
να ανανεώσει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών από την Εταιρεία μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Εξαιτίας της ανωτέρω 
αποφάσεως, οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης 
αξίας και ως εκ τούτου η λογιστική αξία των στοιχείων μη κυκλοφορούντος ενεργητικού απομειώθηκε στις 
ρευστοποιήσιμες αξίες τους, χωρίς να γίνει αναταξινόμηση τους στο κυκλοφορούν ενεργητικό. Ο σκοπός σύνταξης 
οικονομικών καταστάσεων βάσει ρευστοποιήσιμων αξιών προσανατολίζεται κυρίως στο να αναδείξει κατά πόσον τα 
περιουσιακά στοιχεία επαρκούν για την αποπληρωμή υποχρεώσεων, κατά συνέπεια, το σύνολο υποχρεώσεων της 
Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, ταξινομήθηκε στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για σκοπούς ορθότερης 
παρουσίασης, παρόλο που κατά την ως άνω ημερομηνία τηρούνταν όλες οι ρήτρες των δανειακών συμβάσεων της 
Εταιρείας. Επιπλέον, το ύψος των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, αναπροσαρμόστηκε βάσει της συνολικής αποζημίωσης που προβλέπεται να καταβληθεί 
μεταγενέστερα της ημερομηνίας κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Όπου αυτό δεν αντιβαίνει στην 
προαναφερθείσα βάση κατάρτισης, έχει γίνει χρήση των λογιστικών αρχών  και μεθόδων που έχουν υιοθετηθεί από το 
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Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας,  οι οποίες απορρέουν από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
(Δ.Π.Χ.Α.)  
 

Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων 
σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και παραδοχών καθώς και την κρίση της Διοίκησης σχετικά με τη διαδικασία 
εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών. Σημαντικές παραδοχές από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών 
μεθόδων της Εταιρίας αναφέρονται στη σημείωση 4  «Εκτιμήσεις της Διοίκησης». Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις στις 
οποίες προβαίνει η Διοίκηση αξιολογούνται συνεχώς και βασίζονται σε εμπειρικά δεδομένα και άλλους παράγοντες 
συμπεριλαμβανομένων των προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα που θεωρούνται αναμενόμενα υπό εύλογες 
συνθήκες. 

2.2. ΔΡΩΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (Going concern) 

Η Διοίκηση λαμβάνοντας υπόψιν την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρίας, τους κινδύνους που θα μπορούσαν 
να επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρηματικό της μοντέλο και την κεφαλαιακή της επάρκεια, την επικείμενη διακοπή της 
συνεργασίας με τον βασικό της πελάτη όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.1, αποφάσισε να θέσει την εταιρεία σε 
καθεστώς εκκαθάρισης .. Η βάση κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων όταν παύει να ισχύει η αρχή της συνέχισης 
επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν περιγράφεται σαφώς στο ΔΛΠ 1 ή στο ΔΛΠ 10, κατά συνέπεια οι οικονομικές 
οντότητες πρέπει να αναπτύξουν το κατάλληλο πλαίσιο παρουσίασης και επιμέτρησης, το οποίο να ανταποκρίνεται 
στις εκάστοτε συνθήκες και περιστάσεις που αιτιολογούν την απομάκρυνση από την αρχή συνέχισης της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι αρχές επιμέτρησης και παρουσίασης που ακολούθησε η Εταιρεία προκειμένου να 
καταρτίσει τις οικονομικές καταστάσεις σε ρευστοποιήσιμες αξίες, περιγράφονται στη Σημείωση 2.1.  
 

2.3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, με παρουσίαση συγκριτικών στοιχείων της χρήσης 2020 (1η Ιανουαρίου 2020 έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020).  
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 8/12/2022 και 
τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.  
 
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€), το οποίο είναι το λειτουργικό νόμισμα της 
Εταιρίας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η Εταιρία. Όλα τα 
ποσά παρουσιάζονται σε ευρώ (€) εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σημειώνεται ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις σε 
δεκαδικά οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 

2.4. ΝΕΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. 
  
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2021, δεν 
έχουν επίδραση στις  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή 
τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν 
υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2021. 
 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2021 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) - «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 
2η 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε στις 27 Αυγούστου 2020 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, 
ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του έργου για την αντιμετώπιση θεμάτων που  
ενδέχεται να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, 
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς.  
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Οι βασικές ευχέρειες (ή εξαιρέσεις από την εφαρμογή των λογιστικών διατάξεων των επιμέρους προτύπων) που 
παρέχονται με τις τροποποιήσεις αυτές αφορούν τα εξής:  
- Αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές: Κατά την αλλαγή της βάσης υπολογισμού των ταμειακών ροών των 
χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων από μισθώσεις), οι 
αλλαγές που απαιτούνται από τη μεταρρύθμιση των επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση κέρδους 
ή ζημίας στην κατάσταση αποτελεσμάτων αλλά τον επαναϋπολογισμό του επιτοκίου. Το ανωτέρω ισχύει και για τις 
ασφαλιστικές εταιρείες που κάνουν χρήση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9.  
 
- Λογιστική αντιστάθμισης: Σύμφωνα με τις τροποποιητικές διατάξεις οι αλλαγές στην τεκμηρίωση της αντιστάθμισης 
που απορρέουν από τη μεταρρύθμιση επιτοκίων δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέσης αντιστάθμισης ή 
την έναρξη νέας σχέσης με την προϋπόθεση ότι αφορούν σε αλλαγές που επιτρέπονται από τη 2η φάση 
τροποποιήσεων. Στις αλλαγές αυτές περιλαμβάνονται ο επαναπροσδιορισμός του αντισταθμιζόμενου κινδύνου για 
αναφορά σε ένα επιτόκιο μηδενικού κινδύνου και ο επαναπροσδιορισμός των στοιχείων αντιστάθμισης ή και των 
αντισταθμιζόμενων στοιχείων ώστε να αντανακλάται το επιτόκιο μηδενικού κινδύνου. Ωστόσο, τυχόν επιπρόσθετη 
αναποτελεσματικότητα θα πρέπει να αναγνωριστεί στα αποτελέσματα. 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  

 

ΔΛΠ 19 Παροχές σε εργαζομένους – Μεταβατικές διατάξεις εφαρμογής της οριστικής απόφασης ημερήσιας διάταξης 
υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας»  
Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την 
οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης (agenda decision) υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας 
(ΔΛΠ 19)» (“Attributing Benefits to Periods of Service (IAS 19)”), στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 
αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος 
καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή 
αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  
 
Με βάση την ως άνω Απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν 
οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “ IASB Due 
Process Handbook (παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική. 
 
Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που 
ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν. 2112/1920, και της τροποποίησής του από τον Ν. 4093/2012 στην περίοδο από την 
πρόσληψη μέχρι την συμπλήρωση 16 ετών εργασίας ακολουθώντας την κλίμακα του Ν. 4093/2012 ή μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. 
 
Η Εταιρεία με τη συγκατάθεσή της, η οποία συνιστά και τεκμαιρόμενη δέσμευση (constructive obligation), θα συνεχίσει 
να κατανέμει την παροχή αποζημίωσης Ν.4093/12 από το χρόνο έναρξης της υπηρεσίας των εργαζομένων μέχρι τον 
16ο χρόνο από την ημερομηνία πρόσληψης, συνεπώς δεν εφάρμοσε τη γνωμοδότηση του IFRIC και δεν μετέβαλε τη 
λογιστική πολιτική της. 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) - «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του κορωνοϊού 
πέραν της 30 Ιουνίου 2021» 
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας εξέδωσε αρχικά στις 28 
Μαΐου 2020 και στη συνέχεια στις 31 Μαρτίου 2021 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη 
δυνατότητα στους μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης εάν είναι άμεση 
συνέπεια του COVID-19 και εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) το αναθεωρημένο μίσθωμα ήταν το ίδιο ή μικρότερο από το αρχικό,  
β) η μείωση σχετιζόταν με μισθώματα που οφείλονταν πριν ή μέχρι τις 30 Ιούνιου 2021, γ) δεν έχουν πραγματοποιηθεί 
άλλες ουσιώδεις αλλαγές στους όρους της μίσθωσης.  
 
Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. Το Συμβούλιο έδωσε παράταση στην περίοδο ισχύος της σχετικής 
διευκόλυνσης από 30 Ιουνίου 2021 σε 30 Ιουνίου 2022. 
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απριλίου 2021. Πρόωρη 
εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δεν 
είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 31 Μαρτίου 2021. 

 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποίηση) – «Παράταση της προσωρινής εξαίρεσης από την εφαρµογή του 
ΔΠΧΑ 9» 
Με την τροποποίηση αυτή, η οποία εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2020, δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά 
δύο έτη, σε ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει 
χρόνο για την ομαλή υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα επιτρέψει 
σε περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. Επιπλέον τροποποιήθηκε το 
ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.  

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία  και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

Ετήσιες βελτιώσεις: Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν τις 
ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022: 
 
 
ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς – Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ σε 

θυγατρική 

Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει την παράγραφο Δ16(α) του Προσαρτήματος του ΔΠΧΑ 1 ώστε να 
επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά που αναφέρθηκαν από τη μητρική της, 
τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ.  
 
ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα – Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το τεστ του 10% της 
παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει μια χρηματοοικονομική 
υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας 
(δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την 
οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό άλλου μέρους.  
 
ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις – Κίνητρα μίσθωσης 
Η τροποποίηση αφαίρεσε το παράδειγμα για πληρωμές από τον εκμισθωτή σχετικά με τις βελτιώσεις μισθωμάτων στο 
επεξηγηματικό παράδειγμα 13 του προτύπου, με σκοπό να αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό 
χειρισμό των κινήτρων μίσθωσης που μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται 
στο παράδειγμα. 
 
ΔΛΠ 41 Γεωργία - Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  
Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν τις 
ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την 
τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.  
 
ΔΛΠ 16 Ενσώματα Πάγια (Τροποποίηση) – «Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη χρήση» 
Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του περιουσιακού 
στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης 
του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών 
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των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης 
των παγίων. Απαιτεί επίσης από τις οντότητες να γνωστοποιούν χωριστά τα ποσά των εσόδων και των δαπανών που 
σχετίζονται με τέτοια παραγόμενα είδη που δεν αποτελούν αποτέλεσμα της συνήθους δραστηριότητας της οντότητας. 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία (Τροποποίηση) – «Επαχθείς 
συμβάσεις - Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» 
Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του κόστους 
εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι 
«το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της 
σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει 
επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά 
απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 
περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.  
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο»  
Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο ΔΠΧA 3)» με 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων». Η τροποποίηση επικαιροποίησε το πρότυπο ώστε να 
αναφέρεται στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για τη Χρηματοοικονομική Αναφορά που εκδόθηκε το 2018, όταν πρέπει να 
προσδιοριστεί τι συνιστά περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Επιπλέον, προστέθηκε 
μια εξαίρεση για ορισμένους τύπους υποχρεώσεων και ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αποκτήθηκαν σε μια 
συνένωση επιχειρήσεων. Τέλος, διευκρινίζεται ότι ο αποκτών δεν πρέπει να αναγνωρίζει ενδεχόμενα περιουσιακά 
στοιχεία, όπως ορίζονται στο ΔΛΠ 37, κατά την ημερομηνία απόκτησης. 
 
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.  

 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια  
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο, μαζί με τις τροποποιήσεις που εκδόθηκαν στις 25 Ιουνίου 
2020, αντικαθιστά το υφιστάμενο ΔΠΧΑ 4. 
 
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων 
συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα 
τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 
 
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην 
τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση 

επικαιροποιημένες παραδοχές,  

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

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

ασφαλιστήριων συμβολαίων. 
 
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 
νωρίτερα από την Εταιρεία  και δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 
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ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων (Τροποποίηση) - «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες 
ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Με την 

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

την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης 

για τα γεγονότα που αναμένεται να συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη και διευκρίνισε τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

 

ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων και Οδηγία Πρακτικής Εφαρμογής των ΔΠΧΑ Νο 2: 
Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών (Τροποποιήσεις) 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 με την 

οποία διευκρίνισε ότι: 

- Ο ορισμός των λογιστικών πολιτικών δίνεται στην παράγραφο 5 του ΔΛΠ 8.  

- Η οικονομική οντότητα θα πρέπει να γνωστοποιεί τις σημαντικές λογιστικές πολιτικές. Οι λογιστικές πολιτικές είναι 

σημαντικές όταν μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιλαμβάνουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις δύνανται 

να επηρεάσουν τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

- Οι λογιστικές πολιτικές για μη σημαντικές συναλλαγές θεωρούνται μη σημαντικές και δεν θα πρέπει να 

γνωστοποιούνται. Οι λογιστικές πολιτικές, ωστόσο, μπορεί να είναι σημαντικές ανάλογα με τη φύση κάποιων 

συναλλαγών ακόμα και αν τα σχετικά ποσά είναι μη σημαντικά. Οι λογιστικές πολιτικές που σχετίζονται με 

σημαντικές συναλλαγές και γεγονότα δεν είναι πάντοτε σημαντικές στο σύνολό τους.  

- Οι λογιστικές πολιτικές είναι σημαντικές όταν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τις χρειάζονται 

προκειμένου να κατανοήσουν άλλη σημαντική πληροφόρηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

- Η πληροφόρηση για το πώς η οικονομική οντότητα έχει εφαρμόσει μία λογιστική πολιτική είναι πιο χρήσιμη στους 

χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε σχέση με την τυποποιημένη πληροφορία ή τη σύνοψη των 

διατάξεων των ΔΠΧΑ.  

- Στην περίπτωση που η οικονομική οντότητα επιλέξει να συμπεριλάβει μη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές, η πληροφόρηση αυτή δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει τη σημαντική πληροφόρηση για τις 

λογιστικές πολιτικές. 

Επίσης, προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη δεύτερη Δήλωση Πρακτικής για να βοηθήσουν 

στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών.  

Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

 

ΔΛΠ 8 Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη (Τροποποίηση) - «Ορισμός Λογιστικών 
εκτιμήσεων» 

Στις 12 Φεβρουαρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 8 με την 

οποία:  

- Όρισε τις λογιστικές εκτιμήσεις ως νομισματικά ποσά στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε 

αβεβαιότητα ως προς τη μέτρησή τους. 

- Διευκρίνισε πως μία λογιστική πολιτική μπορεί να απαιτεί τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να 

αποτιμώνται κατά τέτοιο τρόπο που να δημιουργείται αβεβαιότητα. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική οντότητα 

αναπτύσσει μία λογιστική εκτίμηση. Η ανάπτυξη λογιστικών εκτιμήσεων περιλαμβάνει τη χρήση κρίσεων και 

υποθέσεων.  

- Κατά την ανάπτυξη των λογιστικών εκτιμήσεων η οικονομική οντότητα χρησιμοποιεί τεχνικές αποτίμησης και 

δεδομένα. 
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- Η οικονομική οντότητα μπορεί να απαιτηθεί να μεταβάλει τις λογιστικές εκτιμήσεις της. Το γεγονός αυτό από τη 

φύση του δεν σχετίζεται με τις προηγούμενες χρήσεις ούτε αποτελεί διόρθωση λάθους. Οι μεταβολές στα δεδομένα 

ή στις τεχνικές αποτίμησης αποτελούν μεταβολές στις λογιστικές εκτιμήσεις εκτός αν σχετίζονται με διόρθωση 

λάθους.  
 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

 

 

ΔΛΠ 12 Φόροι εισοδήματος (Τροποποίηση) – «Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με στοιχεία ενεργητικού και 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από συγκεκριμένη συναλλαγή» 

Στις 7 Μαΐου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 12 με την οποία 

περιόρισε το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αναγνώρισης σύμφωνα με την οποία οι εταιρείες σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις εξαιρούνταν από την υποχρέωση αναγνώρισης αναβαλλόμενου φόρου κατά την αρχική αναγνώριση 

στοιχείων ενεργητικού ή υποχρεώσεων. Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι η εν λόγω εξαίρεση δεν εφαρμόζεται πλέον 

σε συναλλαγές που κατά την αρχική αναγνώριση έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ισόποσων φορολογητέων και 

εκπεστέων προσωρινών διαφορών, όπως οι μισθώσεις για τους μισθωτές και οι υποχρεώσεις αποκατάστασης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

 

ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια (Τροποποίηση) – «Αρχική εφαρμογή ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 - Συγκριτική 
πληροφόρηση» 

Στις 9 Δεκεμβρίου 2021 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΠΧΑ, η οποία 

προσθέτει μια νέα επιλογή για την μετάβαση στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να εξομαλύνει τις λογιστικές αναντιστοιχίες 

που προκύπτουν στη συγκριτική πληροφόρηση μεταξύ των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών συμβάσεων και των 

σχετικών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 17, και ως εκ τούτου να 

βελτιώσει τη χρησιμότητα της συγκριτικής πληροφόρησης για τους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Επιτρέπει την παρουσίαση της συγκριτικής πληροφόρησης σχετικά με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με 

τρόπο που είναι πιο συνεπής με το ΔΠΧΑ 9. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.  

3. ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 

 
Ενσώματα Πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης 
περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση αυτών των στοιχείων. Οι επισκευές και 
συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης που πραγματοποιούνται. Αντίθετα, σημαντικές μεταγενέστερες 
προσθήκες και βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των σχετικών παγίων εφόσον προσαυξάνουν την ωφέλιμη 
ζωή τους. 
 
Οι αποσβέσεις αυτών των στοιχείων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη  ζωή τους που έχει ως 
εξής: 
 
Εγκαταστάσεις ακίνητα τρίτων 3 – 25 έτη 
Λοιπός εξοπλισμός  4 – 10 έτη 
 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία 
κατάστασης της οικονομικής θέσης. 
 
Κατά την πώληση ή απόσυρση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι σωρευμένες αποσβέσεις 
διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς την περίοδο της πώλησης ή απόσυρσης.  
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Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 
Tα άυλα περιουσιακά στοιχεία παρακολουθούνται στην εύλογη αξία τους. Η εύλογη αξία τους προσδιορίσθηκε 
σύμφωνα με την αποτίμηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή βάσει  μελέτης  και η ωφέλιμη ζωή τους 
επαναπροσδιορίσθηκε σε  10 έτη, η οποία λαμβάνεται υπόψιν για την απόσβεσή τους με τη σταθερή μέθοδο.  
  
Η εύλογη αξία των λογισμικών προγραμμάτων υπόκειται σε περιοδική επανεκτίμησή της κάθε 3 έτη ή πιο συχνά αν 
γεγονότα ή περιστάσεις καταδεικνύουν ενδεχόμενη μεταβολή της. 
 
Η ωφέλιμη ζωή των άυλων περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι περιορισμένη ή απεριόριστη. Το κόστος των άυλων 
περιουσιακών στοιχείων µε περιορισμένη ωφέλιμη ζωή (π.χ. λογισμικό) αποσβένεται βάσει συντελεστών που 
προσεγγίζουν την ωφέλιμη ζωή τους. Το κόστος λογισμικού αποσβένεται µε την σταθερή μέθοδο εντός 10 ετών. 
 
Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. Οι ωφέλιµες ζωές των άυλων περιουσιακών στοιχείων αξιολογούνται σε 
ετήσια βάση και οποιεσδήποτε τυχόν αναμορφώσεις εφαρμόζονται μελλοντικά. 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται για απομείωση τουλάχιστον ετησίως σε εξατομικευμένο επίπεδο ή σε 
επίπεδο μονάδας δημιουργίας χρηµατοροών στην οποία ανήκουν. Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην 
περίοδο που πραγματοποιούνται. 
 
Ένα εσωτερικώς δημιουργούμενο άυλο περιουσιακό στοιχείο, αναγνωρίζεται μόνο όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
 

• Το περιουσιακό στοιχείο που δημιουργείται μπορεί να αναγνωριστεί  

• Είναι πιθανό ότι το περιουσιακό στοιχείο που δημιουργείται θα αποφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη και 

• Το κόστος ανάπτυξης του περιουσιακού στοιχείου μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 
 
Τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια 
της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους. Όταν δεν μπορούν να αναγνωριστούν τα εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα 
περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγματοποιούνται. 
 

Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (ενσώματων και άυλων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων) 
 
Σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, η Εταιρεία εκτιμά το κατά πόσον υφίστανται ενδείξεις 
απομείωσης των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για 
απομείωση ή εάν απαιτείται ετήσιος έλεγχος απομείωσης του παγίου, τότε υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία του.  
 
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή, δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο 
απομείωσης ετησίως ή και συχνότερα εάν υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα και ενδείξεις τα οποία να υποδεικνύουν 
πιθανή απομείωση των στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της 
αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημία απομείωσης αναγνωρίζεται για 
το ποσό για το οποίο η λογιστική αξία του παγίου υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του. Η ανακτήσιμη αξία είναι η 
μεγαλύτερη αξία μεταξύ εύλογης αξίας, μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως 
(παρούσα αξία χρηματοροών που αναμένεται να δημιουργηθούν με βάση την εκτίμηση της διοίκησης για τις 
μελλοντικές οικονομικές και λειτουργικές συνθήκες). Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία 
εντάσσονται στις μικρότερες δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. Για τα μη χρηματοοικονομικά στοιχεία 
εκτιμάται σε κάθε ημερομηνία κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ζημιές 
απομείωσης που έχουν αναγνωριστεί κατά το παρελθόν είτε έχουν μειωθεί είτε δεν υφίστανται πλέον. Εάν υπάρξουν 
τέτοιες ενδείξεις, η Εταιρεία υπολογίζει την ανακτήσιμη αξία του παγίου ή της ΜΔΤΡ. Ζημιές απομείωσης που είχαν 
αναγνωριστεί κατά το παρελθόν αντιστρέφονται μόνο εφόσον έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις που χρησιμοποιήθηκαν κατά 
το χρόνο αναγνώρισης της ζημιάς. Η αντιστροφή της απομείωσης επιτρέπεται μέχρι το σημείο στο οποίο η λογιστική 
αξία του παγίου δεν υπερβαίνει την ανακτήσιμη αξία του, ούτε την λογιστική αξία του παγίου μείον τις αποσβέσεις εάν 
αυτό δεν είχε απομειωθεί τα προηγούμενα χρόνια. 
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Οι λογιστικές αξίες των ενσώματων  και των άυλων πάγιων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους και οι διαφορές 
(προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμη αξία) που προέκυψαν  συνολικού ποσού  251.155 και 513.070  καταχωρήθηκαν στα 
έξοδα. 
 
 

Φορολογία 
 
Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισμα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόμενου φόρου.  
Ο τρέχων καταβλητέος φόρος βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από 
το κέρδος που εμφανίζεται στα αποτελέσματα διότι το φορολογητέο κέρδος δεν συμπεριλαμβάνει έσοδα ή έξοδα που 
φορολογούνται ή εκπίπτονται, σε άλλες χρήσεις και επιπλέον δεν συμπεριλαμβάνει κονδύλια τα οποία ουδέποτε 
φορολογούνται ή εκπίπτονται. Η υποχρέωση της Εταιρείας για τον τρέχοντα φόρο υπολογίζεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ημερομηνία του 
Ισολογισμού. 
 
Αναβαλλόμενος φόρος αναγνωρίζεται σε διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών τους βάσεων που χρησιμοποιούνται για 
τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης στον 
Ισολογισμό. Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις γενικά αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές 
διαφορές και αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα 
κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκπεστέες προσωρινές διαφορές. 
Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από 
την αρχική αναγνώριση (εκτός από μία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από 
συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. 
 
Η λογιστική αξία της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης εξετάζεται σε κάθε ημερομηνία Ισολογισμού και 
μειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι επαρκή φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα, έτσι ώστε να 
επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει. 
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να ισχύσουν 
την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί το περιουσιακό στοιχείο ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόμενη 
φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσματα της χρήσης, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν 
κονδύλια που επιβαρύνουν ή επωφελούν απευθείας την καθαρή θέση, περίπτωση κατά την οποία οι αναβαλλόμενοι 
φόροι επίσης καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νομικά εκτελεστό 
δικαίωμα να συμψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις με τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν 
αυτές σχετίζονται με φόρους εισοδήματος επιβαλλόμενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον η Εταιρεία 
προτίθεται να διακανονίσει το καθαρό ποσό που προκύπτει από τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις της. 

 
 
Απαιτήσεις από Πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο 
αποσβέσιμο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου (εάν αυτές είναι απαιτητές σε διάστημα άνω του ενός 
έτους), αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που 
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με 
το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
 
Η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
καθ' όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν πίνακα με τον οποίο υπολογίζονται οι 
σχετικές προβλέψεις με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία από παρελθόντα γεγονότα καθώς και προβλέψεις της 
μελλοντικής οικονομικής κατάστασης των πελατών και του οικονομικού περιβάλλοντος. Οι επισφαλείς απαιτήσεις της 
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Εταιρείας αξιολογούνται μια προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης 
αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων και περιλαμβάνεται στο κονδύλι «Έξοδα Διάθεσης». 

 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα 
 
Το ταμείο και τα χρηματικά διαθέσιμα είναι περιουσιακά στοιχεία μειωμένου κινδύνου και εμπεριέχουν υπόλοιπα με 
ληκτότητα μικρότερη των τριών μηνών από την πρώτη ημέρα απόκτησής τους όπως: μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 
σε Τράπεζες. 
 

Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων 
  
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό 
νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της 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 ημερομηνία της κατάστασης οικονομικής θέσης, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις 
σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ µε βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος, που ισχύει την αντίστοιχη 
ημερομηνία. Τα κέρδη ή ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος. 
 

Μισθώσεις 
 
(α) Μισθώσεις στις οποίες η Εταιρία είναι μισθωτής  
- Δικαιώματα χρήσης παγίων 
Η Εταιρία αναγνωρίζει δικαιώματα χρήσης παγίων στην έναρξη της μίσθωσης (την ημερομηνία που το περιουσιακό 
στοιχείο είναι διαθέσιμο προς χρήση). Τα δικαιώματα χρήσης παγίων επιμετρούνται στο κόστος τους, μειωμένο κατά 
τη συσσωρευμένη απόσβεση και την απομείωση της αξίας τους και προσαρμοσμένο κατά την επαναμέτρηση των 
αντίστοιχων υποχρεώσεων μισθώσεων. Το κόστος των δικαιωμάτων χρήσης παγίων συμπεριλαμβάνει το ποσό των 
υποχρεώσεων μισθώσεων που έχουν αναγνωριστεί, τις αρχικές άμεσα συνδεδεμένες σχετικές δαπάνες και τις 
πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ή πριν την ημερομηνία έναρξης, μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων 
εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. Εκτός των περιπτώσεων όπου είναι σχετικά βέβαιο ότι το μισθωμένο πάγιο θα περιέλθει 
στην κατοχή της Εταιρίας στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης, τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης παγίων 
αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη μικρότερη διάρκεια μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου παγίου 
και των όρων της σύμβασης μίσθωσης. Τα δικαιώματα χρήσης παγίων υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους 
είτε κάθε ένα ξεχωριστά, είτε ως μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών.  
 
- Υποχρεώσεις μισθώσεων  
Κατά την έναρξη της μίσθωσης, η Εταιρία αναγνωρίζει υποχρεώσεις μισθώσεων ίσες με την παρούσα αξία των 
μισθωμάτων κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης. Οι πληρωμές συμπεριλαμβάνουν τα συμβατικά 
σταθερά μισθώματα, μειωμένα κατά το ποσό των προσφερόμενων επιδοτήσεων, μεταβλητά μισθώματα που 
εξαρτώνται από κάποιον δείκτη, καθώς και ποσά για πληρωμές υπολειμματικής αξίας που αναμένεται να πληρωθούν. 
Τα μισθώματα επίσης περιλαμβάνουν την τιμή εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, που είναι σχετικά βέβαιο να 
εξασκηθεί από την Εταιρία και πληρωμές κυρώσεων λύσης της μίσθωσης, αν οι όροι σύμβασης δείχνουν με σχετική 
βεβαιότητα ότι η Εταιρία θα εξασκήσει το δικαίωμα για λύση. Τα μεταβλητά μισθώματα που δεν εξαρτώνται από 
κάποιον δείκτη, αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο που επέρχεται το γεγονός ή η συνθήκη και γίνεται η πληρωμή.  
Για να υπολογίσει την παρούσα αξία των πληρωμών, η Εταιρία χρησιμοποιεί το κόστος επιπρόσθετου δανεισμού κατά 
την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, εάν το πραγματικό επιτόκιο δεν προσδιορίζεται ευθέως από τη σύμβαση 
μίσθωσης. Μεταγενέστερα της έναρξης μίσθωσης, το ποσό των υποχρεώσεων μισθώσεων προσαυξάνεται με έξοδα 
τόκων και μειώνεται με τις πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιούνται. Επιπλέον, η λογιστική αξία των 
υποχρεώσεων μισθώσεων επαναμετράται εάν υπάρξει τροποποίηση σύμβασης, ή οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια 
της σύμβασης, στα σταθερά μισθώματα ή στην απόφαση εξαγοράς του περιουσιακού στοιχείου. Οι επαναμετρήσεις 
αυτές καταχωρούνται σε μια γραμμή στη σημείωση των δικαιωμάτων χρήσης παγίων ως μεταβολές. 
 
- Βραχυχρόνιες μισθώσεις και μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας  
Η Εταιρία εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (δηλαδή μισθώσεις διάρκειας μικρότερης ή 
ίσης των 12 μηνών, από την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης μίσθωσης, όπου δεν υπάρχει το δικαίωμα αγοράς του 
περιουσιακού στοιχείου). Επίσης εφαρμόζει την εξαίρεση σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία χαμηλής αξίας (δηλαδή 
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αξίας μικρότερης των πέντε χιλιάδων ευρώ). Πληρωμές μισθωμάτων για βραχυχρόνιες και χαμηλής αξίας μισθώσεις 
αναγνωρίζονται ως έξοδα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.  
 
- Σημαντικές εκτιμήσεις στον προσδιορισμό της διάρκειας μισθώσεων με δικαίωμα ανανέωσης  
Η Εταιρία προσδιορίζει τη διάρκεια μίσθωσης ως τη συμβατική διάρκεια μίσθωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
χρονικής περιόδου που καλύπτεται από α) δικαίωμα επέκτασης της μίσθωσης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα 
θα εξασκηθεί ή από β) δικαίωμα λύσης της σύμβασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το δικαίωμα δε θα εξασκηθεί.  
 
Στην περίπτωση που η Εταιρία έχει το δικαίωμα για κάποιες μισθώσεις, να επεκτείνει τη διάρκεια της σύμβασης 
μίσθωσης, τότε αξιολογεί εάν υπάρχει σχετική βεβαιότητα ότι θα εξασκηθεί το δικαίωμα ανανέωσης, λαμβάνοντας 
υπόψη όλους τους σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο, να εξασκήσει το δικαίωμα ανανέωσης. 
Μεταγενέστερα της ημερομηνίας έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρία επανεξετάζει τη διάρκεια της μίσθωσης, εάν υπάρξει 
ένα σημαντικό γεγονός ή αλλαγή στις συνθήκες που εμπίπτουν στον έλεγχό του και επηρεάζουν την επιλογή εξάσκησης 
(ή όχι) του δικαιώματος ανανέωσης (όπως για παράδειγμα μια αλλαγή στην επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας).  
 
Κατά το 2019, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (η «Επιτροπή») εξέδωσε μια περίληψη των αποφάσεων που 
λήφθηκαν στις δημόσιες συνεδριάσεις της για να αποσαφηνίσει τις διερμηνείες του ΔΠΧΑ 16 σχετικά με τα ακόλουθα 
θέματα:  
 
 
- Προσδιορισμός διάρκειας μισθώσεων  
Η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση, σύμφωνα με την οποία κατά την εκτίμηση της έννοιας της μη σημαντικής ποινής, κατά 
την κατάρτιση των όρων μίσθωσης, η ανάλυση δεν πρέπει να καλύπτει μόνο την χρηματική ποινή που προβλέπεται στη 
σύμβαση, αλλά να χρησιμοποιεί μια ευρύτερη οικονομική εκτίμηση της ποινής έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις 
πιθανές οικονομικές εκροές που συνδέονται με την καταγγελία της σύμβασης. Η Εταιρία λαμβάνει υπόψη όλους τους 
σχετικούς παράγοντες που δημιουργούν οικονομικό κίνητρο για να ασκήσει είτε την ανανέωση είτε τον τερματισμό.  
 
(β) Λογιστική αντιμετώπιση εκμισθωτή 
Στην περίπτωση που η Εταιρία συνάπτει συμφωνίες υπεκμισθώσεων με τρίτους και ως εκ τούτου ενεργεί ως 
ενδιάμεσος εκμισθωτής, τότε κατατάσσει την υπεκμίσθωση ως χρηματοοικονομική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση 
ως εξής:  

• εάν η κύρια μίσθωση είναι βραχυπρόθεσμη μίσθωση που η Εταιρία, ως μισθωτής, έχει εφαρμόσει την 
παράγραφο 6 του προτύπου, η υπεκμίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική μίσθωση,  

• διαφορετικά, η υπεκμίσθωση κατατάσσεται σε σχέση με το δικαίωμα χρήσης του περιουσιακού στοιχείου που 
προκύπτει από την κύρια μίσθωση και όχι με αναφορά στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. 

 

Επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους όταν αναμένεται με βεβαιότητα ότι η επιχορήγηση 
θα εισπραχθεί και η Εταιρεία θα συμμορφωθεί με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
 
Κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα, αναβάλλονται και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα έτσι ώστε να 
αντιστοιχίζονται με τα έξοδα που προορίζονται να αποζημιώσουν. 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την αγορά  ενσωμάτων παγίων, περιλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις ως αναβαλλόμενες κρατικές επιχορηγήσεις και μεταφέρονται ως έσοδα στην κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος με την σταθερή μέθοδο βάσει της αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. 

 
Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων 
 
 Τα έσοδα και τα έξοδα της Εταιρείας αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα.  
 

• τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

• τα έσοδα από  τόκους και ενοίκια αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα 

• τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν καθίστανται δεδουλευμένα. 



EXODUS Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 1/1 – 31/12/2021 
Κονδύλια σε Ευρώ 

28 
 

 
Η αναγνώριση εσόδου για τα προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται με την έκδοση σχετικού 

τιμολογίου που συμπίπτει με την αντίστοιχη χρηματική εισροή από τα συγκεκριμένα προγράμματα. Το αντίστοιχο 

κόστος παραμένει στα αποτελέσματα της χρήσης που πραγματοποιείται. 

Μετοχικό Κεφάλαιο 
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται μετά την 
αφαίρεση των σχετικών φόρων, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
 

Κόστος Δανεισμού  
 
Το κόστος δανεισμού επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία προκύπτει.  
 

Προβλέψεις 
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει µία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα 
γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το 
ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Σε περίπτωση που καταστεί πραγματικά βέβαιο, ότι µία εισροή 
οικονομικών ωφελειών θα προκύψει, το περιουσιακό στοιχείο και το σχετικό έσοδο καταχωρούνται στις οικονομικές 
καταστάσεις της περιόδου στην οποία η μεταβολή συμβαίνει. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία της 
κατάστασης Οικονομικής Θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της 
δέσμευσης, οι προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται µόνο για το σκοπό για τον οποίο αρχικά 
δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται. 
 

Μερίσματα 
 
Η διανομή μερίσματος αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των 
μετόχων. Δεν υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για διανομή μερίσματος κατά την κλειόμενη χρήση. 
 
 

4. ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και 
προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε 
εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Παρά το γεγονός ότι οι υπολογισμοί 
αυτοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα 
πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι εκτιμήσεις και παραδοχές 
που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών 
στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, έχουν ως εξής: 
 

Φόρος εισοδήματος 
Απαιτείται κρίση από την Εταιρεία για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Εάν ο τελικός φόρος 
είναι διαφορετικός από τον αρχικώς αναγνωρισθέντα, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την 
πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία της χρήσης στην οποία θα οριστικοποιηθεί. 
 

Απομείωση Αξίας Απαιτήσεων 
Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων εξετάζει αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι μία 
απαίτηση ή ομάδα απαιτήσεων έχει υποστεί απομείωση της αξίας της. Εάν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις, υπολογίζεται 
το ανακτήσιμο ποσό της απαίτησης ή της ομάδας απαιτήσεων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απομείωση της αξίας 
των απαιτήσεων. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 
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5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

 
Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.1, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνοντας υπόψη την χρηματοοικονομική κατάσταση 
της Εταιρείας, τους κινδύνους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρηματικό της μοντέλο, την 
κεφαλαιακή της επάρκεια καθώς και την επικείμενη διακοπή της συνεργασίας με τον βασικό της πελάτη, αποφάσισε 
να θέσει την εταιρεία σε καθεστώς εκκαθάρισης. Κατά συνέπεια, οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι 
στους οποίους ήταν εκτεθειμένη η Εταιρεία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων χρήσεων, δεν έχουν πλέον εφαρμογή, 
με εξαίρεση τον κίνδυνο ρευστότητας. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2021 έχουν συνταχθεί με βάση 
την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, έχουν εισπραχθεί στο σύνολο τους έως την ημερομηνία έγκρισης των 
οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. 
 

 
Κίνδυνος Ρευστότητας 
 
 
 
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τη συμβατική ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, χωρίς 
να λαμβάνει υπόψη την αναταξινόμηση τους στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, όπως αναφέρεται στη Σημείωση 2.1. 
 

31.12.2021 <1 έτους 1-5  έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ 

Δανειακές υποχρεώσεις 
 

769.896 
 

1.850.000 
                           

-    
 

2.619.896 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

1.004.048 
                           

-    
                           

-    
 

1.004.048 

Σύνολο  1.773.945 1.850.000 - 3.623.945 
     

31.12.2020 <1 έτους 1-5  έτη >5 έτη ΣΥΝΟΛΟ 

Δανειακές υποχρεώσεις 
 

971.016 
 

1.720.000 
              

540.000  
          

3.231.016  

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 

1.479.297 
                           

-    
                           

-    
          

1.479.297  

Σύνολο  2.450.313 1.720.000 540.000 4.710.313 

 
Λαμβάνοντας υπόψη την ταξινόμηση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στις βραχυπρόθεσμες κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2021, το κεφάλαιο κίνησης της Εταιρείας είναι αρνητικό κατά € 2.896.740. 
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

6.1. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ  

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας  αναλύονται ως εξής: 
 
 

31.12.2020 
Εγκ/σεις σε 

ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 1.810.320 2.010.659 3.820.979 

Προσθήκες  7.980 7.980 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 1.810.320 2.018.640 3.828.960 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (1.562.486) (1.893.414) (3.455.899) 

Αποσβέσεις χρήσης (18.318) (48.328) (66.646) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 (1.580.803) (1.941.742) (3.522.545) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 229.517 76.898 306.414 
    
    

31.12.2021 
Εγκ/σεις σε 

ακίνητα τρίτων 

Έπιπλα & 
λοιπός 

εξοπλισμός 
Σύνολο 

Κόστος       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 1.810.320 2.018.640 3.828.960 

Προσθήκες  3.029 3.029 

Τακτοποιήσεις  (6.918) 6.918 - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 1.803.402 2.028.586 3.831.988 

Συσσωρευμένες αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (1.580.803) (1.941.742) (3.522.545) 

Αποσβέσεις χρήσης (18.234) (29.364) (47.598) 

Τακτοποίηση αποσβέσεων 337 (399) (62) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 (1.598.700) (1.971.505) (3.570.205) 

Προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμη αξία (199.094) (52.062) (251.155) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 5.608 5.020 10.628 

 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021.  
 
Η Εταιρία αξιολόγησε ότι οι λογιστικές αξίες των ενσώματων παγίων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 υπερβαίνουν την 
ανακτήσιμη αξία τους και οι διαφορές (προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμη αξία) που προέκυψαν  συνολικού ποσού  
251.155 καταχωρήθηκαν στα έξοδα της χρήσης 2021. 
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6.2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Οι λογιστικές αξίες των αναγνωρισμένων δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων και οι κινήσεις κατά τις 
παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

    

Ποσά σε €   Ακίνητα Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020   360.808 360.808 

    

Αποσβέσεις χρήσης  (59.321) (59.321) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020   301.487 301.487 

Επανεκτίμηση υποχρέωσης  (322.78) (284.142) 

Τακτοποίηση διαφοράς υποχρέωσης  38.336 38.336 

Αποσβέσεις χρήσης   (13.876) (13.876) 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021   3.469 3.469 
 

   

Λόγω μεταφοράς της έδρας της εταιρείας και λύσης της σχετικής σύμβασης μίσθωσης, επαναπροσδιορίσθηκε η 
αξία των δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων και η αντίστοιχη υποχρέωση μίσθωσης. 

Παρακάτω αναλύονται οι λογιστικές αξίες των υποχρεώσεων από μίσθωση και οι κινήσεις τους κατά τις 
παρουσιαζόμενες χρήσεις: 
  
Ποσά σε €   2021 2020 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου   339.823 392.041 

Επανεκτίμηση υποχρέωσης   (322.478) - 

Δαπάνη τόκου  621 19.410 

Πληρωμές   (14.400) (71.627) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου   3.567 339.823 
    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις  - 262.263 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις   3.567 77.560 

Σύνολο   3.567 339.823 
 

   
Η ανάλυση της ληκτότητας των υποχρεώσεων μίσθωσης γνωστοποιείται παρακάτω: 

Ποσά σε €   2021 2020 

Μέχρι 1 έτος  3.567 77.560 

Μεταξύ 1 και 2 ετών  - 58.807 

Πάνω από 5 έτη    - 203.456 

Σύνολο   3.567 339.823 
 

   
Τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος έχουν ως εξής: 

Ποσά σε €   2021 2020 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης περιουσιακών στοιχείων    

Ακίνητα   13.876 59.321 

Σύνολο   13.876 59.321 
    

Χρηματοοικονομικό κόστος  621 19.410 

 

6.3. ΑΫΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αποτελούνται από λογισμικά και αναλύονται ως ακολούθως: 
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  Λογισμικά 

Κόστος  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 14.739.919 

Αποτίμηση σε εύλογη αξία                    234.000  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 14.973.919 
  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 (12.462.377) 

Αποσβέσεις χρήσης 
              

(1.213.453) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 (13.675.830) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2020 1.298.089 

  
 

Κόστος  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 14.973.919 

Προσθήκες                         1.275  

Αντιστροφή αποτίμησης σε εύλογη αξία (234.000) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 14.741.194 
  

Συσσωρευμένες αποσβέσεις  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 (13.675.830) 

Αποσβέσεις χρήσης               (552.294) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 (14.228.124) 

Προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμη αξία (513.070) 

Αναπόσβεστη αξία στις 31 Δεκεμβρίου 2021 - 

 
Η Εταιρεία αξιολόγησε ότι οι λογιστικές αξίες των άυλων  πάγιων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 και οι διαφορές (προσαρμογή σε ρευστοποιήσιμη αξία) που προέκυψαν  συνολικού ποσού 513.070 
,καταχωρήθηκαν στα έξοδα της χρήσης 2021. 
 

6.4. ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

  31.12.2021 31.12.2020 

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων 13.685 22.400 

Διάφορες εγγυήσεις - 1.972 

Σύνολο 13.685 24.372 

 

6.5. ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 
Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη και οι ζημιές που δηλώνονται για 
φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις  
και τα βιβλία του φορολογούμενου τη στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαρισθούν και οι σχετικές φορολογικές 
υποχρεώσεις. 
Οι φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
τον  συμψηφισμό κερδών των πέντε επόμενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν. 

Οι λογαριασμοί των αναβαλλόμενων φόρων αναλύονται ως εξής:  
 

  31.12.2021 31.12.2020  
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
                 

 - 
              (502.857)  

Σύνολο - -502.857  

    

2020 
Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις(-)     
/Πιστώσεις   

Αποτελεσμάτων 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Προσαρμογές άυλων στοιχείων 
                   

582.325  
                   75.011  

             
601.176  

Δικαιώματα χρήσης ακινήτων 
                        

2.302  
                     1.632  

                  
3.933  

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
                      

42.138  
                        154  

               
43.574  

Ζημιά αποτίμησης χρεογράφων 
                      

56.219  
                

56.219  

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 
                    

(34.461) 
                 (13.429) 

             
(47.890) 

Δεδουλευμένα έσοδα 
                 

(437.692) 
                335.834  

           
(101.858) 

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 
                      

32.212  
                 (84.510) 

             
(52.298) 

Σύνολο 243.042 314.691 502.857 
    

    

2021 
Υπόλοιπο 
έναρξης 

Χρεώσεις(-)     
/Πιστώσεις   

Αποτελεσμάτων 

Υπόλοιπο 
τέλους 

Προσαρμογές άυλων στοιχείων 
                   

601.176  
                   

(601.176 ) 
- 

Δικαιώματα χρήσης ακινήτων 
                        

3.933  
                         

(3.933 ) 
- 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 
                      

43.574  
                      

(43.574)  
- 

Ζημιά αποτίμησης χρεογράφων 
                      

56.219  
                     

(56.219)  
- 

Επιχορηγήσεις παγίων επενδύσεων 
                    

(47.890) 
                    47.890 - 

Δεδουλευμένα έσοδα 
                 

(101.858) 
                 101.858 - 

Απαιτήσεις/υποχρεώσεις 
                    

(52.298) 
                    52.298 - 

Σύνολο 502.857 (502.857) - 

 

 

6.6. ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
Τα υπόλοιπα των πελατών στις 31.12.2021 και στις 31.12.2020 αφορούν απαίτηση από συνήθη λειτουργικά έσοδα 
της Εταιρείας και αναλύονται ως ακολούθως : 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Πελάτες                    826.823               1.346.467  
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Μείον προβλέψεις                  (699.826)               (558.617) 

Σύνολο 126.997 787.851 
   

 
Τα υπόλοιπα των πελατών στις 31.12.2021 και στις 31.12.2020  αναλύονται ανά κατηγορία ως ακολούθως : 
   

  31.12.2021 31.12.2020 

Ελληνικό Δημόσιο -                    16.630  

Τράπεζες 123.531                 649.063  

Ιδιωτικός Τομέας 3.466                 122.157  

Σύνολο 126.997 787.851 

 
Οι λογιστικές αξίες των ανωτέρω απαιτήσεων αντιπροσωπεύουν την ρευστοποιήσιμη τους αξία, καθώς το 
μεγαλύτερο μέρος των εν λόγω απαιτήσεων είναι βραχυπρόθεσμης λήξεως. 
 
Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επί των απαιτήσεων της Εταιρίας για την εξασφάλιση υποχρεώσεων. 
 
Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο του ΔΠΧΑ 
9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η οποία χρησιμοποιεί την πρόβλεψη της αναμενόμενης 
πιστωτικής ζημίας για όλη τη διάρκεια ζωής των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. Για τον προσδιορισμό των 
πιστωτικών ζημιών χρησιμοποιήθηκε ένας πίνακας χρονολογικής ανάλυσης και ποσοστών αθέτησης, που αναπτύχθηκε 
με τη χρήση ιστορικών δεδομένων και εύλογων προβλέψεων για το μέλλον. Το ύψος της πρόβλεψης για κάθε πελάτη 
επιμερίζεται αναλογικά στα διαστήματα καθυστέρησης σύμφωνα με την ανάλυση ενηλικίωσης (ageing) του υπολοίπου 
του. 
 
 
Επιπρόσθετα,  η Εταιρεία αξιολογεί συστηματικά την πιστοληπτική ικανότητα του συνόλου των οφειλετών της και σε 
περιπτώσεις πτώχευσης ή αντικειμενικής αδυναμίας είσπραξης προβαίνει σε ολοσχερείς απομειώσεις των 
οφειλόμενων ποσών. 
 
 
Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των απαιτήσεων από πελάτες έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 558.617 265.902 

Απομειώσεις χρήσης 141.210 292.715 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 699.827 558.617 

 
 
 
 
 
 

6.7. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Το υπόλοιπο των λοιπών βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων αναλύεται ως ακολούθως: 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο                    -                  178.841  

Λοιποί χρεώστες                         5.366                       6.757  

Προκαταβολές προμηθευτών 
                      

63.190  
                   

60.049  

Έξοδα επομένων χρήσεων 36.926 
                   

26.487  
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Δεδουλευμένα έσοδα                    506.509                  424.420  

μείον προβλέψεις απομείωσης 
                    

(54.147) 
                 

(44.967) 

Σύνολο 557.844 651.587 

 
Η κίνηση της πρόβλεψης απομείωσης της αξίας των λοιπών απαιτήσεων έχει ως εξής: 
 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 44.967 44.967 

Απομειώσεις χρήσης 9.180 - 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 54.147 44.967 

 
 

6.8. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ  ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας αναλύονται ως εξής : 

  31.12.2021 31.12.2020 

Ταμείο                            477                          529  

Καταθέσεις όψεως                    941.536               1.048.029  

Σύνολο 942.012 1.048.557 

   
 

6.9. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το εγκεκριμένο και καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 9.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, 
ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία και ανέρχεται σε € 2.700.000 κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 και 2020. 

 

 

 

 

 

 

6.10. ΛΟΙΠΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 

Τα λοιπά αποθεματικά των περιόδων 31.12.2021 και 31.12.2020 αναλύονται ως ακολούθως: 

  
Τακτικό 

αποθεματικό 

Αφορολόγητα 
αποθεματικά 

ειδικών 
διατάξεων 

νόμων 

Λοιπά 
αποθεματικά 

Σύνολο 
αποθεματικών 

Υπόλοιπα 01.01.2020 
                   

215.606  
             

3.835.676  
 

- 
          

4.051.281  

Μεταβολή Αποθεματικών                              
-    

                
177.840  

             
177.840  
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Υπόλοιπα 31.12.2020 215.606 3.835.676 177.840 4.229.121 
     

Υπόλοιπα 01.01.2021 
                   

215.606  
             

3.835.676  
 

177.840 
          

4.229.122  

Μεταβολή Αποθεματικών     
(177.840) 

         
-177.840               

Υπόλοιπα 31.12.2021 215.606 3.835.676 0 4.051.281 

 
Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παρακρατεί από τα καθαρά λογιστικά κέρδη 
ελάχιστο ποσό 5% ετησίως ως τακτικό αποθεματικό. H παρακράτηση παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το σύνολο του 
τακτικού αποθεματικού υπερβεί το ένα τρίτο του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. 
 
Το αποθεματικό αυτό είναι φορολογημένο και δεν μπορεί να διανεμηθεί καθ' όλη την διάρκεια ζωής της Εταιρείας και 
προορίζεται για κάλυψη τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών εις νέον, ενώ τα 
αφορολόγητα αποθεματικά αφορούν αποθεματικά Ν.2601/98. 
 
Η μεταβολή αποθεματικών κατά την προηγούμενη χρήση προέκυψε από την αποτίμηση στην εύλογη αξία των 
λογισμικών προγραμμάτων από ανεξάρτητο εκτιμητή. Ωστόσο, λόγω της απεικόνισης των κονδυλίων ισολογισμού  σε 
ρευστοποιήσιμες αξίες, έγινε αναστροφή της εν λόγω προσαρμογής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

6.11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σύμφωνα με τον Ν.2112/2020 και Ν.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 παύσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). 
Η θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια προϋπηρεσίας του 
υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότησή του. Μέχρι και την προηγούμενη χρήση, η Εταιρεία υπολόγιζε τη σχετική 
υποχρέωση βάσει  αναλογιστικής μελέτης που συντασσόταν κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Στη χρήση 2021 
και βάσει της απόφασης  περί εκκαθάρισης της εταιρείας και λύσης των συμβάσεων εργασίας, η σχετική υποχρέωση 
απεικονίσθηκε σύμφωνα  με την πραγματική αποζημίωση που προβλέπεται να καταβληθεί.   

 
Οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 
έχουν ως ακολούθως: 
 

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 204.785 

Προσθήκες                         5.347  

Μείωση πρόβλεψης 
                    

(28.563) 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020 181.569 

  

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2021 181.569 

Προσθήκες                    367.130    

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2021 548.699 

6.12. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως : 

  31.12.2021 31.12.2020 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   

Ομολογιακά δάνεια - 2.260.000 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις   

Ομολογιακά δάνεια 1.850.000 - 
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Λοιπός τραπεζικός δανεισμός * 769.896 971.016 

Σύνολο 2.619.896 3.231.016 

* Περιλαμβάνονται και οι βραχυπρόθεσμες δόσεις των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων. 

6.13. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων  και αναγνωρίζονται ως έσοδα 
παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων που επιδοτήθηκαν , καθώς επίσης και με ποσό επιστρεπτέας 
προκαταβολής.  Η αναλυτική κίνηση των προαναφερόμενων επιχορηγήσεων έχει ως εξής :   
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Υπόλοιπο έναρξης επιχορηγήσεων παγίων                    138.223                  274.891  

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων                  (137.879)               (136.668) 

Σύνολο 344 141.223 

 

  31.12.2021 31.12.2020 

Υπόλοιπο έναρξης επιστρεπτέας προκαταβολής 398.892  - 

Ληφθείσες επιχορηγήσεις -                 398.892  

Μεταφορά στα έσοδα                  (199.446) - 

Σύνολο 199.446 398.892 

Το ποσό των € 398.892 που ελήφθη εντός της χρήσης 2020 αφορά κρατική ενίσχυση με την μορφή της επιστρεπτέας 
προκαταβολής για ιδιωτικές επιχειρήσεις, που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του 
κορωνοϊού COVID-19 . Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται και 
ο τρόπος καταβολής και επιστροφής της ενίσχυσης από τους δικαιούχους στο Ελληνικό Δημόσιο. Στη χρήση 2021 ποσό 
€ 199.446 μεταφέρθηκε στα έσοδα  και αφορά το  μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, σύμφωνα με 
τη σχετική οδηγία που εκδόθηκε. 

6.14. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Οι σχετικές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως: 

  31.12.2021 31.12.2020 

Προμηθευτές 63.635                  219.399  

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη                    147.593                  205.260  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί                       59.229                     75.752  

Λοιποί πιστωτές 819.143               1.137.446  

Έσοδα επομένων χρήσεων                       44.329                     20.256  

Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα                       17.712                     26.444  

Σύνολο 1.151.642 1.684.557 

 
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι μη τοκοφόρες και η λογιστική τους αξία προσεγγίζει την ρευστοποιήσιμη. 

6.15. ΕΣΟΔΑ 

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 
 

Α. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

  01.01-31.12.2021 
01.01-

31.12.2020 

Ιδιωτικός τομέας                    121.777                  417.525  

Τραπεζικός τομέας                 1.882.914               2.498.715  
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Προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης                    446.786                  367.794  

Σύνολο 2.451.477 3.284.034 

 
 

Β. ΕΣΟΔΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ 

   01.01-31.12.2021 
01.01-

31.12.2020 

Έσοδα από Υπηρεσίες                 2.451.477               3.284.034  

Σύνολο 2.451.477 3.284.034 

 

6.16. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 

Τα λειτουργικά έξοδα ανά κατηγορία αναλύονται ως ακολούθως: 
 

01.01 - 31.12.2021 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

Διάθεσης 
Έξοδα 

Διοίκησης 
Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
              

(1.305.325) 
              

(227.013) 
               

(359.437) 
        

(1.891.776) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
                 

(140.177) 
                 

(75.480) 
                 

(53.914) 
           

(269.571) 

Διάφορα έξοδα 
                    

(84.125) 
                 

(45.298) 
                 

(32.356) 
           

(161.779) 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
                 

(337.573) 
              

(128.891) 
              

(147.305) 
        

(613.769) 

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 
- 

                   
(150.390) - 

                
(150.390) 

Σύνολο 
              

(1.867.200) 
              

(627.072) 
              

(593.012) 
        

(3.087.284) 
     

          
     

01.01 - 31.12.2020 
Κόστος 

πωληθέντων 
Έξοδα 

Διάθεσης 
Έξοδα 

Διοίκησης 
Σύνολο 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
              

(1.127.967) 
              

(196.168) 
              

(310.600) 
        

(1.634.734) 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
                 

(130.601) 
                 

(70.324) 
                 

(50.231) 
           

(251.156) 

Διάφορα έξοδα 
                 

(183.448) 
                 

(98.780) 
                 

(70.557) 
           

(352.785) 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 
                 

(736.681) 
              

(281.278) 
              

(321.461) 
        

(1.339.420) 

Προβλέψεις απομείωσης απαιτήσεων 
- 

              
(292.715) - 

           
(292.715) 

Σύνολο 
              
(2.178.697) 

              
(939.265) 

              
(752.849) 

        
(3.870.811) 

 

6.17. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Οι παροχές σε εργαζόμενους για τις παρουσιαζόμενες χρήσεις αναλύονται ως ακολούθως : 

 

  2021 2020 

Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 
              

(1.159.624) 
           

(1.270.919) 
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Εργοδοτικές εισφορές                  (278.309)               (332.633) 

Αποζημιώσεις προσωπικού 
                    

(73.575) 
                 

(44.994) 

Διάφορες παροχές 
                    

(13.138) 
                 

(14.751) 

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού (367.130)                     28.563  

Σύνολο 
              

(1.891.776) 
           

(1.634.734) 

 
Ο αριθμός προσωπικού που απασχολούσε η Εταιρεία την 31.12.2021 ήταν 37 εργαζόμενοι (31.12.2020: 45 
εργαζόμενοι). 
 

6.18. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΘΑΡΑ 

Τα Χρηματοοικονομικά έσοδα/(έξοδα) της κατάστασης συνολικού εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 
 

  2021 2020 

Τόκοι χρηματοδοτήσεων                  (140.764)               (175.243) 

Τόκοι δικαιωμάτων χρήσης ακινήτων                          (621) 
                 

(19.410) 

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών 
                      

(5.162) 
                   

(5.282) 

Διάφορα τραπεζικά έξοδα 
                      

(3.275) 
                   

(4.405) 

Τόκοι δικαστικών αποφάσεων                               -    
                 

(39.773) 

Τόκοι καταθέσεων πιστωτικοί                               -                         274  

Σύνολο                  (149.823)               (243.840) 

 

6.19. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Το ποσό του φόρου εισοδήματος που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα της Εταιρείας έχει υπολογιστεί βάσει του 
ισχύοντα συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, ήτοι 22% και 24% για το 2021 και το 2020, 
αντίστοιχα. 

Τα ποσά των φόρων που αναγνωρίστηκαν τα αποτελέσματα της Εταιρείας, έχουν ως εξής: 
 

  2021 2020 

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσης                               -    
                 

(15.662) 

Έσοδο/(έξοδο) αναβαλλόμενου φόρου  
                     

  (502.857)  
                

314.691  

Σύνολο 
                   

   ( 502.857 ) 
                

299.029  

 
 
 

 Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης 
 
Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η Εταιρεία, όπως όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και που 
ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές είχε υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 
Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994 και την ΠΟΛ. 1159/2011, ενώ για τις 
χρήσεις 2014 έως και 2019 στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παρ.1 του 
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Ν.4174/2013 και την ΠΟΛ. 1124/2015 και έλαβε Πιστοποιητικά Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα χωρίς 
επιφύλαξη.  
 
Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/5.1.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού 
ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης. Συνεπώς, οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Σε 
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο, είναι πιθανόν να επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις, ποσά τα οποία 
εκτιμάται ότι δεν θα είναι σημαντικά. 
 
Αναφορικά με τη χρήση 2021, ο έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών βρίσκεται σε εξέλιξη και η Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης αναμένεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2021. 
Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμάται ότι 
αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  
 

Ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις  
 
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 2015 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2021, 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. 
 

6.20. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΕΞΟΔΑ  

Τα Λοιπά έσοδα/έξοδα της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος αναλύονται ως εξής: 
 

  31.12.2021 31.12.2020 

Απόσβεση Επιχορηγήσεων παγίων                    137.879                 136.668  

Επιχορήγηση υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου                    199.446                             -    

Λοιπά (έξοδα) (1.007.952) (76.509) 

Λοιπά έσοδα                     292.966 - 

Σύνολο                  (377.661)                     60.159  

 
Το σύνολο  των λογαριασμών Λοιπά έσοδα και Λοιπά έξοδα αφορά τις προσαρμογές των απαιτήσεων και υποχρεώσεων 
σε ρευστοποιήσιμες αξίες. 

7. ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

7.1. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 
Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της, η Εταιρεία συναλλάσσεται με άλλες εταιρείες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. 
Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη διέπονται από τους συνήθεις όρους και συνθήκες αγοράς . 
 
 

  31.12.2021 01.01.2021- 31.12.2021 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  
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Συνδεδεμένα μέρη 1.107.156 2.658.234 1.875.227 167.870 

ΣΥΝΟΛΑ 1.107.156 2.658.234 1.875.227 167.870 

    
  

 

  31.12.2020 01.01.2020- 31.12.2020 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ  

Συνδεδεμένα μέρη 1.739.544 3.261.209 2.874.882 198.486 

ΣΥΝΟΛΑ 1.739.544 3.261.209 2.874.882 198.486 

 
 
Για τις ανωτέρω απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη η εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσης το σύνολο της 
οποίας κατά την 31.12.2021 ανήλθε σε  ευρώ 48.444 (2020 : 45.151). 
 
 
Οι συναλλαγές με συνδεδεμένα φυσικά πρόσωπα για την περίοδο 1.1-31.12.2021 και  αντίστοιχα για την περίοδο 1.1-
31.12.2020 είχαν ως εξής: 
 
 

 
 
. 
 
 
 
 

7.2. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ 

Δεν υπάρχουν. 
 
 
 
 
 
 
 

7.3. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

 
1. Όπως αναφέρεται και στη Σημείωση 2.1, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την από 8.12.2022 

συνεδρίασή  του αποφάσισε  να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων να τεθεί η εταιρεία σε καθεστώς  
εκκαθάρισης. 

2. Στην τρέχουσα χρήση 2022 έγινε μεταφορά έδρας και λύση της σχετικής μίσθωσης  του κτιρίου που στεγαζόταν 
η εταιρεία. 

 
 

 

Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2022 
 

 1/1 - 31/12/2021 1/1 - 31/12/2020 

   
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές 
παροχές 14.496 14.796 

Σύνολο 14.496 14.796 
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