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Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» 

δ.τ. “APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε.” 

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2020 – 31/12/2020 

 

Προς Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής περιόδου που έληξε την 31η 

Δεκεμβρίου 2020 (01.01.2020 έως 31.12.2020) εκθέτοντας τα ακόλουθα: 

 

1. Η εξέλιξη και οι επιδόσεις των δραστηριοτήτων της Εταιρείας και η θέση της 

 

1.1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου 

Η Εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον κλάδο της σχεδίασης, ανάπτυξης και εμπορίας προγραμμάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, για πάσης φύσεως εφαρμογές (Software House). Πραγματοποιεί συναλλαγές κυρίως στη Ελλάδα αλλά 

και σε Τρίτες Χώρες. Η εταιρεία απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ανάγκη για ολοκληρωμένα 

προγράμματα μηχανοργάνωσης των δραστηριοτήτων τους.  

Εξειδικεύεται σε: 

- Εφαρμογές ERP ( Εμπορική και Λογιστική διαχείριση) 

- Εφαρμογές διαχείρισης Αποθηκών (Logistics) 

- Τραπεζικές εφαρμογές Back Office. 

Το επιχειρηματικό μοντέλο κινείται στους εξής άξονες: 

- Διάθεση εφαρμογών (Software) με υψηλές προδιαγραφές και επιδόσεις 

- Άμεση εξυπηρέτηση κατά την πώληση αλλά και μετά από αυτή, με διαρκή στήριξη των πελατών. 

- Επικαιροποίηση των εφαρμογών και εναρμόνισή τους με τις τρέχουσες ανάγκες των πελατών. 

1.2. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει τη στρατηγική για βιώσιμη ανάπτυξη σε όλες τις δραστηριότητες που αναπτύσσει και 

δεσμεύεται για την επιτυχή ολοκλήρωση τους μέσα από αντίστοιχες πολιτικές. Το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας 

για την επιχειρηματική και τεχνολογική καινοτομία κινείται στους εξής άξονες: 

- Ευελιξία στην διοίκηση, 

- Δημιουργία ενός ικανοποιητικού δικτύου πελατών, 

- Συνεχής δημιουργία νέων βελτιωμένων, αξιόπιστων και ποιοτικών εφαρμογών, 

- Υψηλά στάνταρ στην ποιότητα των πωλούμενων εφαρμογών μας, σε συνδυασμό με το χαμηλό λειτουργικό 

κόστος, 

- Προτεραιότητα στην ποιότητα σε σχέση με την τιμή. 

Οι βασικοί στόχοι έχουν να κάνουν με την ευθυγράμμιση της λειτουργίας της εταιρείας με τα αντίστοιχα διεθνή 

μοντέλα, την αύξηση του κύκλου εργασιών, με την ταυτόχρονη μείωση του λειτουργικού κόστους, την πλήρη 

αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων με στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης. 
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1.3. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 

Η Εταιρεία διοικείται βάσει των αρχών που καθορίζει η Διοίκηση που σε γενικές γραμμές αποσκοπούν: 

- στην συμμόρφωση προς την Νομοθεσία και της Αρχές, 

- στην επιδίωξη άριστων σχέσεων με τους πελάτες και τους προμηθευτές της και στην ανταγωνιστικότερη 

παρουσία της στην αγορά με στόχο την αύξηση του μεριδίου της, 

- στην εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό της και στην συνεχή ανάπτυξη 

μηχανισμών βελτίωσης της οργάνωσης της. 

1.4. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και άυλων 

περιουσιακών στοιχείων. 

Ο Κύκλος Εργασιών της εταιρείας, για την περίοδο που έληξε την 31.12.2020 (περίοδος 01.01.2020 έως 31.12.2020), 

παρουσίασε μείωση 12,99% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και ανήλθε στο ποσό των ευρώ 

187.634,00. 

Τα συνολικά αποτελέσματα χρήσεως (ζημιές) μετά από φόρους εμφανίζονται μεωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη 

προηγούμενη περίοδο του 2019 καθώς ανήλθαν σε ζημιές ευρώ 64.111,69, έναντι ζημιών ευρώ 57.170,50 την 

αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. 

Ο Ισολογισμός παρουσιάζει γενικό σύνολο Ενεργητικού και Παθητικού ευρώ 74.016,20. 

Τα Ιδιοχρησιμοποιούμενα πάγια της εταιρείας ανέρχονται σε αναπόσβεστη αξία ευρώ 518,79. 

Το αναπόσβεστο υπόλοιπο των άυλων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε ποσό ευρώ 0,15. 

Οι απαιτήσεις από πελάτες που ανέρχονται στο ποσό των ευρώ 34.085,12 είναι από τις τρέχουσες συναλλαγές της 

εταιρείας και είναι ασφαλούς εισπράξεως, εκτός από τις χαρακτηριζόμενες ως επισφαλείς, για τις οποίες έχουν 

σχηματιστεί επαρκείς προβλέψεις απομείωσης. 

Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα την 31/12/2020 ανέρχονταν στο ποσό ευρώ 261,83.  

Τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας έχουν καταστεί αρνητικά και ανέρχονταν στο ποσό των ευρώ -530.167,39 

Οι υποχρεώσεις βραχυπροθέσμου λήξεως ανέρχονται στο ποσό ευρώ 554.343,40. 

2. Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ) 

Παρακάτω σας παραθέτουμε ορισμένους αριθμοδείκτες, για την πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης της 

οικονομικής θέσης της εταιρείας: 
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3. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες. 

 

3.1. Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες 

συνεργασίας μεταξύ τους 

Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες λογισμικού συνεπώς δεν υφίσταται εφοδιαστική αλυσίδα. Οι προμηθευτές της είναι 

κυρίως προμηθευτές λειτουργικών δαπανών. 

3.2. Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο 

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 31.12.2020 31.12.2019

Σύνολο κυκλοφορούντων

περιουσιακών στοιχείων
61.461,19 83,04% 16.655,58 58,41%

Σύνολο ενεργητικού 74.016,20 28.515,50

Πάγιο ενεργητικό 12.555,01 16,96% 11.859,92 41,59%

Σύνολο ενεργητικού 74.016,20 28.515,50

Ίδια κεφάλαια -530.167,39 -87,75% -466.055,70 -94,23%

Σύνολο υποχρεώσεων 604.183,59 494.571,20

Σύνολο υποχρεώσεων 604.183,59 816,29% 494.571,20 1734,39%

Σύνολο παθητικού 74.016,20 28.515,50

Ίδια κεφάλαια -530.167,39 -716,29% -466.055,70 -1634,39%

Σύνολο παθητικού 74.016,20 28.515,50

Ίδια κεφάλαια -530.167,39 -4222,76% -466.055,70 -3929,67%

Πάγιο ενεργητικό 12.555,01 11.859,92

Κυκλοφορούν ενεργητικό 61.461,19 11,09% 16.655,58 3,71%

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 554.343,40 449.511,20

Κεφάλαιο κινήσεως -492.882,21 -801,94% -432.855,62 -2598,86%

Κυκλοφορούν ενεργητικό 61.461,19 16.655,58

Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 2020 2019

Καθαρά αποτελέσματα

εκμεταλλεύσεως
-63.485,26 -33,83% -53.497,37 -24,81%

Πωλήσεις αποθεμάτων &

υπηρεσιών
187.634,00 215.637,15

Καθαρά αποτελέσματα

χρήσεως προ φόρων
-64.509,11 -34,38% -53.875,46 -24,98%

Σύνολο εσόδων 187.634,00 215.637,15

Καθαρά αποτελέσματα

χρήσεως προ φόρων
-64.509,11 12,17% -53.875,46 11,56%

Ίδια κεφάλαια -530.167,39 -466.055,70

Μικτά αποτελέσματα 24.972,87 13,31% 43.612,53 20,22%

Πωλήσεις αποθεμάτων &

υπηρεσιών
187.634,00 215.637,15

Τμήμα του Κυκλοφορούντος το οποίο

χρηματοδοτείται από το πλεόνασμα των

διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων

και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Απόδοση της εταιρείας, χωρίς το

συνυπολογισμό των εκτάκτων και

ανόργανων αποτελεσμάτων

Συνολική απόδοση της εταιρείας σε

σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα

Αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων

της εταιρείας

Ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους

επί των πωλήσεων της εταιρείας

Βαθμός χρηματοδοτήσεως των

ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα

Ίδια Κεφάλαια.

Δυνατότητα κάλυψης βραχυπροθέσμων

υποχρεώσεων με στοιχεία του

κυκλοφορούντος ενεργητικού

Αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί

σε κυκλοφορούν ενεργητικό

Αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί

σε πάγιο ενεργητικό

Οικονομική αυτάρκεια

Δανειακή εξάρτηση

Δανειακή εξάρτηση
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Η Εταιρεία δύνανται να ενεργοποιεί μηχανισμούς διερεύνησης των αλλαγών που αφορούν κανονιστικά πλαίσια 

ούτως ώστε να προσαρμόζεται άμεσα σε αυτά. Οποτεδήποτε συντρέχει τέτοια περίπτωση και κριθεί αναγκαίο, 

υπάρχει συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους και συνεργάτες που την υποστηρίζουν στους τομείς φορολογικής 

συμμόρφωσης, ασφαλείας εργαζομένων και προστασίας περιβάλλοντος κ.α. 

Αναφορικά με τις προοπτικές της εταιρείας για το 2021, αξίζει να αναφερθεί ότι η παρατεταμένη αβεβαιότητα για 

την Ελληνική οικονομία, καθώς επίσης και η πανδημία covid-19 που έπληξε την παγκόσμια οικονομία, με σοβαρές 

έως σήμερα επιπτώσεις, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την πορεία της εταιρείας. 

Μέλημα της εταιρείας και για το 2021 είναι η προσπάθεια μείωσης του λειτουργικού κόστους, μέσω της 

βελτιστοποίησης των διαδικασιών και εκμετάλλευσης πόρων για την βελτίωση της κερδοφορίας. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η δραστηριότητα της εταιρείας δεν εξαρτάται από κάποιο ειδικό κανονιστικό πλαίσιο. 

 

3.3. Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με την δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία 

αναπτύσσεται. 

Η πολυπλοκότητα και οι ενδοσυσχετισμοί της οικονομίας με την κοινωνία και η ανασφάλεια στις συναλλαγές που 

αυτή δημιουργεί επηρεάζει ανασταλτικά την πρόθεση των επιχειρήσεων για ανανέωση και ανάπτυξη των 

συστημάτων μηχανοργάνωσής τους. 

Οι αδιάκοπες μεταβολές στο οικονομικό περιβάλλον, η πανδημία covid-19 που επηρέασε τόσο την παγκόσμια και 

κατ’ επέκταση και την ελληνική οικονομία και οι αλλαγές στις απαιτήσεις των καταναλωτών επιτάσσουν μεταβολές 

στην οργανωτική δομή των επιχειρήσεων και την αναζήτηση βέλτιστων τρόπων επιχειρηματικής ανάπτυξης. Ο 

ανταγωνισμός στον κλάδο και την αγορά που δραστηριοποιείται η εταιρεία αυξάνεται διαρκώς,  

Οι συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού, της επιφυλακτικότητας και της φειδούς με την οποία οι καταναλωτές 

προβαίνουν σε αγορά προϊόντων και αγαθών και της οικονομικής ύφεσης που διαρκεί επί σειρά ετών, καθιστά 

εξαιρετικά δυσχερή όχι μόνο την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων αλλά θέτει σε κίνδυνο ακόμα και τη 

βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ακολούθως, το αυξημένο κόστος χρήματος της καταναλωτικής πίστης σε 

συνδυασμό με τη θέση πολύ αυστηρών κριτηρίων παροχής καταναλωτικών πιστώσεων από την τραπεζική αγορά, 

συνιστούν μία πρόσθετη αβεβαιότητα. 

Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση επαρκούς και συνεχούς 

ρευστότητας που της παρέχει τα αναγκαία αντανακλαστικά απέναντι στις απαιτήσεις των προμηθευτών της. 

 

4. Περιβαλλοντικά ζητήματα.  

 

4.1. Πραγματικές και δυνητικές επιπτώσεις της οντότητας στο περιβάλλον. 

Η εταιρεία ανήκει σε κατηγορία χαμηλής έως μηδαμινής όχλησης προς το περιβάλλον και από τη δραστηριότητα 

της δεν υπάρχουν απόβλητα, καυσαέρια κλπ. που να επηρεάζουν ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον.  

4.2. Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και τον έλεγχο 

της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες όπως: ενεργειακή χρήση, άμεση 

και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της βιοποικιλότητας και των υδάτινων 

πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη 

διάθεση των προϊόντων και των υπηρεσιών, 

H εταιρεία έχει αναπτύξει μηχανισμούς διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, όποτε αυτό απαιτείται.  

Ταυτόχρονα όμως, επενδύει συνεχώς στο ανθρώπινο δυναμικό της, προκειμένου να εφαρμόσει αποτελεσματικά 

πρακτικές διαχείρισης υλικών που να είναι φιλικές προς το περιβάλλον και μάλιστα να το επιτυγχάνει στην 

καθημερινή λειτουργία της (π.χ. ανακύκλωση υλικών όπως χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μπαταρίες κ.α, χρήση λαμπτήρων 

εξοικονόμησης ενέργειας, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση συνεργατών της (πελατών, προμηθευτών κλπ.) 

4.3. Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν. 

Η εταιρεία δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην ανάπτυξη πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών 
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5. Εργασιακά ζητήματα 

Το απασχολούμενο προσωπικό την 31.12.2020 ανερχόταν σε 6 άτομα αμετάβλητο σε σχέση με την 31.12.2019. 

 

5.1. Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας 

ή και άλλων πτυχών). 

Η Εταιρεία εφαρμόζει πολιτική ίσων ευκαιριών για τους υπαλλήλους της, καθώς προσλαμβάνει με βάση την 

ποικιλομορφία των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των γνώσεων, των προσόντων και της εμπειρίας τους, με γνώμονα 

το εταιρικό συμφέρον και την επίτευξη των εταιρικών στόχων και σε καμία περίπτωση δεν γίνονται διακρίσεις με 

βάση, είτε το φύλο, είτε παράγοντες άσχετους με την συλλογική προσπάθεια για επίτευξη των εταιρικών στόχων 

(ηλικία, θρησκεία, πολιτικές και ιδεολογικές πεποιθήσεις, χρώμα, φυλή κλπ.). 

5.2. Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία. 

Η Εταιρεία τηρεί έναντι των εργαζομένων, οι οποίοι αποτελούν την κινητήρια δύναμή της, όλες τις συμβατικές και 

εκ του νόμου υποχρεώσεις της αναφορικά με τις αμοιβές και τους λοιπούς όρους της εργασιακής τους σχέσης. 

Υπάρχει απόλυτος σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων και πλήρης συνδικαλιστική ελευθερία αυτών. 

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας δεν συμμετέχουν σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

5.3. Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ. 

Η Εταιρεία τηρεί τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. Για το λόγο 

αυτό διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος παρακολουθεί και ελέγχει την τήρηση των παραπάνω μέτρων. 

Περαιτέρω, παρέχει στους εργαζομένους τους εκπαιδευτικά σεμινάρια, σε σχέση με τις αλλαγές της ισχύουσας 

νομοθεσίας, την διασφάλιση ποιότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων κ.α., ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησής 

τους. 

Επίσης, η Εταιρεία υιοθετεί πολιτικές αξιολόγησης των εργαζομένων της, ώστε η μισθολογική και ιεραρχική τους 

εξέλιξη να λαμβάνει χώρα με την πλήρωση αντικειμενικών, ποιοτικών ή και ποσοτικών κριτηρίων 

Δεν έχουν παρουσιασθεί μέχρι σήμερα εργατικές διαφορές με εργαζομένους της εταιρείας. 
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6. Επιπλέον πληροφόρηση 

 

6.1. Προβλεπόμενη πορεία της Εταιρείας στην επόμενη χρήση 2021 

Η εταιρεία μας λειτουργεί σε άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον και η πορεία  της  εξαρτάται κατά μεγάλο ποσοστό 

από την όλη  πορεία του κλάδου. 

Εκτιμάται ότι για να παρουσιάσει η εταιρεία στο μέλλον καλύτερα αποτελέσματα χρειάζεται πιο δυναμική διείσδυση 

στην αγορά έχοντας ως πλεονέκτημα τα ποιοτικά της προϊόντα.  

Η οικονομική κρίση που διαρκεί επί σειρά ετών και η ανασφάλεια στις συναλλαγές που αυτή δημιουργεί, σε 

συνδυασμό με τους σημαντικούς περιορισμούς που τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν θέσει στην παροχή ρευστότητας 

στην αγορά, τόσο στους εμπόρους όσο και στους καταναλωτές, ακολούθως, το αυξημένο κόστος χρήματος της 

καταναλωτικής πίστης σε συνδυασμό με τη θέση πολύ αυστηρών κριτηρίων παροχής καταναλωτικών πιστώσεων 

από την τραπεζική αγορά, συνιστούν μία πρόσθετη αβεβαιότητα.  

Η Διοίκηση, με δεδομένη την συνεχιζόμενη οικονομική ύφεση, που έχει πλέον ενταθεί με την εμφάνιση της 

πανδημίας covid-19 λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της 

εταιρείας και εκτιμά ότι εκμεταλλευόμενη την πολύχρονη εμπειρία της και στηριζόμενη στην καλή της οργάνωση 

και την αφοσίωση του εξειδικευμένου της προσωπικού, θα μπορέσει να αναστρέψει την πορεία της στην επόμενη 

χρήση. 

6.2. Δραστηριότητες της οντότητας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης 

Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης. 

6.3. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην παράγραφο 2 

του άρθρου 50 του Ν.4548/2018 

Η εταιρεία δεν έχει αποκτήσει δικές της μετοχές κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης 2020, είτε η ίδια είτε με 

πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της. 

6.4. Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία μας πέραν των κεντρικών της εγκαταστάσεων (γραφεία) που ευρίσκονται σήμερα επί της οδού Κηφισού 

6, Αιγάλεω, δεν διατηρεί άλλα υποκαταστήματα. 

6.5. Διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα που 

προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του 

κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση της Εταιρείας με την αξιολόγηση των κινδύνων 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, το σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την 

επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και την 

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

κινδύνων. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες 

και πιστωτές και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

6.5.1. Κίνδυνος αγοράς 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 

χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές 

της αγοράς. 

Η εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και δεν έχει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, συνεπώς ο 

κίνδυνος αγοράς εκτιμάται μη σημαντικός. 
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6.5.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία, ήτοι 

στις απαιτήσεις πελατών, στις λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις και στα ταμιακά διαθέσιμα σε 

τράπεζες). 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά πελατών μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί 

στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων (ύψος παροχών, 

πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος 

δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 

Τέλος, τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι 

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

την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

 

6.5.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που συνδέονται 

με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας, ήτοι η 

συμβατική ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σε απροεξόφλητα ποσά: 

 

 

 

 

Επισημαίνεται ότι: 

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 554.343,40 

ευρώ. Έναντι των υποχρεώσεων αυτών, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχονται 

σε 61.461,19 ευρώ και υπολείπονται των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 492.882,21 ευρώ, με αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τη συνήθη πορεία 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Ποσά σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2020 Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα

Έως - 6 

μήνες

6 μήνες  1 

έτος
2- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές 21.992,49 21.992,49 21.992,49

Λοιπές  υποχρεώσεις 518.529,91 392.424,24 126.105,67 518.529,91

Σύνολο 540.522,40 392.424,24 148.098,16 0,00 0,00 0,00 540.522,40

Ποσά σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2019 Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα

Έως - 6 

μήνες

6 μήνες  1 

έτος
2- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές 17.314,82 17.314,82 17.314,82

Λοιπές  υποχρεώσεις 431.055,38 257.131,26 173.924,12 431.055,38

Σύνολο 448.370,20 257.131,26 191.238,94 0,00 0,00 0,00 448.370,20
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Περαιτέρω, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, λόγω των σωρευμένων ζημιών της, έχει καταστεί τόσο 

στη λήξη της τρέχουσας όσο και στη λήξη της προηγούμενης χρήσης αρνητικό. 

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική 

αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Η Διοίκηση, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. 

Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση από τη Διοίκηση της Μητρικής «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ», στην 

οποία οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, ότι προτίθεται να την στηρίξει, 

προκειμένου να ανταπεξέλθει σε προσωρινές ταμειακές δυσχέρειες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση έχει συμπεράνει ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη 

και ως εκ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων 

τους» κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

 

6.5.4. Εγγυήσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει παραχωρήσει ούτε λάβει εγγυήσεις έως την 31.12.2020. 

Η Εταιρεία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων οι 

οποίες να έχουν ή να ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της. 

 

7. Άλλα Σημαντικά Γεγονότα Κατά Τη Διάρκεια της Χρήσης 2020 

7.1. Τακτική Γενική Συνέλευση της 30.10.2020 

Στις 30.10.2020 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην οποία 

παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό 100% του καταβλημένου κεφαλαίου. Κατά τη Συνέλευση, 

συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί του των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης: 

Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 (περίοδος 1η Ιανουαρίου – 31η 

Δεκεμβρίου 2019) και των επ΄ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών  

Εγκρίθηκε η συνολική διαχείρισης της εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο της χρήσης 01/01/2019-31/12/2019 

σύμφωνα με το άρθρο 108 ν.4548/18. 

Εκλέχθηκαν για τον έλεγχο της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, καθώς και για τον φορολογικό έλεγχο, η ελεγκτική 

εταιρεία <<ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.>>. 

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ενημέρωσε τους μετόχους ότι δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. 

κατά την χρήση 2019 ούτε προεγκρίθηκαν αμοιβές για τη χρήση του 2020 και κατά συνέπεια δεν τέθηκε το θέμα σε 

ψηφοφορία.  

Εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να συνεχίσει την πραγματοποίηση πρόσφορων 

μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 119 Ν. 4548/2018 για την βελτίωση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Εταιρείας. 

 

Παρείχε άδεια κατ’ άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν 

στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς,  

Ο κ. Πρόεδρος ανέπτυξε στη Γενική Συνέλευση την πορεία και τις προοπτικές της Εταιρείας και προέβη σε διάφορες 

ανακοινώσεις προς τους μετόχους, σχετικά  με την επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας 

 

8. Αποτελέσματα χρήσης – Διανομή κερδών χρήσης 

Οι ζημιές μετά από φόρους της χρήσης 2020 ανήλθαν στο ποσόν των 63.485,26 ευρώ και σύμφωνα με το Νόμο και 

το Καταστατικό και με απόφαση του Δ.Σ. μεταφέρονται στο κονδύλι του ισολογισμού «αποτελέσματα (ζημιές) εις 

νέον». 
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9. Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία έγκρισης της 

Έκθεσης του Δ.Σ. 

Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας έκθεσης προς 

έγκριση, δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, που να επηρεάζονται κονδύλια του Ισολογισμού, την τρέχουσα 

χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας. 

Αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας στην Εταιρεία, αυτές δεν μπορούν να προβλεφθούν με απόλυτη ακρίβεια 

για το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα στο σύνολό τους. Αναμένεται εντούτοις η σταδιακή χαλάρωση των 

περιοριστικών μέτρων από τις αρχές του καλοκαιριού του 2021, καθώς θα ωριμάζει η εξέλιξη του εθνικού 

προγράμματος εμβολιασμού έναντι του Covid-19, οδηγώντας σε σταδιακή ανάκαμψη της εγχώριας οικονομικής 

δραστηριότητας.  

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία αξιολογεί συνεχώς την επίδραση των τρεχουσών συνθηκών στη χρηματοοικονομική 

της θέση και τα αποτελέσματα της και παράλληλα εξετάζει διαθέσιμες επιλογές για την αντιμετώπιση του 

οικονομικού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται. 

 

 

Αιγάλεω, 7η Οκτωβρίου 2021 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος 
Το μέλος του Δ.Σ. Το Μέλος του Δ.Σ. 

   

Γεώργιος Ε. Δημητρίου Παναγιώτης Δ. Σολωμός Αναστάσιος Αβραντίνης  

ΑΔΤ ΑΚ 648882 ΑΔΤ ΑΝ525208 ΑΔΤ: X 656694 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A.S.P. A.E.  

 12 

 

  

 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της 

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «APPLICATIONS SERVICE 
PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης 
Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών 
ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών 
και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη 
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση 
που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως 
αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

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

Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 23 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία περιγράφει ότι 
το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 
554.343,40 ευρώ. Έναντι των υποχρεώσεων αυτών, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος 
ενεργητικού ανέρχονται σε 61.461,19 ευρώ και υπολείπονται των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 
492.882,21 ευρώ, με αποτέλεσμα η Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών 
της υποχρεώσεων, κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Περαιτέρω, το σύνολο 
των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί τόσο στη λήξη της τρέχουσας όσο και στη λήξη της 
προηγούμενης χρήσης αρνητικό. Όπως αναφέρεται στη Σημείωση 23 οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν 
την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη 
δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν διαφοροποιείται σε σχέση 
με το θέμα αυτό. 
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Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η 
κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της 
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια 
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής 
βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την 
Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 
προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο 
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και 
να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, 
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, 
όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη 
όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές 
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 

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

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που 
ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος 
που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί 
να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή 
παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό 
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί 
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το 
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.  

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής βάσης της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει 
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη 
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας 
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 
ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις 
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση. 
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του 
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών 
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 

 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) του 
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί  
με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12.2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία APPLICATIONS SERVICE 
PROVIDERS Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 8η Οκτωβρίου 2021 

 

 

 

Λώλος Κωνσταντίνος 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 13821 

 

ΣΟΛ Α.Ε.  

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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Ισολογισμός 

 

 

  

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

Σημ. 2020 2019

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 

Ενσώματα πάγια 6 518,79 1.045,37

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7 0,15 0,15

Αναβαλλόμενη απαίτηση φόρου εισοδήματος 8 12.036,07 10.814,40

Σύνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 12.555,01 11.859,92

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 9 1.921,08 1.921,08

Πελάτες 10 34.085,12 4.340,00

Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 11 25.193,16 10.392,45

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 12 261,83 2,05

Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων 61.461,19 16.655,58

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 74.016,20 28.515,50

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ

Μετοχικό κεφάλαιο 13 60.000,00 60.000,00

Λοιπά Αποθεματικά 14 4.072,80 4.699,23

Αποτελέσματα εις νέον -594.240,19 -530.754,93

Σύνολο καθαρής θέσης -530.167,39 -466.055,70

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και Προβλέψεις

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 15 49.840,19 45.060,00

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων και προβλέψεων 49.840,19 45.060,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές 16 21.992,49 17.314,82

Λοιπές υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 17 532.350,91 432.196,38

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 554.343,40 449.511,20

Σύνολο υποχρεώσεων 604.183,59 494.571,20

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων 74.016,20 28.515,50
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 

 

 

  

Ποσά σε ευρώ  31
η
 Δεκεμβρίου  31

η
 Δεκεμβρίου

Σημ. 2020 2019

Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 187.634,00 215.637,15

Κόστος Πωλήσεων 19 -162.661,13 -172.024,62

Μικτά Κέρδη 24.972,87 43.612,53

Άλλα έσοδα 0,00 0,00

Έξοδα διαθέσεως και διοικήσεως 19 -69.711,92 -73.724,83

Άλλα έξοδα -20.414,71 -21.517,88

Προβλέψεις απομείωσης κυκλοφορούντων στοιχείων 764,40 -2.107,29

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων -64.389,36 -53.737,47

Χρηματοοικονομικό Κόστος (Καθαρό) -119,75 -137,99

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -64.509,11 -53.875,46

Φόρος εισοδήματος 8 1.023,85 378,09

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου, μετά από φόρους (α) -63.485,26 -53.497,37

Kέρδη / (ζημίες) επιμέτρησης προβλέψεων παροχών στο προσωπικό 15 -824,25 -3.777,72

Προσαρμογή αναβαλλόμενου φόρου αποθεματικών 197,82 104,59

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους (β) -626,43 -3.673,13

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου, μετά από φόρους (α) + (β) -64.111,69 -57.170,50

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων

& συνολικών αποσβέσεων -63.862,78 -53.103,61

Κέρδη / (ζημιές) κατά μετοχή, Βασικά σε ΕΥΡΩ 20 -1,0685 -0,9528
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων 

 

  

Ποσά σε ευρώ

Υπόλοιπο την 1.1.2019 60.000,00 8.372,36 -477.257,56 -408.885,20

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους -53.497,37 -53.497,37

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου -3.673,13 -3.673,13

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00 -3.673,13 -53.497,37 -57.170,50

Υπόλοιπο την 31.12.2019 60.000,00 4.699,23 -530.754,93 -466.055,70

Καθαρά κέρδη / (ζημίες) περιόδου μετά από φόρους -63.485,26 -63.485,26

Λοιπά συνολικά εισοδήματα περιόδου -626,43 -626,43

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα περιόδου 0,00 -626,43 -63.485,26 -64.111,69

Υπόλοιπο την 31.12.2020 60.000,00 4.072,80 -594.240,19 -530.167,39

Σύνολο Καθαρής 

Θέσης

Μετοχικό 

Κεφάλαιο

Άλλα 

αποθεματικά

Αποτελέσματα 

εις νέον



A.S.P. A.E.  

 18 

Κατάσταση ταμειακών ροών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι ακόλουθες σημειώσεις (σελ. 19 έως 37) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

  

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου, 31

η
 Δεκεμβρίου

Σημ. 2020 2019

Λειτουργικές δραστηριότητες

Αποτελέσματα προ φόρων -64.509,11 -53.875,46

Πλέον / μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 526,58 633,86

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -764,40 2.107,29

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 3.955,94 3.534,31

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 119,75 137,99

Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων -43.781,43 -10.442,14

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 104.832,20 58.363,63

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -119,75 -137,99

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 259,78 321,49

Αγορά ενσωμάτων παγίων 0,00 -350,55

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 0,00 -350,55

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0,00 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) 259,78 -29,06

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 12 2,05 31,11

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 12 261,83 2,05
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Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε στις 8 Μαρτίου 2006 (Φ.Ε.Κ. 1756/10-3-2006) με την επωνυμία “APPLICATION SERVICE 

PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”. 

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αιγάλεω, οδός Κηφισού 6, Τ.Κ. 122 42, τηλ. 210-53.86.400. 

Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου 

60218/01ΔΤ/Β/06/47(08) και η διάρκεια της έχει ορισθεί μέχρι την 8 Μαρτίου 2026. 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το 

μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 60.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 

αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. 

Η Εταιρεία ασχολείται με την σχεδίαση, ανάπτυξη και εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για 

πάσης φύσεως εφαρμογές. Σύμφωνα με την κατάταξη της Ε.Σ.Υ.Ε., η εταιρεία ανήκει στον κλάδο «Χονδρικό 

εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού» (Κλάδος 518.4, 

ΣΤΑΚΟΔ – 03). 

Με την από 10.09.2017 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τη συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. έχει 

ως εξής: 

Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. 

Γεώργιος Δημητρίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 

Παναγιώτης Σολωμός Μέλος 

Αναστάσιος Αβραντίνης Μέλος 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε σε πέντε έτη, ήτοι έως την 10.09.2022. 

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Εταιρείας την 7η Οκτωβρίου 2021. 
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2. Πλαίσιο κατάρτισης των ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων  

 

2.1. Βάση παρουσίασης 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) (περιλαμβανομένων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.) και των ερμηνειών που 

έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διερμηνειών των Δ.Π.Χ.Α.), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. 

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους. 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (going concern principle). 

 

2.2. 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 2020 ή μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2020, 

δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 

 

2.2.1. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020 

 

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

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό 

πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει:  

- το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,  

- τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων,  

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

εξόδων,  

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

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις,  

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

- έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις  

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

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

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

πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και 

να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

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

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

προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  
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Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού 

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

 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε τροποποιήσεις στο 

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

εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο 

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

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

οικονομικών καταστάσεων λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν 

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

σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν κατά 

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

τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, 

Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι 

συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 1  

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 

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

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

εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις 

απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση και του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 

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

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

επιτοκίου δανεισμού. Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων:  

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

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

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να καθορίσουν 

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

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

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

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

μέλη ή συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά πόσο µία 

αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε 

ενδεικτικά παραδείγματα.  

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

πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την επιδημία του κορωνοϊού 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 εξέδωσε 

την 28 Μαΐου 2020 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 

πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν επηρεάζει τους εκμισθωτές. Η τροποποίηση εφαρμόζεται 

στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουνίου 2020. Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, 

συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς 

δημοσίευση την 28 Μαΐου 2020. 
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2.2.2. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα 

από την Εταιρεία 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της 

Εταιρείας, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 Ιουνίου 2020)  

Με την τροποποίηση αυτή 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. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 2η  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε την «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

- Φάση 2 με τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές 

αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του 

με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2021, με προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. 

 

2.2.3. Πρότυπα και Τροποποιήσεις Πρότυπων που 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. 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (δεν έχει εφαρμογή στην εταιρεία) 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

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

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

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

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 2022. 

ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» - 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 των προϊόντων θα καταχωρούνται πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά 

στο κόστος κτήσης των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 

ΔΠΧΑ 3 (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» που ενημερώνουν μια αναφορά στο ΔΠΧΑ 3 χωρίς να 

αλλάξουν τις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022. 

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία» - Επαχθείς 

συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 
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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. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων - Γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών 

Την 12.2.2021 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 σημαντικά 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. 

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

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

Λογιστικών εκτιμήσεων 

Την 12.2.2021 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.  

- 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.  

 

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020  
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Την 14η Μαΐου 2020, 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 τις παραγράφους Δ16(α) 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 στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την παρουσίαση την 

αποζημίωση για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή 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. 

 

2.3. Μεταβολές στις λογιστικές αρχές  

2.3.1. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από συμβόλαια με πελάτες» 

Την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησαν το ΔΧΠΑ 15, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική 

μέθοδο, δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίζεται συσσωρευτικά στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ 

τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώνονται. 

Το νέο πρότυπο δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού δεν 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών. Συνεπώς η πρώτη εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 15 δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα, τα συνολικά εισοδήματα ή την χρηματοοικονομική θέση της 

Εταιρείας, επομένως δεν έγινε καμία προσαρμογή από το λόγο αυτό στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1η 

Ιανουαρίου 2018. 

 

2.3.2. ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» 

Το ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» αντικαθιστά το ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και 

Αποτίμηση» για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2018, συνοψίζοντας τις τρεις 

όψεις της λογιστικής παρακολούθησης των χρηματοοικονομικών μέσων: την ταξινόμηση και επιμέτρηση, την 

απομείωση και τη λογιστική αντιστάθμισης. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018, η Εταιρεία υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 9, χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική 

μέθοδο, δηλαδή η επίδραση από τη μετάβαση αναγνωρίζεται συσσωρευτικά στο «Υπόλοιπο κερδών εις νέο», ενώ 

τα συγκριτικά ποσά δεν επαναδιατυπώνονται στην χρηματοοικονομική θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2017. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018 (την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9), η Διοίκηση της Εταιρείας 

αξιολόγησε τα επιχειρηματικά μοντέλα και τα συμβατικά χαρακτηριστικά που ισχύουν για τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Εταιρεία και τα ταξινόμησε στην κατάλληλη κατηγορία του ΔΠΧΑ 9. 

Την 1η Ιανουαρίου 2018 η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 για τον υπολογισμό των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών στα υπόλοιπα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής, σύμφωνα με την οποία η πρόβλεψη της ζημιάς επιμετράται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων. 
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Οι σχετικές προβλέψεις για τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες υπολογίζονται με τρόπο που αντανακλά την εμπειρία 

από παρελθόντα γεγονότα, λαμβάνοντας υπόψη μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες, το 

οικονομικό περιβάλλον και τυχόν ληφθείσες εξασφαλίσεις. 

Το νέο πρότυπο δεν είχε σημαντική επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις κατά την εφαρμογή του, αφού δεν 

υπήρξαν σημαντικές διαφορές κατά την εφαρμογή των νέων λογιστικών πολιτικών. 

Συνεπώς η πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 δεν είχε καμία επίδραση στα αποτελέσματα, τα συνολικά εισοδήματα ή 

την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, επομένως δεν έγινε καμία προσαρμογή από το λόγο αυτό στο 

«Υπόλοιπο κερδών εις νέο» την 1η Ιανουαρίου 2018. 

Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία επίδραση στην ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. 

 

3. Οι βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και παρουσίαση των ετησίων οικονομικών 

καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020 και περιγράφονται κατωτέρω, έχουν εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που 

παρουσιάζονται. 

3.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία (έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός) αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον 

τις σωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν ζημίες απομείωσης. 

Κατά την πώληση των ενσωμάτων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής 

τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής 

τους, η οποία υπόκειται σε επανεξέταση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Υπολειμματικές αξίες δεν αναγνωρίζονται. 

Η ωφέλιμη ζωή των ενσωμάτων παγίων έχει ως ακολούθως: 

Κατηγορία παγίων Ωφέλιμη διάρκεια σε έτη 

Μεταφορικά Μέσα και Μέσα Εσωτερικών Μεταφορών Από 5 έως 9 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός γραφείων Από 3 έως 7 έτη 

3.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία (Λογισμικά Προγράμματα Η/Υ) 

Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την 

σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία κυμαίνεται από 3 έως 8 έτη. 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και διατήρηση του λογισμικού καταχωρούνται ως έξοδα όταν 

γίνονται, εκτός αν υπάρχει η προοπτική να προσδώσουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη, οπότε καταχωρούνται στα 

άυλα στοιχεία. 

3.3. Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  

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

βραχυπρόθεσμες - μέχρι 3 μήνες - επενδύσεις υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου. 

3.4. Παροχές στο προσωπικό 

3.4.1. Βραχυπρόθεσμες παροχές  

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

δουλευμένες. 

3.4.2. Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 

Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και 

προγράμματα καθορισμένων παροχών. 

Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που 

αφορά. 
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Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών στο προσωπικό υπολογίζονται στην 

προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών προς το προσωπικό που έχουν καταστεί δεδουλευμένες κατά την 

ημερομηνία ισολογισμού. Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο 

αναλογιστή με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (Projected Unit Credit Method).  

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από εμπειρικές προσαρμογές και από μεταβολές στις 

αναλογιστικές παραδοχές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα στην περίοδο που προκύπτουν. 

Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άμεσα στα αποτελέσματα. 

3.4.3. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού απασχόλησης είναι πληρωτέες όταν η Εταιρεία, είτε τερματίζει την απασχόληση 

εργαζομένων πριν την συνταξιοδότηση, είτε μετά από απόφαση εργαζομένων να δεχθούν προσφορά παροχών από 

η Εταιρεία σε αντάλλαγμα του τερματισμού της απασχόλησης τους. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές τερματισμού της απασχόλησης ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη 

μεταξύ των ακόλουθων ημερομηνιών: α) όταν η οικονομική οντότητα δεν δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά 

των εν λόγω παροχών και β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει κόστος αναδιάρθρωσης που εμπίπτει στο 

πεδίο του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Παροχές τερματισμού 

της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία του ισολογισμού προεξοφλούνται. 

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

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

3.5. Τρέχων και Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και βασίζεται στα 

αποτελέσματα της Εταιρείας όπως αυτά αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, εφαρμόζοντας τον ισχύοντα 

φορολογικό συντελεστή. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις 

προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται κατά την έκταση κατά την οποία εκτιμάται ότι θα 

υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί την 

αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

3.6. Μισθώσεις 

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

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

μισθώσεις. 

Εισπράξεις και πληρωμές που προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται στα αποτελέσματα, με βάση 

ένα σταθερό ρυθμό κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

 

3.7. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων, 

την υιοθέτηση παραδοχών και την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. 

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα, 

αλλά και εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την προσδοκώμενη εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. 

Επομένως, παρά την εμπειρία, τις πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης, οι υπολογισμοί και οι παραδοχές που 

έχει κάνει σπάνια θα ταυτιστούν απόλυτα με τα αντίστοιχα πραγματικά αποτελέσματα. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις 

λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 
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3.7.1. Συνέχιση της δραστηριότητας 

Η Διοίκηση εκτίμησε ότι η κατάρτιση αυτών των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση της παραδοχής της 

συνέχισης της δραστηριότητας είναι ορθή. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στη Σημείωση 23 

3.7.2. Εύλογη αξία και ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των αποσβέσιμων παγίων η οποία 

επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

3.7.3. Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 

Η Εταιρεία απομειώνει την αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που 

καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης ή μιας ομάδας απαιτήσεων, στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος, δεν 

είναι πιθανή. Η διοίκηση εκτιμά την επάρκεια της πρόβλεψης σύμφωνα με κριτήρια όπως η πιστωτική της πολιτική, 

ενημέρωση από νομικούς συμβούλους αλλά και εκτιμήσεις επίδρασης άλλων παραγόντων σχετικά με την 

εισπραξιμότητα των απαιτήσεων.  

3.7.4. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Οι αναβαλλόμενες απαιτήσεις από αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι 

πιθανόν ότι φορολογικά κέρδη θα είναι μελλοντικά διαθέσιμα για να χρησιμοποιηθούν οι ζημίες αυτές. Ο χρόνος 

πραγματοποίησης και το ύψος των κερδών αυτών, εκτιμάται από τη Διοίκηση. 

3.7.5. Φόρος εισοδήματος 

Προκειμένου να προσδιοριστεί η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος, πραγματοποιούνται υποκειμενικές κρίσεις στο 

βαθμό που η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνείες. Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που 

προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, 

οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος, τις προβλέψεις και τους αναβαλλόμενους φόρους, στη 

χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

 

4. Ενοποίηση 

 

Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που 

συντάσσει η Μητρική Εταιρεία (οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών): 

Επωνυμία Μητρικής Εταιρείας: Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Δραστηριότητα:   Εμπορική 

Έδρα:     Ελλάδα 

Ποσοστό Συμμετοχής:   65% 

Μέθοδος Ενοποίησης:   Πλήρης ενσωμάτωση 

 

5. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός 

κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. 

Το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων στοχεύει στον περιορισμό της αρνητικής επίδρασης στα αποτελέσματα που 

προκύπτει από την αδυναμία πρόβλεψης των χρηματοοικονομικών αγορών και τη διακύμανση στις μεταβλητές του 

κόστους και των πωλήσεων. 

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων εφαρμόζεται από την Διοίκηση της Εταιρείας με την αξιολόγηση των κινδύνων 

που σχετίζονται με τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες της Εταιρείας, το σχεδιασμό της μεθοδολογίας και την 

επιλογή των κατάλληλων χρηματοοικονομικών προϊόντων για την μείωση των κινδύνων και την 

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

κινδύνων. 
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Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς χρεώστες 

και πιστωτές και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

 

5.1. Κίνδυνος αγοράς 

Ως κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμιακές ροές των 

χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές 

της αγοράς. 

Η εταιρεία δεν διενεργεί συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και δεν έχει σημαντικές δανειακές υποχρεώσεις, συνεπώς ο 

κίνδυνος αγοράς εκτιμάται μη σημαντικός. 

 

5.2. Πιστωτικός κίνδυνος 

H έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά της περιουσιακά στοιχεία, ήτοι 

στις απαιτήσεις πελατών, στις λοιπές βραχυπρόθεσμες χρηματικές απαιτήσεις και στα ταμιακά διαθέσιμα σε 

τράπεζες). 

Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει πιστωτικό κίνδυνο από απαιτήσεις κατά πελατών μεγαλύτερο από αυτόν που αναλογεί 

στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται. 

Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών καθώς και οι συνθήκες της παροχής των πιστώσεων (ύψος παροχών, 

πιστωτικά όρια κ.α.) παρακολουθείται διαρκώς από τη Διοίκηση. 

Στο τέλους του έτους, η Διοίκηση εκτίμησε ότι δεν υφίσταται κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος ο οποίος 

δεν καλύπτεται από πρόβλεψη ή από άλλη εξασφάλιση. 

Τέλος, τα ταμειακά ισοδύναμα αφορούν βραχυχρόνιες, υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης επενδύσεις, που είναι 

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

την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της ρευστοποίησής τους. 

 

5.3. Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με τη δυσκολία μιας επιχείρησης στην εκπλήρωση δεσμεύσεων που συνδέονται 

με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται καθημερινά. 

Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε εβδομαδιαία βάση. 

Στους πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η μέγιστη έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας, ήτοι η 

συμβατική ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σε απροεξόφλητα ποσά: 

 

 

Ποσά σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2020 Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα

Έως - 6 

μήνες

6 μήνες  1 

έτος
2- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές 21.992,49 21.992,49 21.992,49

Λοιπές  υποχρεώσεις 518.529,91 392.424,24 126.105,67 518.529,91

Σύνολο 540.522,40 392.424,24 148.098,16 0,00 0,00 0,00 540.522,40
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Σχετικά με τον κίνδυνο ρευστότητας βλ. και Σημείωση 23: Άλλα θέματα 

 

6. Ενσώματα Πάγια 

 

7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

 

8. Τρέχων και Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος 

 

8.1. Τρέχων φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος των αποτελεσμάτων χρήσεως υπολογίζεται βάσει του εκάστοτε συντελεστή φόρου 

εισοδήματος, βάσει της τρέχουσας φορολογικής νομοθεσίας (2020 και 2019:24%). 

Ποσά σε ευρώ

31η Δεκεμβρίου 2019 Αξία 

Ισολογισμού
Έως 1 μήνα

Έως - 6 

μήνες

6 μήνες  1 

έτος
2- 5 έτη > 5 έτη Σύνολο

Προμηθευτές 17.314,82 17.314,82 17.314,82

Λοιπές  υποχρεώσεις 431.055,38 257.131,26 173.924,12 431.055,38

Σύνολο 448.370,20 257.131,26 191.238,94 0,00 0,00 0,00 448.370,20

31
η
 Δεκεμβρίου,

Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός 2020 2019

Αποσβέσιμη Αξία στην έναρξη της χρήσεως 16.018,43 15.667,88

Προσθήκες περιόδου 0,00 350,55

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Αποσβέσιμη Αξία στην λήξη της χρήσεως (α) 16.018,43 16.018,43

Σωρευμένες Αποσβέσεις στην έναρξη της χρήσεως 14.973,06 14.339,20

Προσθήκες περιόδου 526,58 633,86

Μειώσεις περιόδου 0,00 0,00

Σωρευμένες Αποσβέσεις στη λήξη της χρήσεως (β) 15.499,64 14.973,06

Αναπόσβεστη Αξία στη λήξη της χρήσεως (α)-(β) 518,79 1.045,37

31
η
 Δεκεμβρίου,

Λογισμικά Η/Υ 2020 2019

Αποσβέσιμη Αξία στην έναρξη της χρήσεως 137.287,71 137.287,71

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00

Αποσβέσιμη Αξία στην λήξη της χρήσεως (α) 137.287,71 137.287,71

Σωρευμένες Αποσβέσεις στην έναρξη της χρήσεως 137.287,56 137.287,56

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00

Σωρευμένες Αποσβέσεις στη λήξη της χρήσεως (β) 137.287,56 137.287,56

Αναπόσβεστη Αξία στη λήξη της χρήσεως (α)-(β) 0,15 0,15
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Η ανάλυση του φόρου των αποτελεσμάτων έχει ως ακολούθως: 

 

 

Η συμφωνία μεταξύ του φόρου που αναλογεί στα αποτελέσματα προ φόρων – βάσει του τρέχοντος φορολογικού 

συντελεστή (2020 και 2019: 24%) – και του φόρου που τελικώς καταλογίστηκε στα αποτελέσματα της χρήσεως, 

έχει ως ακολούθως: 

 

8.2.  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις στον Ισολογισμό συμψηφίζονται, καθώς ο φόρος 

εισοδήματος επιβάλλεται από την ίδια φορολογική αρχή, στην ίδια φορολογητέα οικονομική μονάδα. 

Η κίνηση των λογαριασμών των καθαρών αναβαλλόμενων φόρων στον Ισολογισμό, μετά από το συμψηφισμό τους, 

κατά τη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης περιόδου, έχει ως ακολούθως: 

 

Η ανάλυση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων στον Ισολογισμό, έχει ως ακολούθως: 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Διαφορές φόρου προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος -1.023,85 -378,09

Φόρος έξοδο / (έσοδο) στα αποτελέσματα της περιόδου -1.023,85 -378,09

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Αποτελέσματα (ζημίες / κέρδη) προ φόρων -64.509,11 -53.875,46

Τρέχων φορολογικός συντελεστής 24% 24%

Αναλογούν φόρος εισοδήματος, βάσει τρέχοντος συντελεστή -15.482,19 -12.930,11

Επιδράσεις στον αναλογούντα φόρο:

Δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 21.771,99 21.765,08

Διαφορές φόρου προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00

Επίδραση προσαρμογής αναβαλλόμενων φόρων στο νέο συντελεστή που θα ανακτηθούν 0,00 470,14

Μη αναγνώριση αναβαλλόμενης απαίτησης από φορολογική ζημία -7.313,64 -9.683,20

Σύνολο επιδράσεων στον αναλογούντα φόρο 14.458,35 12.552,02

Φόρος [έξοδο / (έσοδο)] στα αποτελέσματα της περιόδου -1.023,84 -378,09

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων απαιτήσεων έναρξης χρήσεως 10.814,40 9.138,75

Επίδραση στα αποτελέσματα χρήσεως 1.023,85 378,09

Επίδραση στα λοιπά συνολικά εισοδήματα χρήσεως 197,82 1.297,56

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων απαιτήσεων λήξης χρήσεως 12.036,07 10.814,40
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9. Αποθέματα 

 

Τα αποθέματα λήξεως της τρέχουσας χρήσεως αφορούν σε εμπορεύματα (Η/Υ) προς μεταπώληση, αξίας 1.921,08 

ευρώ. 

 

10. Πελάτες 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του ενεργητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

 

Μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΠ 9 την 1.1.2018, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη μέθοδο του ΔΠΧΠ 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 έλεγχο της απομείωσης 

σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, χρησιμοποιήθηκαν προϋπολογιστικά ποσοστά. Τα ποσοστά αυτά βασίζονται 

στις ημέρες καθυστέρησης πληρωμών για ομάδες πελατών με παρόμοια χαρακτηριστικά. Ο υπολογισμός αντανακλά 

ένα σταθμισμένο με πιθανότητες αποτέλεσμα, πληροφορίες που είναι διαθέσιμες την ημερομηνία του ισολογισμού 

για γεγονότα του παρελθόντος, τις τρέχουσες συνθήκες, τις προβλέψεις για τις μελλοντικές οικονομικές συνθήκες 

και συγκεκριμένες πληροφορίες για ορισμένες απαιτήσεις. 

 

11. Προκαταβολές και λοιπές απαιτήσεις 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων του ενεργητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 74,38 0,00

Άυλα πάγια & έξοδα πολυετούς απόσβεσης 0,04 0,00

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 11.961,65 10.814,40

Υπόλοιπο αναβαλλόμενων απαιτήσεων λήξης χρήσεως 12.036,07 10.814,40

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Πελάτες 217.329,01 188.348,29

Προβλέψεις για επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις -183.243,89 -184.008,29

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 34.085,12 4.340,00

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου, 31

η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 184.008,29 181.901,00

Προβλέψεις απομείωσης λοιπών εμπορικών απαιτήσεων -764,40 2.107,29

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 183.243,89 184.008,29
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12. Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 

Η εύλογη αξία των ταμιακών διαθεσίμων προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης 

τους. 

 

13. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι μετοχές της εταιρείας είναι κοινές ονομαστικές και μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και το 

μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 60.000,00 ευρώ, διαιρούμενο σε 60.000 κοινές ονομαστικές μετοχές 

αξίας εκάστης 1,00 ευρώ. 

 

14. Άλλα αποθεματικά 

 

15. Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 

 

Το πρόγραμμα της Εταιρείας αποτελεί μη χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.2112/20 

Η σχετική αναλογιστική μελέτη πραγματοποιήθηκε από ανεξάρτητους αναλογιστές. 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 25.604,66 10.803,95

Προβλέψεις για επισφαλείς λοιπές απαιτήσεις -411,50 -411,50

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 25.193,16 10.392,45

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου, 31

η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Υπόλοιπο έναρξης χρήσεως 411,50 411,50

Προβλέψεις απομείωσης λοιπών εμπορικών απαιτήσεων 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 411,50 411,50

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Ταμείο 2,05 2,05

Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας 259,78 0,00

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 261,83 2,05

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Τακτικό αποθεματικό 527,65 527,65

Αποθεματικό αναλογιστικών κερδών /(ζημιών) προβλέψεων παροχών στο προσωπικό 3.545,15 4.171,58

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 4.072,80 4.699,23
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Οι κυριότερες αναλογιστικές παραδοχές έχουν ως ακολούθως: 

 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Καθαρή υποχρέωση αναγνωρισμένη στον Ισολογισμό 49.840,19 45.060,00

Μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρεώσεως

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την αρχή της χρήσης 45.060,00 36.555,00

Δαπάνη τόκου 630,74 670,14

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.325,19 2.864,17

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 0,00 0,00

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 0,00 0,00

Αναλογιστικό (κέρδος) / ζημιά στην υποχρέωση 824,25 4.970,69

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως κατά το τέλος της χρήσης 49.840,19 45.060,00

Καθαρή Υποχρέωση στον Ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 49.840,19 45.060,00

Μεταβολές στην Υποχρέωση στον Ισολογισμό

Καθαρή υποχρέωση στον ισολογισμό την αρχή της χρήσης 45.060,00 45.060,00

Παροχές πληρωθείσες εντός του τρέχοντος έτους 0,00 0,00

Συνολικό έξοδο αναγνωρισμένο στα αποτελέσματα χρήσεως 3.955,94 3.534,31

Συνολικό (κέρδος) / ζημιά αναγνωρισμένο στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 824,25 4.970,69

Καθαρή Υποχρέωση στον Ισολογισμό κατά το τέλος της χρήσης 49.840,19 53.565,00

Ποσά αναγνωρισμένα στα αποτελέσματα χρήσεως

Δαπάνη τόκου 630,74 670,14

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.325,19 2.864,17

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 0,00 0,00

Σύνολο έξοδο αναγνωρισμένο στα αποτελέσματα χρήσεως 3.955,94 3.534,31

Ποσά αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά εισοδήματα

Αναλογιστικό (κέρδος) / ζημιά στην υποχρέωση 824,25 4.970,69

Σύνολο έξοδο / (έσοδο) αναγνωρισμένο στα λοιπά συνολικά εισοδήματα 824,25 4.970,69

Το αναλογιστικό (κέρδος) / ζημιά στην υποχρέωση αναλύεται:

Αναλογιστικό (κέρδος) / ζημιά στην υποχρέωση λόγω χρηματ/κών παραδοχών 1.674,14 825,12

Αναλογιστικό (κέρδος) / ζημιά στην υποχρέωση λόγω εμπειρίας -849,89 4.145,57

824,25 4.970,69

Αναλογιστικές παραδοχές 2020 2019

Προεξοφλητικό επιτόκιο 1,00% 1,30%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 1,75%

Πληθωρισμός 1,75% 1,75%

Plan duration 12,82 12,47
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16. Υποχρεώσεις σε Προμηθευτές 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων του παθητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

17. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις & μεταβατικοί λογαριασμοί 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων του παθητικού προσεγγίζει τη λογιστική τους αξία, κυρίως 

λόγω της βραχυπρόθεσμης λήξης τους. 

 

 

 

18. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη 

 

 

 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Προμηθευτές 21.992,49 17.314,82

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 21.992,49 17.314,82

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 224.276,31 169.095,39

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 184.271,67 97.810,09

Προκαταβολές πελατών 13.821,00 1.141,00

Λοιποί πιστωτές διάφοροι 0,00 5,73

Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη 109.981,93 164.144,17

Υπόλοιπο λήξης χρήσεως 532.350,91 432.196,38

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 2020 2019

Αγορές Υπηρεσιών

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (μητρική) 5.142,84 5.066,88

Πωλήσεις Υπηρεσιών (Κύκλος Εργασιών)

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (μητρική) 71.964,00 71.964,00

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

Υπόλοιπα με τα Συνδεδεμένα Μέρη 2020 2019

Υποχρεώσεις

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (μητρική) 109.981,93 156.923,25

DDAΑ.Ε.Ε. (έτερη θυγατρική) 0,00 7.220,92

Απαιτήσεις

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. (μητρική) 29.745,12 0,00
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19. Έξοδα διαθέσεως & διοικήσεως κατ’ είδος 

 

Κατανέμεται σε: 

 

Το κόστος προσωπικού αναλύεται: 

 

 

20. Κέρδη / (ζημίες) κατά μετοχή 

 

Τα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν με διαίρεση του καθαρού κέρδους/ (ζημιάς) που αναλογεί στους Μετόχους με τον 

σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της χρήσης. (Δεν κατέχονται ίδιες μετοχές από την 

Εταιρεία): 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού 213.522,86 223.137,64

Αμοιβές & έξοδα τρίτων 3.800,00 5.200,00

Λοιπές παροχές (τηλεφωνικά, ενοίκια, ρεύμα κ.α.) 12.298,74 11.996,88

Φόροι - τέλη, εισφορές 1.243,85 2.289,47

Έξοδα μεταφορών και ταξειδίων 104,84 202,61

Έξοδα προβολής, διαφήμισης & προώθησης πωλήσεων 433,70 810,71

Λοιπά έξοδα 442,48 1.478,28

Αποσβέσεις 526,58 633,86

Σύνολο χρήσεως 232.373,05 245.749,45

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Κόστος πωλήσεων 162.661,13 172.024,62

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας και λειτουργίας διαθέσεως 69.711,92 73.724,83

Σύνολο χρήσεως 232.373,05 245.749,45

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Μισθοί, ημερομίσθια, αποζημιώσεις 169.733,18 175.715,76

Εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές 39.833,74 43.887,57

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους 3.955,94 3.534,31

Σύνολο χρήσεως 213.522,86 223.137,64

Αριθμός προσωπικού στη λήξη της χρήσεως: 6 6

M.O. Προσωπικού στη διάρκεια της χρήσεως: 6 6
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21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές, οι οποίες να επηρεάζουν ουσιωδώς την οικονομική θέση της 

Εταιρείας. 

 

22. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις – Προβλέψεις 

Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνεία από τις φορολογικές αρχές και 

τα διοικητικά δικαστήρια. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ή οι ζημιές που 

δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις 

φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία εκκαθαρίζονται και οι σχετικές 

φορολογικές υποχρεώσεις. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (άρθρο 36, νόμος 4174/2013), οι ελληνικές φορολογικές αρχές 

μπορούν να επιβάλλουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα κατόπιν ελέγχου, εντός της προβλεπόμενης περιόδου 

παραγραφής, η οποία, επί της αρχής, είναι πέντε έτη από το τέλος του επόμενου έτους εντός του οποίου λήγει η 

προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Με βάση τα ανωτέρω, οι χρήσεις μέχρι και το 

2014 θεωρούνται, επί της αρχής και με βάση τον γενικό κανόνα, ότι έχουν παραγραφεί. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΟΛ 1006/2016), δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 

ελέγχου, από τις φορολογικές αρχές, οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς 

επισημάνσεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Κατά συνέπεια, οι φορολογικές αρχές διατηρούν το 

δικαίωμα να προβούν σε έλεγχο εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

Για τις χρήσεις 2015 έως και 2019 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν. 4174/2013 όπως ισχύει και εκδόθηκαν Εκθέσεις 

Φορολογικής Συμμόρφωσης. 

Για τη χρήση 2020, η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των ΟΕΛ, (άρθρου 65α Ν. 4174/2013). Ο 

έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση της ετήσιας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου 

προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα ασκήσουν ουσιώδη επίδραση στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

 

23. Άλλο θέμα 

 

Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2020 ανέρχεται σε 554.343,40 

ευρώ. Έναντι των υποχρεώσεων αυτών, τα ρευστοποιήσιμα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχονται 

σε 61.461,19 ευρώ και υπολείπονται των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων κατά 492.882,21 ευρώ, με αποτέλεσμα η 

Εταιρεία να μην είναι σε θέση να αποπληρώσει μέρος των συμβατικών της υποχρεώσεων, κατά τη συνήθη πορεία 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 

Περαιτέρω, το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, λόγω των σωρευμένων ζημιών της, έχει καταστεί τόσο 

στη λήξη της τρέχουσας όσο και στη λήξη της προηγούμενης χρήσης αρνητικό. 

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας που μπορεί να εγείρει σημαντική 

αμφιβολία για την ικανότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Η Διοίκηση, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας. 

Επίσης, η Εταιρεία έχει λάβει γραπτή διαβεβαίωση από τη Διοίκηση της Μητρικής «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΕ», στην 

Ποσά σε ευρώ 31
η
 Δεκεμβρίου,

2020 2019

Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα, μετά από φόρους -64.111,69 -57.170,50

Σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία στη χρήση 60.000,00 60.000,00

Κέρδη / (ζημίες) κατά μετοχή, βασικά σε ευρώ -1,0685 -0,9528
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οποία οφείλεται το μεγαλύτερο μέρος των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων, ότι προτίθεται να την στηρίξει, 

προκειμένου να ανταπεξέλθει σε προσωρινές ταμειακές δυσχέρειες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση έχει συμπεράνει ότι η αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι κατάλληλη 

και ως εκ τούτου η Εταιρεία συνεχίζει να υιοθετεί την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των δραστηριοτήτων 

τους» κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2020. 

 

 

24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 

Η Διοίκηση συνεχώς επανεκτιμά την επίδραση του Covid-19 στις επιχειρηματικές της δραστηριότητες. Καθώς η 

πανδημία είναι σε εξέλιξη, είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθεί η διάρκεια των επιχειρηματικών και οικονομικών 

επιπτώσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει εξετάσει τις ιδιαίτερες συνθήκες και τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθεται η Εταιρεία και έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν θα έχει επίπτωση στη συνέχιση των 

δραστηριοτήτων της.  

Από την ημερομηνία του Ισολογισμού μέχρι σήμερα δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν 

κονδύλια του Ισολογισμού, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της 

εταιρείας. 

 

Αιγάλεω, 7η Οκτωβρίου 2021 

 

Για την «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ» 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

& Διευθύνων Σύμβουλος 
Το μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

   

   

   

   

Γεώργιος Ε. Δημητρίου Παναγιώτης Δ. Σολωμός Αλέξανδρος Τερεζάκης 

ΑΔΤ ΑΚ 648882 ΑΔΤ ΑΝ525208 ΑΔΤ: ΑΖ 541538 

  Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. Α΄ τάξης: 19228 

 


