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AS COMPANY CYPRUS LTD
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AS COMPANY CYPRUS LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020

2020 2019
Σημ. € €

Στοιχεία ενεργητικού

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 15 1.127 1.655
Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 16 18.815 25.463
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 19 409.040 -
Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 428.982 27.118

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
Αποθέματα 17 7.570 -
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 18 781.696 762.936
Φορολογία εισπρακτέα 24 6.279 1.981
Μετρητά στην τράπεζα 20 1.311.817 1.329.092
Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού 2.107.362 2.094.009

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού 2.536.344 2.121.127

Ίδια κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 21 150.000 150.000
Αποθεματικά 1.466.433 1.053.994
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 1.616.433 1.203.994

Υποχρεώσεις
Μη τρέχουσες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 22 13.630 21.722
Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων 13.630 21.722

Τρέχουσες υποχρεώσεις
Τραπεζικά παρατραβήγματα - 644
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 22 7.238 5.484
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 23 899.043 889.283

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων 906.281 895.411

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.536.344 2.121.127

Στις ................... 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο της AS Company Cyprus Ltd ενέκρινε και
εξουσιοδότησε την έκδοση αυτών των οικονομικών καταστάσεων. 

.................................... ....................................
Αλεξία Αντωνίου Κώστας Χριστοφόρου
Σύμβουλος Σύμβουλος

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 45 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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AS COMPANY CYPRUS LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

2020 2019
Σημ. € €

Εισοδήματα 7 1.652.812 1.730.807
Κόστος πωλήσεων 8 (1.005.003) (1.139.043)
Μικτό κέρδος 647.809 591.764

Άλλα εισοδήματα από εργασίες 9 52.202 -
Έξοδα διανομής και πωλήσεων 10 (119.187) (96.776)
Έξοδα διοίκησης 11 (111.715) (113.250)
Κέρδος από εργασίες 469.109 381.738

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο 13 1.933 35
Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο 13 (4.721) (3.386)
Κέρδος πριν από τη φορολογία 466.321 378.387
Φορολογία 14 (53.882) (48.255)
Κέρδος έτους 412.439 330.132

Λοιπά συνολικά έσοδα - -
Συνολικά έσοδα έτους 412.439 330.132

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 45 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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AS COMPANY CYPRUS LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Μετοχικό
κεφάλαιο

Αποθεματικό
προσόδου Σύνολο

€ € €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019 150.000 723.862 873.862

Συνολικά έσοδα
Κέρδος έτους - 330.132 330.132
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - -
Συνολικά έσοδα έτους - 330.132 330.132

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 150.000 1.053.994 1.203.994

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020 150.000 1.053.994 1.203.994

Συνολικά έσοδα
Κέρδος έτους - 412.439 412.439
Λοιπά συνολικά έσοδα έτους - - -
Συνολικά έσοδα έτους - 412.439 412.439

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 150.000 1.466.433 1.616.433

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 45 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.



5
AS COMPANY CYPRUS LTD

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

2020 2019
Σημ. € €

Ροή μετρητών από εργασίες
Κέρδος προ φόρου 466.321 378.387
Αναπροσαρμογές για:
Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 15 7.176 7.171
Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματική ζημιά/(κέρδος) 77 (15)
(Κέρδη) εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (46.095) -
Έσοδα από τόκους 13 (1.933) (35)
Έξοδα από τόκους 13 1.169 67
Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο κεφάλαιο
κίνησης 426.715 385.575
(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα (7.570) 192.341
(Αύξηση)/μείωση /(αύξηση) απιτήσεων από πελάτες (18.760) 63.536
Αύξηση στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (362.945) -
Μείωση/(αύξηση) στις εμπρόθεσμες καταθέσεις με αρχική διάρκεια
πέραν των 3 μηνών. 20.193 (25)
Αύξηση λοιπών υποχρεώσεων 1.163 439.524
Αύξηση στα ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία 8.597 -
Εισροές διαθέσιμων από την κύρια εκμετάλλευση 67.393 1.080.951
Πληρωθέντες φόροι (58.180) (51.608)
Σύνολα εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες 9.213 1.029.343

Ταμειακές ροές επενδυτικών δραστηριοτήτων
Εισπράξεις από τόκους 1.933 35
Σύνολα εισροών/(εκροών) επεδυτικών δραστηριοτήτων 1.933 35

Ταμειακές ροές χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων
Αποπληρωμές υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (6.338) -
Τόκοι που πληρώθηκαν (1.169) (67)
Σύνολο εισροών/(εκροών) επενδυτικών δραστηριοτήτων (7.507) (67)

Επίδραση αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες σε μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών (77) 16

Καθαρή αύξηση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 3.562 1.029.327
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης έτους 1.308.255 278.928

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος του έτους 20 1.311.817 1.308.255
Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από:  

2020 2019
€ €

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών (Σημ. 20) 1.311.817 1.308.899
Τραπεζικά παρατραβήγματα - (644)

1.311.817 1.308.255

Οι σημειώσεις στις σελίδες 6 μέχρι 45 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.
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AS COMPANY CYPRUS LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

1. Αναφέρουσα οικονομική οντότητα

Η AS Company Cyprus Ltd (η 'Εταιρεία') είναι κάτοικος (domiciled) στην Κύπρο. Η Εταιρεία συστάθηκε
στην Κύπρο στις 5 Μαΐου 2016 ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες
του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην 
Ακαδημίας, 21, Αγλαντζιά  2107, Λευκωσία, Κύπρος  

Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας, είναι να διεξάγει, είτε μόνη είτε μαζί με άλλους, σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου, την δραστηριότητα των εισαγωγέων, εξαγωγέων, εμπόρων, διανομέων, παραγωγών,
κατασκευαστών,  πρακτόρων, εμπόρων χονδρικώς και λιανικώς, όλων των ειδών των παιχνιδιών,
ηλεκτρονικών ή μη, εκπαιδευτικών ή μη εκπαιδευτικών, και όλων των ειδών των ενδυμάτων και ρούχων.

2. Λογιστική βάση

2.1 Δήλωση συμμόρφωσης

Οι οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του
περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113.

2.2 Βάση επιμέτρησης

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την
περίπτωση των επενδύσεων που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους.

3. Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της
Εταιρείας.

4. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE)

Από την 1 Ιανουαρίου 2020, η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως υιοθετήθηκαν από την ΕΕ που σχετίζονται με τις
εργασίες της. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρείας 

Τα ακόλουθα Πρότυπα, Αναθεωρήσεις σε Πρότυπα και Διερμηνείες έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων αλλά δεν τέθηκαν σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου
2020. Αυτά που σχετίζονται με τις εργασίες της παρουσιάζονται πιο κάτω. Η Εταιρεία δεν προτίθεται να
υιοθετήσει τα πιο κάτω πριν την ημερομηνία ισχύος τους.

(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ
 ΔΛΠ 1 "Παρουσίαση Οικονομικών Καταστάσεων” (Tροποποιήσεις) και στο ΔΛΠ 8 "Λογιστικές

Πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη" (Tροποποιήσεις): Ορισμός της
Έννοιας της Σημαντικότητας (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιανουαρίου 2020).  
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AS COMPANY CYPRUS LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

4. Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) (συνέχεια)

(i) Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από την ΕΕ (συνέχεια)
 ΔΠΧΑ 9 "Χρηματοοικονομικά Μέσα" (Τροποποιήσεις), ΔΛΠ 39 "Χρηματοοικονομικά Μέσα:

Αναγνώριση και Επιμέτρηση” (Τροποποιήσεις) και ΔΠΧΑ 7 "Χρηματοοικονομικά Μέσα:
Γνωστοποιήσεις" (Τροποποιήσεις): Μεταρρύθμιση των Επιτοκίων Αναφοράς (ισχύει για ετήσιες
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020).  

(ii) Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν υιοθετήθηκαν από την ΕΕ 
 'Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των

υποχρεώσεών σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες (εκδόθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2020) (ισχύει
για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022). 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - Παραχωρήσεις ενοικίων λόγω του Κορονοϊού COVID-
19 (εκδόθηκε στις 28 Μαίου 2020) (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 1
Ιουνίου 2020). 

5. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων

Η ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών της
Εταιρείας οι οποίες επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών
στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες
παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται
ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις
εκτιμήσεις.

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε
εκτιμήσεις αναγνωρίζονται μελλοντικά, δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται
αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές
περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους.

5.1 Κρίσεις

Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική
επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ακόλουθες
σημειώσεις:

 Σημειώσεις 7 'Αναγνώριση εισοδημάτων': κατά πόσο η Εταιρεία ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή ως
κύριος συμβαλλόμενος στη συναλλαγή, είτε τα έσοδα αναγνωρίζονται με την πάροδο του χρόνου
είτε σε κάποιο χρονικό σημείο.

5.2 Υπολογισμός εύλογης αξίας

Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τον υπολογισμό της
εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις.
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AS COMPANY CYPRUS LTD

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020

5. Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια)

Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει ένα πλαίσιο ελέγχου σε σχέση με τον υπολογισμό της εύλογης αξίας. Αυτό το
πλαίσιο εμπεριέχει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη συνολική ευθύνη για την επισκόπηση όλων των
σημαντικών υπολογισμών εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένου εύλογες αξίες επιπέδου 3, και
αναφέρεται απευθείας στον Οικονομικό Διευθυντή.

Η ομάδα αποτίμησης αξιολογεί τακτικά τις σημαντικές πληροφορίες που δεν βασίζονται σε
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (unobservable inputs) και τις προσαρμογές αποτίμησης. Εάν
χρησιμοποιηθούν πληροφορίες από τρίτους για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας, όπως τιμές από
χρηματιστές ή υπηρεσίες καθορισμού τιμών, τότε η ομάδα αποτίμησης αξιολογεί τα στοιχεία που
ελήφθησαν από τρίτους για να επιβεβαιώσει ότι τέτοιες εκτιμήσεις πληρούν τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ,
περιλαμβανομένου του επίπεδου ιεραρχίας της εύλογης αξίας, όπου τέτοιες εκτιμήσεις θα πρέπει να
κατηγοριοποιούνται. 

Τα σημαντικά θέματα αποτίμησης αναφέρονται στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων η Εταιρεία
χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς.

Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με
τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως:

 Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

 Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού
και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η συνολική
εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο
των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας στο
τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η αλλαγή.
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6. Σημαντικές λογιστικές αρχές

Οι ακόλουθες λογιστικές αρχές εφαρμόστηκαν με συνέπεια κατά τα υπό αναφορά έτη για τα
αποτελέσματα χρήσης.

6.1 Αναγνώριση εισοδημάτων

Αναγνώριση της σύμβασης με τον πελάτη

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση (γραπτώς, προφορικά ή
σύμφωνα με άλλες συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν τις
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε
μέρους αναφορικά με τα αγαθά που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η οικονομική οντότητα μπορεί να
προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει
εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των μελλοντικών ταμειακών ροών της
οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα της σύμβασης) και είναι πιθανό η
οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται έναντι των αγαθών  που θα
μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις
της Εταιρείας με πελάτες.

Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής

Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που η Εταιρεία εκτιμά ότι
δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών στον πελάτη, εκτός από ποσά που
εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα, φορολογία προστιθέμενης αξίας).

Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης

Η Εταιρεία αξιολογεί κατά πόσο οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή μιας σειράς αγαθών περιέχουν
μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης (ξεχωριστές υποσχέσεις εκτέλεσης μιας υπηρεσίας) και
κατανέμουν την τιμή συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης με βάση τις σχετικές ατομικές τιμές
πώλησης. Ένα αγαθό που η Εταιρεία την έχει υποσχεθεί σε έναν πελάτη είναι ξεχωριστή εάν ο πελάτης
μπορεί να επωφεληθεί από το αγαθό, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι
άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη (δηλαδή το αγαθό έχει τη δυνατότητα να είναι διακριτό) και η υπόσχεση
της Εταιρείας να μεταβιβάσει το αγαθό στον πελάτη μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες
υποσχέσεις που περιέχονται στη σύμβαση (δηλαδή το αγαθό είναι διακριτό στο πλαίσιο της σύμβασης).

Υποχρεώσεις εκτέλεσης και πολιτικές αναγνώρισης εσόδων

Πώληση προϊόντων

Η πώληση προϊόντων αναγνωρίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν η Εταιρεία εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο των υποσχόμενων αγαθών στον πελάτη, που
γίνεται συνήθως όταν τα προϊόντα παραδοθούν στον πελάτη και ο πελάτης έχει αποδεχθεί τα προϊόντα.

6.2 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης

Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης της Εταιρείας περιλαμβάνουν:

 τόκους εισπρακτέους
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6.2 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης (συνέχεια)

 τόκους πληρωτέους

6.3 Έσοδα χρηματοδότησης

Τα έσοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους εισπρακτέους που υπολογίζονται με τη μέθοδο του
αποτελεσματικού επιτοκίου.

Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές
καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού
μέσου:

 στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, ή

 στο αποσβεσμένο κόστος της υποχρέωσης.

Το πραγματικό επιτόκιο εφαρμόζεται στην προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου (όταν αυτά δεν είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας) ή στο αποσβεσμένο
κόστος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν
υποστεί απομείωση πιστωτικής αξίας μετά την αρχική αναγνώριση, ο τόκος υπολογίζεται με την
εφαρμογή του πραγματικού επιτοκίου στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου. Όταν η απομείωση πιστωτικού κινδύνου παύσει να υφίσταται, ο υπολογισμός του τόκου
επιστρέφει στη βάση της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας.

6.4 Έξοδα χρηματοδότησης

Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα,
καθώς επίσης και τραπεζικά έξοδα. Έξοδα χρηματοδότησης, εξαιρουμένων των τραπεζικών
δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα τραπεζικά δικαιώματα
αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα την ημερομηνία που είναι οφειλόμενα.

6.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος

(i) Νόμισμα λειτουργίας

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας αποτιμούνται
χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο λειτουργεί η
Εταιρεία ('το νόμισμα λειτουργίας').
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6.5 Μετατροπή ξένου νομίσματος (συνέχεια)

(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα

Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα καταχωρούνται στο νόμισμα λειτουργίας με βάση τις τιμές συναλλάγματος
που ισχύουν την ημερομηνία της συναλλαγής. Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από
την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή με τη συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει την
ημερομηνία αναφοράς χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που είναι σε ξένα
νομίσματα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα που επιμετρούνται σε στην αξίες, μετατρέπονται στο νόμισμα λειτουργίας
με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν όταν καθορίστηκε η εύλογη αξία. Συναλλαγματικές
διαφορές που προκύπτουν από τη μετατροπή μη χρηματικών στοιχείων όπως μετοχικοί τίτλοι που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καταχωρούνται ως μέρος του κέρδους ή της
ζημιάς εύλογης αξίας. Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από μη χρηματικά στοιχεία, όπως
μετοχικοί τίτλοι που ταξινομήθηκαν ως χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού διαθέσιμα προς
πώληση, καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα και στη συνέχεια συμπεριλαμβάνονται στο
αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. (εκτός από την περίπτωση απομείωσης, οι
συναλλαγματικές διαφορές που έχουν αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα θα αναταξηνομηθούν
στα αποτελέσματα). Μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε ξένο νόμισμα που επιμετρούνται
βάση το αρχικού τους κόστος δεν μετατρέπονται ξανά στο μέλλον.

6.6 Φορολογία

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους
υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές
αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά
θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές
στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

6.7 Μερίσματα

Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές
καταστάσεις της Εταιρείας στο έτος που τα μερίσματα εγκρίνονται.

6.8 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός

Τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον συσσωρευμένες
αποσβέσεις και συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης.

Οι αποσβέσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το
κόστος του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της αναμενόμενης
ωφέλιμης ζωής του. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι τα
ακόλουθα:

%
Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10
Υπολογιστές 20
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6.8 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια)

Τα εκμισθωμένα στοιχεία ενεργητικού αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης χρήσης τους ή της
διάρκειας της σχετικής μίσθωσης εάν είναι συντομότερη εκτός και εάν η Εταιρεία θα αποκτήσει την
ιδιοκτησία τους κατά το τέλος της περιόδου εκμίσθωσης. 

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε
ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα. 

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό
ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης. 

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα
αποτελέσματα στο έτος που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες
μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα
προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά αναμένονταν
σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις αποσβένονται
κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού. 

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν
αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου
ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των
ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των
πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 
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6.9 Μισθώσεις

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, η Εταιρεία εκτιμά εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μίσθωση.
Μία σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μία μίσθωση όταν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της
χρήσης ενός αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού για μια χρονική περίοδο έναντι ανταλλάγματος.
Για να εκτιμήσει εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου
στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία εκτιμά εάν:

 η σύμβαση συγκαταλέγει τη χρήση ενός αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού - συνήθως το
αναγνωριζόμενο στοιχείο ενεργητικού προσδιορίζεται ρητά ή μέσω έμμεσου προσδιορισμού και
πρέπει να είναι φυσικά διακριτό ή να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη την ικανότητα ενός φυσικά
διακριτού στοιχείου ενεργητικού. Εάν ο προμηθευτής διατηρεί το ουσιαστικό δικαίωμα
υποκατάστασης του στοιχείου ενεργητικού, τότε το στοιχείο ενεργητικού δεν προσδιορίζεται.

 η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη χρήση του
στοιχείου ενεργητικού καθ' όλη την περίοδο χρήσης, και

 η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κατευθύνει την χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Η Εταιρεία έχει
αυτό το δικαίωμα όταν έχει τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων που είναι πιο σημαντικά για την
αλλαγή του τρόπου και του σκοπού χρήσης του στοιχείου ενεργητικού. Σε σπάνιες περιπτώσεις
όπου η απόφαση για το πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το στοιχείο ενεργητικού είναι
προκαθορισμένη, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση του στοιχείου ενεργητικού
εάν:
 η Εταιρεία έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του στοιχείου ενεργητικού, ή
 η Εταιρεία σχεδίασε το στοιχείο ενεργητικού με τρόπο που προκαθορίζεται για ποιο σκοπό θα

χρησιμοποιηθεί.

Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται στη συνέχεια με τη μέθοδο της σταθερής
απόσβεσης από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ωφέλιμης ζωής του
δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή το τέλος της μίσθωσης. Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές
των στοιχείων ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης καθορίζονται στην ίδια βάση με αυτή των ακινήτων και
εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ελέγχεται περιοδικά για τυχόν
ζημιές απομείωσης και προσαρμόζεται για ορισμένες επαναμετρήσεις της υποχρέωσης μίσθωσης.

Η υποχρέωση από τη μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία
παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Τα μισθώματα προεξοφλούνται
με το διαφορικό επιτόκιο της μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί εύκολα. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν
μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο της Εταιρείας.

Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης της μίσθωσης περιλαμβάνουν τα
ακόλουθα:

 σταθερά μισθώματα, περιλαμβανομένων άλλων μισθωμάτων που ουσιαστικά θεωρούνται ως
σταθερά,

 τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία αρχικά
επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της περιόδου
μίσθωσης.

 τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν για την εγγυημένη υπολειμματική αξία, και
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 την τιμή άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος αγοράς εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι η Εταιρεία θα

ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, τα μισθώματα που είναι πληρωτέα σε οποιαδήποτε προαιρετική
περίοδο παράτασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα
ανανέωσης της σύμβασης, και την καταβολή χρηματικών ποινών για πρόωρο τερματισμό
συμβάσεων, εκτός εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι η Εταιρεία δεν θα τερματίσει πρόωρα οποιαδήποτε
σύμβαση.

Η υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναπροσαρμόζεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές
πληρωμές μισθωμάτων που προκύπτουν από μεταβολή του δείκτη ή του επιτοκίου, εάν υπάρχει
μεταβολή στην εκτίμηση της Εταιρείας για το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί στο πλαίσιο
εγγύησης υπολειμματικής αξίας ή αν η Εταιρεία αλλάξει αξιολόγηση για το εάν θα ασκήσει μια επιλογή
αγοράς, παράτασης ή τερματισμού μιας σύμβασης μίσθωσης.

Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται αντίστοιχη
προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή καταχωρείται στα
αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού έχει ήδη
μηδενισθεί.

Η Εταιρεία παρουσιάζει τα στοιχεία ενεργητικού που δεν πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε ακίνητα
στα ''Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός'' στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις παρουσιάζονται στα ''δάνεια και χρηματοδοτήσεις'' στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης.

6.10 Χρηματοοικονομικά μέσα

6.10.1 Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται
από τη στιγμή που η Εταιρεία καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού
μέσου.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς
σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στη δίκαιη
αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα έξοδα
συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του. Εμπορικοί
χρεώστες χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή συναλλαγής.

6.10.2 Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση

6.10.2.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως
επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - χρεωστικοί τίτλοι,
δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - μετοχικοί τίτλοι, ή δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων.
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Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν ανακατατάσσονται μετά την αρχική τους αναγνώριση
εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού ανακατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του
επιχειρηματικού μοντέλου.

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και τους
δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

 διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών,
και

 οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.

Μία επένδυση σε χρεωστικό τίτλο επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων εάν
πληροί και τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων:

 διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με
την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων
ενεργητικού, και

 οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται
αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου.

Όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δεν ταξινομούνται ως αποτιμώμενα σε
αποσβεσμένο κόστος ή σε δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, όπως περιγράφεται πιο
πάνω, αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα παράγωγα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού. Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να επιλέξει
αμετάκλητα ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις απαιτήσεις για να αποτιμάται
σε αποσβεσμένο κόστος ή σε δίκαιη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, να αποτιμάται σε δίκαιη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων, αν αυτό εξαλείφει ή μειώνει σημαντικά μια λογιστική αναντιστοιχία που
διαφορετικά θα προέκυπτε.

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην
τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε
πρώτη ζήτηση αποτελούν μέρος της διαχείρισης μετρητών της Εταιρείας και συμπεριλαμβάνονται στα
μετρητά και αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της κατάστασης ταμειακών ροών.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου

Η Εταιρεία αξιολογεί το στόχο του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο διακρατείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, διότι αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τον
τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση. Οι πληροφορίες που
εξετάζονται περιλαμβάνουν:

 τις δηλωμένες πολιτικές και στόχους του χαρτοφυλακίου και τη λειτουργία αυτών των πολιτικών
στην πράξη. Αυτές περιλαμβάνουν το κατά πόσο η στρατηγική της διοίκησης επικεντρώνεται στην
απόκτηση συμβατικών εσόδων από τόκους, τη διατήρηση συγκεκριμένου προφίλ επιτοκίου, την
αντιστοίχιση της διάρκειας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με τη διάρκεια
οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων ή αναμενόμενων ταμειακών εκροών ή πραγματοποίησης
ταμειακών ροών μέσω της πώλησης των στοιχείων ενεργητικού,

 πώς αξιολογείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στη διοίκηση της Εταιρείας,

 τους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου (και των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται στο επιχειρηματικό αυτό μοντέλο)
και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων,

 πώς αποζημιώνονται οι διευθυντές της επιχείρησης, π.χ. εάν η αποζημίωση βασίζεται στη δίκαιη αξία
των διαχειριζόμενων στοιχείων ενεργητικού ή των συμβατικών ταμειακών ροών που έχουν
εισπραχθεί, και

 τη συχνότητα, όγκο και χρονοδιάγραμμα πωλήσεων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε
προηγούμενες περιόδους, τους λόγους για πωλήσεις και τις προσδοκίες για μελλοντικές πωλήσεις.

Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους σε συναλλαγές που δεν πληρούν
τις προϋποθέσεις για διαγραφή δεν θεωρούνται πωλήσεις για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη συνεχή
αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας.

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται προς διαπραγμάτευση ή υπόκεινται σε
διαχείριση και των οποίων η απόδοση αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, αποτιμώνται σε εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές
είναι αποκλειστικά αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων

Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, ως ''κεφάλαιο'' ορίζεται η δίκαιη αξία του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση. Ο όρος ''τόκος'' ορίζεται ως
τίμημα για τη χρονική αξία του χρήματος και για τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το υπόλοιπο
του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και για άλλους βασικούς κινδύνους
δανεισμού και κόστους (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας και διοικητικά έξοδα), καθώς και ένα περιθώριο
κέρδους.
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Αξιολογώντας κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι μόνο αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων, η
Εταιρεία εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει εκτίμηση εάν το
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιέχει μια συμβατική ρήτρα που θα μπορούσε να αλλάξει το
χρονοδιάγραμμα ή το ποσό των συμβατικών ταμειακών ροών έτσι ώστε να μην πληρούσε αυτόν τον όρο.
Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Εταιρεία εξετάζει τα εξής:

 ενδεχόμενα γεγονότα που θα άλλαζαν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών ροών.

 όρους που μπορούν να προσαρμόσουν το συμβατικό επιτόκιο κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων
χαρακτηριστικών μεταβλητού επιτοκίου,

 χαρακτηριστικά προπληρωμής και επέκτασης, και

 όρους που περιορίζουν την απαίτηση της Εταιρείας σε ταμειακές ροές από συγκεκριμένα στοιχεία
ενεργητικού (π.χ. όροι χωρίς δικαίωμα αναγωγής).

Το χαρακτηριστικό προπληρωμής συνάδει με το κριτήριο αποκλειστικής πληρωμής του κεφαλαίου και
του επιτοκίου εάν το ποσό προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου
και τόκων επί του ποσού του κεφαλαίου που εκκρεμεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη
πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης. Επιπλέον, για ένα χρηματοοικονομικό
περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται με έκπτωση ή υπέρ το άρτιο στο συμβατικό ονομαστικό του ποσό,
ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί προπληρωμή σε ένα ποσό που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά
το συμβατικό ονομαστικό ποσό συν τους δεδουλευμένους (αλλά μη καταβληθέντες) συμβατικούς τόκους
(που μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη λήξη) θεωρείται ότι
συνάδει με αυτό το κριτήριο εάν η δίκαιη αξία του στοιχείου προπληρωμής είναι ασήμαντη κατά την
αρχική αναγνώριση.
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημίες

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται στην
εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων
(FVTPL)

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
εύλογη αξία. Καθαρά κέρδη και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τόκων και
μερισμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. 

Χρηματοοικονομικά
στοιχεία ενεργητικού
που επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε
αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού
επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος είναι μειωμένο με πιστωτικές ζημιές.
Έσοδα από τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές και ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κέρδος ή ζημιά λόγω διαγραφής
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.

6.10.2.2 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Κατάταξη, μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και
ζημιές

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως επιμετρούμενες σε αποσβεσμένο κόστος ή σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται στην εύλογη
αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έχει καταταχτεί ως κατεχόμενη προς διαπραγμάτευση, είναι
παράγωγο ή προσδιορίζεται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση. Οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και τα
καθαρά κέρδη και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων πληρωτέων, αναγνωρίζονται στο
λογαριασμό αποτελεσμάτων. Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα επιμετρούνται
στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από
τόκους και τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τη διαγραφή αναγνωρίζεται επίσης στο λογαριασμό
αποτελεσμάτων.
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Οι χρηματοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας επιμετρούνται ως ακολούθως:

(i) Εμπορικοί και άλλοι πιστωτές

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και
μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του
πραγματικού επιτοκίου.

6.10.3 Απομείωση

 Χρηματοοικονομικά μέσα και περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε:

 χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος

 επενδύσεις σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών
εσόδων

 περιουσιακά στοιχεία από συμβάσεις.

Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις
αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, εκτός από
τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες
δωδεκαμήνου:

 χρεωστικοί τίτλοι που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την
ημερομηνία αναφοράς; και

 άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. ο κίνδυνος
αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν
έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση.

Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις
αποτιμώνται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του
χρηματοοικονομικού μέσου.

Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες πληροφορίες
που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την ποσοτική όσο
και την ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική εμπειρία της Εταιρείας και την
ενημερωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και μελλοντικών πληροφοριών.
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Η Εταιρεία υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού έχει
αυξηθεί σημαντικά αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν:

 ο χρεώστης είναι απίθανο να πληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις προς την Εταιρεία,
χωρίς προσφυγή της Εταιρείας σε ενέργειες όπως η ενεργοποίηση της ασφάλειας ή εγγύησης (εάν
υπάρχει), ή

 εάν είναι σε καθυστέρηση περισσότερες από 90 ημέρες.

Η Εταιρεία θεωρεί ότι ένας χρεωστικός τίτλος εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η βαθμολογία
πιστοληπτικής ικανότητας του είναι ισόποση με τον παγκοσμίο κατανοητό ορισμό του ''επενδυτικού
βαθμού.'' Η Εταιρεία θεωρεί ότι αυτό αντιστοιχεί με βαθμολογία Baa3 ή καλύτερο με βάση την
βαθμολογία του Οίκου Moody's.

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές που
προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός
χρηματοπιστωτικού μέσου.

Οι δωδεκάμηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν εντός δώδεκα μηνών μετά την
ημερομηνία αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού
μέσου είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες).

Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών
είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο.

 Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων εκτίμησης των πιστωτικών
ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των ελλειμμάτων σε μετρητά (π.χ. η
διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην οικονομική οντότητα σύμφωνα με τη
σύμβαση και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει). Οι αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.

 Απομειωμένα χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία αξιολογεί εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και οι επενδύσεις σε χρεόγραφα σε δίκαιη αξία μέσω λοιπών
συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι
''πιστωτικά απομειωμένο'' όταν έχουν συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν αρνητική επίδραση
στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.
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Ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο περιλαμβάνει τα
ακόλουθα παρατηρούμενα στοιχεία:

 σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη ή του εκδότη,

 παραβίαση της σύμβασης, όπως αθέτηση υποχρεώσεων ή καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών,

 την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από την Εταιρεία με όρους που η Εταιρεία δεν θα
εξέταζε διαφορετικά,

 είναι πιθανό ο οφειλέτης να εισέλθει σε πτώχευση ή άλλη οικονομική αναδιοργάνωση, ή

 την εξαφάνιση μιας ενεργού αγοράς για ένα τίτλο λόγω οικονομικών δυσχερειών.

 Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση οικονομικής θέσης

Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος
αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Για τις επενδύσεις σε
χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η πρόβλεψη χρεώνεται στον
λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα.

 Διαγραφή

Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού διαγράφεται όταν η
Εταιρεία δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο
σύνολο του ή μέρος αυτού. Για τους εμπορικούς χρεώστες, η Εταιρεία έχει μια πολιτική αποσβέσεως της
μεικτής αναγραφόμενης αξίας μόνο όταν υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις ότι η Εταιρεία έχει ασκήσει
όλα τα νομικά του δικαιώματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν μπορούν να
ανακτηθούν ή η Εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία για μερική διευθέτηση του χρηματοοικονομικού
στοιχείου ενεργητικού και το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί.
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6.11 Παύση αναγνώρισης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν:

 εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του στοιχείου ενεργητικού ή

 διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού
στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε
τρίτο μέρος ή

 μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή στην οποία
ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού στοιχείου
ενεργητικού μεταβιβάζονται ή στην οποία η Εταιρεία δεν μεταβιβάζει ούτε διατηρεί ουσιαστικά
όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα και δεν διατηρεί τον έλεγχο του
χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού.

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργήθηκε
ή διατηρήθηκε από την Εταιρεία αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση.

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν εξοφλείται, ακυρώνεται ή
εκπνέει. 

Η Εταιρεία επίσης παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι όροι
τροποποιούνται και οι ταμειακές ροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι ουσιαστικά διαφορετικές,
οπότε μια νέα χρηματοοικονομική υποχρέωση με βάση τους τροποποιημένους όρους αναγνωρίζεται σε
δίκαιη αξία.

Κατά την διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας
που έχει αποσβεστεί και του καταβληθέντος τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών
στοιχείων ενεργητικού εκτός μετρητών ή αναληφθεισών υποχρεώσεων) αναγνωρίζεται στο λογαριασμό
αποτέλεσματων.

6.12 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται
και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν, και μόνο όταν, η
Εταιρεία έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε διακανονισμού του
καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη εξόφληση της υποχρέωσης.
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6.13 Αποθέματα

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις
δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η
καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της
επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα πώλησης.

6.14 Μετοχικό κεφάλαιο

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. 

6.15 Συγκριτικά ποσά

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην
παρουσίαση του τρέχοντος έτους.

7. Εισοδήματα 

7.1 Πηγές Εισοδήματος: Η Εταιρεία απορρέει εισοδήματα κυρίως από την πώληση παιχνιδιών στους
πελάτες της.

2020 2019
€ €

Πωλήσεις προϊόντων - 157.520
Χονδρικές πωλήσεις 1.652.812 1.573.287

1.652.812 1.730.807

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο παιχνιδιών. Ο κύκλος εργασιών της χονδρικής
πώλησης  αντιπροσωπεύει το 100% των πωλήσεων της τρέχον περιόδου.

Οι περισσότερες πωλήσεις από πελάτες πραγματοποιήθηκαν με πίστωση βάση των συμβάσεων τους με
την Εταιρεία και τους όρους που αναγράφωνται σε αυτές. Στην πλειοψηφία οι περισσότεροι πελάτες
δικαιούνται πίστωση 90 ημερών. Ελάχιστοι από τους πελάτες έχουν σαν όρο πληρωμής μετρητά και
ελάχιστοι δικαιούνται πίστωση 120, 45 ή 30 ημερών.
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7.2 Κατανομή εισοδημάτων από συμβάσεις με πελάτες: στον ακόλουθο πίνακα τα εισοδήματα από
συμβάσεις πελατών επιμερίζονται σε κατηγορίες παιχνιδιών σε χονδρικές πωλήσεις και πωλήσεις στην
μητρική εταιρεία.

Εισοδήματα
2020 2019

€ €

Πωλήσεις προϊόντων (στη μητρική εταιρεία) - 157.520
Χονδρικές πωλήσεις 1.711.808 1.657.767

Σύνολο εισοδημάτων προ επιστροφών 1.711.808 1.815.287

Εκτπώσεις που δόθηκαν (58.996) (84.480)

Σύνολο εισοδημάτων 1.652.812 1.730.807

Εισοδήματα από συμβάσεις πελατών 1.652.812 1.730.807

Υπάρχει διασπορά των πωλήσεων σε 5 βασικές κατηγορίες πελατών και δεν υπάρχει κανένας πελάτης
που να συμμετέχει στο συνολικό τζίρο με ποσοστό πάνω από 20%.

8. Κόστος πωλήσεων  

2020 2019
€ €

Αλλαγές στα αποθέματα των τελικών προϊόντων και της παραγωγής σε
εξέλιξη 920.770 1.056.804
Ασφάλιστρα 1.322 1.335
Διάφορα έξοδα - 3.236
Μεταφορικά - 1.178
Έξοδα διοίκησης και δικαιωμάτων 82.911 76.490

1.005.003 1.139.043

9. Άλλα εισοδήματα από εργασίες 

2020 2019
€ €

Κέρδη εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 46.095 -
Διάφορα άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 6.107 -

52.202 -
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Τα κέρδη εύλογων αξιών από χρηματοοικονομικά στοιχεία αφορούν, την ενέργεια της Εταιρείας να
προβεί σε αγορά ομολόγων. Συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2020 αγόρασε έξι ομόλογα εκ των οποίων τα
4 πουλήθηκαν τον Ιούνιο του 2020 και στην συνέχεια αγόρασε ακόμα τρία μέχρι το τέλος του έτους.

Το ποσό των € 36.253 από το σύνολο των € 46.095, αποτελεί το πραγματικό κέρδος από την πώληση
των ομολόγων, πριν την αναμενώμενη ημερομηνία λήξης τους. 

Ακολουθώντας το ποσό των € 9.842, αποτελεί το μη πραγματικό κέρδος, που προκύπτει από την
διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας των ομολόγων κατά την ημερομηνία αγοράς τους και την εύλογη
αξία τους στο τέλος του έτους.

10. Έξοδα διανομής και πωλήσεων  

2020 2019
€ €

Κόστος προσωπικού 50.890 49.640
Διαφημίσεις 64.812 27.857
Έξοδα ανακύκλωσης 3.485 19.279

119.187 96.776

11. Έξοδα διοίκησης  

2020 2019
€ €

Παροχές προσωπικού 65.702 58.168
Ενοίκια 173 146
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων
λογαριασμών 7.200 7.000
Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για άλλες υπηρεσίες εξακρίβωσης 6.000 2.000
Λογιστικά δικαιώματα 10.830 12.830
Δικηγορικά και άλλα επαγγελματικά δικαιώματα 7.684 9.750
Δικαιώματα συμβούλων 1.700 1.700
Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού 1.417 6.720
Έξοδα χρηματιστών 1.447 -
Αποσβέσεις 7.176 7.171
Διάφορα έξοδα 2.386 7.765

111.715 113.250
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12. Κόστος προσωπικού  

2020 2019
Σημ. € €

Μισθοί 105.591 98.688
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία 9.296 7.587
Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής 1.705 1.533

Σύνολο κόστους προσωπικού
10&11 116.592 107.808

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων υπό την εκτελεστική
τους ιδιότητα) που εργοδοτούσε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια του έτους 2020 και 2019 ήταν 3 και 2
αντίστοιχα.

13. Καθαρά έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης 

2020 2019
€ €

Πιστωτικοί τόκοι 1.933 35

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο 
1.933 35

Συναλλαγματική ζημιά (77) 15
Τόκοι πληρωτέοι (1.169) (1.501)
Άλλα έξοδα χρηματοδότησης (3.475) (1.900)

Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο 
(4.721) (3.386)

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης (2.788) (3.351)

Τα άλλα έξοδα χρηματοδότησης συμπεριλαμβάνουν κυριώς τραπεζικά έξοδα.

Οι πιστωτικοί τόκοι αναλύονται ως ακολούθως: 

2020 2019
€ €

Τραπεζικές καταθέσεις 8 35
Τόλοι από ομόλογα 1.925 -

1.933 35
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14. Φορολογία 

2020 2019
€ €

Εταιρικός φόρος 53.277 48.255
Φορολογία εξωτερικού 603 -
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα έτους 2 -

Χρέωση έτους 
53.882 48.255

Συμφιλίωση φορολογίας με βάση το φορολογητέο εισόδημα και φορολογίας
με βάση το λογιστικό κέρδος:

2020 2020 2019 2019
€ €

Λογιστικό κέρδος πριν από τη φορολογία 466.321 378.387

Φορολογία με βάση τους φορολογικούς
συντελεστές %12,50 58.290 %12,50 47.298
Φορολογική επίδραση εξόδων που δεν
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς %0,35 1.646 %0,27 1.028
Φορολογική επίδραση εκπτώσεων και
εισοδήματος που δεν υπόκειται σε φορολογία %(1,43) (6.659) %(0,02) (71)
Έκτακτη εισφορά για την άμυνα %- 2 %- -
Φορολογία εξωτερικού πέραν του ποσού που
διεκδικείται ως πίστωση στη φορολογία του
έτους %0,13 603 %- -

Φορολογία ως η κατάσταση αποτελεσμάτων
και λοιπών συνολικών εσόδων - χρέωση

%11,55 53.882 %12,75 48.255

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%.

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με
ποσοστό 30%. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες
περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%.
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15. Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

2020 Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός

Υπολογιστές Σύνολο

€ € €

Κόστος 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.254 1.514 3.768
Χρέωση για απομείωση στην αξία - (1.514) (1.514)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2.254 - 2.254

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 902 1.211 2.113
Επιβάρυνση έτους 225 303 528
Χρέωση για απομείωση στην αξία - (1.514) (1.514)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.127 - 1.127

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.127 - 1.127

2019 Έπιπλα,
σκεύη και
εξοπλισμός

Υπολογιστές Σύνολο

€ € €

Κόστος 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2.254 1.514 3.768
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2.254 1.514 3.768

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 676 908 1.584
Επιβάρυνση έτους 226 303 529
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 902 1.211 2.113

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 1.352 303 1.655
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16. Δικαίωμα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 

2020 Γη και κτίρια
€

Κόστος 
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 32.106
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 32.106

Αποσβέσεις
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 6.643
Επιβάρυνση έτους 6.648
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 13.291

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 18.815

2019 Γη και κτίρια
€

Κόστος 
Προσθήκες 32.106
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 32.106

Αποσβέσεις
Επιβάρυνση έτους 6.643
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 6.643

Καθαρή λογιστική αξία
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 25.463

Η Εταιρεία ενοικιάζει το γραφείο για την καθημερινή της λειτουργία. Τα γραφεία ενοικιάζονται από την
ημέρα της σύστασης της και προηγούμενως η μίσθωση ταξινομήθηκε ως λειτουργική μίσθωση.

Η περίοδος ενοικίασης από την αρχική ημερομηνία υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019,
είναι 6 μήνες μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 με βάση την προηγούμενη σύμβαση ενοικίασης, η οποία
έχει ανανεωθεί μέχρι τις 31 Οκτωμβρίου 2021, με αυτόματη ανανέωση μετά τη λήξη της, για ακόμη 2
χρόνια.
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17. Αποθέματα 

2020 2019
€ €

Προϊόντα σε διαμετακόμιση 7.570 -

7.570 -

Η Εταιρεία εξετάζει κατά πόσο υπάρχουν ενδείξεις αναφορικά με την ικανότητα πώλησης των
προϊόντων και την ανάλογη αξία τους στην περίπτωση πώλησης. Η πρόβλεψη για τα αποθέματα
βασίζεται στην προηγούμενη πείρα της διοίκησης, βάσει της οποίας γίνεται πρόβλεψη λαμβάνοντας
υπόψη τόσο την αξία των αποθεμάτων, όσο και την κίνηση και αποθηκευμένη ποσότητα που υπάρχει σε
κάθε κατηγορία.

Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Η αναθεώρηση της αξίας των αποθεμάτων
είναι συνεχής, και η μεθοδολογία και οι υποθέσεις για υπολογισμό της πρόβλεψης αποθεμάτων
εξετάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Τα προϊόντα σε διαμετακόμιση αφορούν αγορές προϊόντων από τη μητρική Εταιρεία που έγιναν στο
τέλος της χρονιάς και δεν έιχαν ακόμα παραληφθεί πριν το τέλος του έτους.

Το κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων το οποίο αναγνωρίστηκε ως έξοδο και συμπεριλήφθηκε στο
'κόστος πωλήσεων' ανέρχεται σε €920.770 (2019: €1.056.804). 

Τα προιόντα φεύγουν από την μητρική εταιρία, την στιγμή της πώλησης χωρίς να μένει απόθεμα στην
Κύπρο. Η Εταιρεία δεν διατηρεί αποθήκη στην Κύπρο, πλέον.

18. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 

2020 2019
€ €

Εμπορικές απαιτήσεις 759.253 761.456
Προκαταβολές και προπληρωμές 1.480 1.480
Λοιπές απαιτήσεις 20.963 -

781.696 762.936
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18. Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις (συνέχεια)

Χρονολογική ανάλυση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων:

Μικτό ποσό Μικτό ποσό
2020 2019

€ €

Μη ληξιπρόθεσμα 686.794 600.328
Ληξιπρόθεσμα 1-30 ημέρες 67.785 68.357
Ληξιπρόθεσμα 31-90 ημέρες 540 92.771
Πέραν των 90 ημερών 4.134 -

 
759.253 761.456

Η Εταιρεία δεν αναγνώρησε απομείωση για το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων εμπορικών απαιτήσεων
κατά την διάρκεια του έτους που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020 και για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2019, αφού το πόσο ήταν επουσιώδης. Οι πελάτες συμμορφώνονται πλήρως στο
χρονοδιάγραμμα πληρωμών και οι συμφωνίες είναι βραχυπρόθεσμης φύσης.

Η Εταιρεία δεν κατέχει οποιεσδήποτε εξασφαλίσεις σε σχέση με τις εμπορικές απαιτήσεις.

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 

19. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 
2020 2019

€ €

Χρεωστικοί τίτλοι - επιμετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία
μέσω των αποτελεσμάτων 409.040 -

 
409.040 -

Η Εταιρεία προέβει στην αγορά έξι ομολόγων στις 21 Απριλίου 2020, με διαφορετικά χαρακτηριστικά,
όπως ημερομηνία λήξης, τιμή κουπονιού και εκδότη. Τον Ιούνιο 2020 προχώρησε στην πώληση
τεσσάρων από τα έξι ομόλογα πριν την ημερομηνία λήξης τους, και στη συνέχεια αγόρασε ακόμα τρία
μέχρι το τέλος του έτους. Η Εταιρεία προέβει στην αγορά ομολόγων με απότερο σκοπό να τα πωλεί πριν
την ημερομηνία λήξης τους.

Η αξία των ομολόγων αποτιμάται με βάση τη Τιμή προσφοράς.
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19. Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (συνέχεια)

Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων παρουσιάζονται στη ροή μετρητών από εργασίες ως μέρος των
αλλαγών στο κεφάλαιο κίνησης. Στα αποτελέσματα, οι αλλαγές στις εύλογες αξίες των
χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων
καταχωρούνται στα εισοδήματα εργασιών.

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο αγοράς αναφορικά με χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
γνωστοποιείται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 

20. Μετρητά στην τράπεζα 

Τα τραπεζικά υπόλοιπα αναλύονται ως ακολούθως:

2020 2019
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.311.817 1.308.899
Εμπρόθεσμες καταθέσεις - 20.193

1.311.817 1.329.092
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών κατά είδος:

2020 2019
€ €

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.311.817 1.308.899
Εμπρόθεσμες καταθέσεις - 20.193
Τραπεζικά παρατραβήγματα - 644

1.311.817 1.329.736

Η Εταιρεία υφίσταται εγγύηση από τη μητρική Εταιρεία ύψους 500.000,00€ για τη χρηματοδότηση του
κεφαλαίου κίνησης. Η Εταιρεία δεν έχει κάνει χρήση δανειακών κεφαλαίων εντός του έτους.

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και
αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

Η Εταιρεία δεν αναγνώρησε ζημιές απομείωσης στα τραπεζικά υπόλοιπα γιατί η αξία είναι επουσιώδης.
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21. Μετοχικό κεφάλαιο 

2020 2020 2019 2019
Αριθμός
μετοχών €

Αριθμός
μετοχών €

Εγκεκριμένο
Συνηθεις μετοχές του € 1 η καθεμιά 150.000 150.000 150.000 150.000

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε
εξ' ολοκλήρου
Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 150.000 150.000 150.000 150.000

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 
150.000 150.000 150.000 150.000

Εγκεκριμένο κεφάλαιο

Με βάση το καταστατικό της Εταιρείας το εγκεκριμένο κεφάλαιο ανέρχεται στις 150.000 μετοχές
ονομαστικής αξίας € 1,00 η κάθε μια.

Εκδομένο κεφάλαιο

Κατά την ημερομηνία ίδρυσης της, η Εταιρεία εξέδωσε προς τους υπογραφείς του ιδρυτικού της
εγγράφου 150.000 μετοχές στην ονομαστική αξία του € 1,00 η κάθε μια.
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22. Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 

2020 2019
€ €

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 27.206 -
Προσθήκες - 27.206
Αποπληρωμές (6.338) -

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου
20.868 27.206

Σύνολο ελάχιστων
μελλοντικών καταβολών

μισθωμάτων

Η παρούσα αξία των
ελάχιστων μελλοντικών
καταβολών μισθωμάτων

2020 2019 2020 2019
€ € € €

Όχι πέραν του 1 έτους 7.570 7.507 7.238 5.484
Πέραν του 1 έτους και όχι πέραν των 5 ετών 14.845 22.415 13.630 21.722

Σύνολο
22.415 29.922 20.868 27.206

Μελλοντικές χρεώσεις χρηματοδότησης (1.547) (2.716) - -

Παρούσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής
μίσθωσης

20.868 27.206 20.868 27.206

Όλες οι υποχρεώσεις μισθώσεων είναι εκφρασμένες σε Ευρώ.

Το μέσο σταθμικό επιτόκιο δανεισμού που εφαρμόζεται στις υποχρεώσεις από μισθώση είναι 4,80%.

Η εύλογη αξία των υποχρεώσεων από μισθώσεις είναι περίπου η ίδια με τη λογιστική αξία κατά την
ημερομηνία αναφοράς.

Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας από χρηματοδοτικές μισθώσεις είναι εξασφαλισμένες για τον εκμισθωτή
από τίτλους κυριότητας στα μισθωμένα στοιχεία ενεργητικού.

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται
στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 
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23. Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

2020 2019
€ €

Εμπορικές υποχρεώσεις 76.216 35.215
Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι 2.372 1.922
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας 138.927 154.265
Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ. 26 (iv)) 584.495 575.897
Οφειλόμενα έξοδα 95.789 120.744
Άλλες υποχρεώσεις 1.244 1.240

 899.043 889.283

Το υπόλοιπο των οφειλόμενων εξόδων συμπεριλαμβάνει το ποσό των €  82.911 που αφορούν
δικαιώματα εκμετάλλευσης.

Η εύλογη αξία των εμπορικών και άλλων υποχρεώσεων που έχουν λήξη εντός ενός έτους είναι περίπου η
ίδια με τα ποσά που παρουσιάζονται πιο πάνω.

Η έκθεση της Εταιρείας σε κίνδυνο ρευστότητας αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα γνωστοποιείται
στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων. 

24. Φορολογία εισπρακτέα 

2020 2019
€ €

Εταιρικός φόρος 6.279 1.981

 
6.279 1.981

Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας είναι
αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει
υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα
προκύψει επιπρόσθετη φορολογία. Όπου το τελικό φορολογικό αποτέλεσμα αυτών των ζητημάτων
διαφέρει από το ποσό που έχει αρχικά αναγνωριστεί, οι διαφορές επηρεάζουν την πρόβλεψη για εταιρικό
φόρο και αναβαλλόμενη φορολογία στην περίοδο που έγινε ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας.
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25. Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας 

Επιπτώσεις από τον COVID-19

Με την πρόσφατη και ταχεία εξέλιξη της πανδημίας της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) η παγκόσμια
οικονομία εισήλθε σε μια περίοδο πρωτοφανούς κρίσης στον τομέα της περίθαλψης της υγείας, η οποία
έχει προκαλέσει σημαντική παγκόσμια αναστάτωση στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και την
καθημερινή ζωή.

Στην Κύπρο, στις 15 Μαρτίου 2020, το Υπουργικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση ανακοίνωσε ότι η
Κύπρος εισέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λαμβάνοντας υπόψη την αβέβαιη κατάσταση όπως
εξελισσόταν καθημερινά, την αυξανόμενη εξάπλωση του COVID-19 και τα στοιχεία του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας σχετικά με την κατάσταση.

Για το σκοπό αυτό, έκτοτε λήφθηκαν ορισμένα μέτρα από την Κυπριακή Δημοκρατία, για τη διαφύλαξη
της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της οικονομικής επιβίωσης των εργαζομένων, των επιχειρήσεων,
των ευάλωτων ομάδων και της οικονομίας γενικότερα.

Παράλληλα, κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Κυπριακής Δημοκρατίας, εισήγαγαν διάφορα
σχέδια χρηματοδοτικής στήριξης για αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας
COVID-19. Η Εταιρεία δεν έχει υποβάλει αίτηση για τέτοια κρατική βοήθεια. Οι λεπτομέρειες όλων των
σχεδίων που ενδέχεται να είναι διαθέσιμα στην Εταιρεία και η περίοδος κατά την οποία θα παραμείνουν
διαθέσιμα εξελίσσονται συνεχώς και παραμένουν υπό αβεβαιότητα. Η Εταιρεία συνεχίζει να αξιολογεί
τις συνέπειες για την επιχείρηση σε περίπτωση που αυτά τα σχέδια δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα και έχει
αντικατοπτρίσει τον αντίκτυπό τους στα ακραία σενάρια  για σκοπούς αξιολόγησης της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας.

Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 απεικονίζoνται στην αναγνώριση και επιμέτρηση των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31
Δεκεμβρίου 2020. Η Διεύθυνση της Εταιρείας έχει αξιολογήσει τυχόν προβλέψεις απομείωσης που
κρίνονται απαραίτητες για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τα μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά της στοιχεία.

Οι οικονομικές επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης στην παγκόσμια οικονομία και στις συνολικές
επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν μπορούν όμως να εκτιμηθούν με εύλογη βεβαιότητα λόγω του
ρυθμού επέκτασης της πανδημίας και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας που προκύπτει από την
αδυναμία να προβλεφθεί αξιόπιστα το αποτέλεσμα. Οι τρέχουσες προσδοκίες και εκτιμήσεις της
Διεύθυνσης μπορεί να διαφέρουν από τα πραγματικά αποτελέσματα.

26. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη 

Η Εταιρεία ελέγχεται από την AS Company Α.Ε., εγγεγραμμένη στην Ελλάδα και εισηγμένη στο
Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε., η οποία κατέχει το 100% των μετοχών της Εταιρείας. 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα:
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26. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(i) Αμοιβή Συμβούλων 

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων σημαντικών μελών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής:

2020 2019
€ €

Δικαιώματα συμβούλων 1.700 1.700
Αμοιβή Συμβούλων υπό εκτελεστική ιδιότητα 18.000 18.000

19.700 19.700

(ii) Πωλήσεις εμπορευμάτων  
2020 2019

Είδος συναλλαγών
€ €

AS Company Α.Ε. Εμπορικές - 157.520

- 157.520

Οι πωλήσεις στις συνδεδεμένες εταιρείες και στην AS Company S.A. βασίζονται στις αρχές του
ανταγωνισμού, με τους ίδιους όρους με τους τρίτους, με περιθώριο 0% αφού δεν υπήρχαν πωλήσεις στο
έτος και περιθώριο γύρω στο 10,79% για το έτος του 2019.

(iii) Αγορές εμπορευμάτων και υπηρεσιών 
2020 2019

Είδος συναλλαγών
€ €

AS Company Α.Ε. Εμπορικές 860.484 856.480
AS Company Α.Ε. Δικαιώματα εκμετάλλευσης 82.911 76.490

943.395 932.970

Οι αγορές από μητρική εταιρεία έγιναν με βάση την εμπορική πολιτική της μητρικής εταιρείας όσο
αφορά  πωλήσεις σε τρίτους με βάση τις ισχύουσες περι ενδοομιλικών συναλλαγών διατάξεις.
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26. Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια)

(iv) Ποσά πληρωτέα στη μητρική εταιρεία (Σημ. 23)
2020 2019

Όνομα Είδος συναλλαγών
€ €

AS Company Α.Ε. Εμπορικές 584.495 575.897
AS Company Α.Ε - οφειλώμενα έξοδα Δικαιώματα εκμετάλλευσης 82.911 76.490

667.406 652.387

Τα πληρωτέα ποσά στη μητρική εταιρεία του συγκροτήματος δεν φέρουν τόκο και πληρώνονται με βάση
τη συμφωνηθείσα πιστωτική πολιτική.

Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν το ποσό των €82.911 (2019: €76.490) ως
δικαιώματα εκμετάλλευσης από την μητρική Εταιρεία.

27. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων 

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
που κατέχει:

 Πιστωτικό κίνδυνο
 Κίνδυνο ρευστότητας
 Κίνδυνο αγοράς

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου
διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας.

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας υιοθετούνται για να εντοπίζονται
και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, να τίθενται κατάλληλα όρια κινδύνων και
ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και τα συστήματα
διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αναθεωρούνται συχνά για να αντανακλούν τις αλλαγές στις
συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

(i) Πιστωτικός κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις
υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. Η Εταιρεία έχει
συγκεντρώτικό πιστωτικό κίνδυνο, πού αφορά τα μετρητά στην τράπεζα, αφού είναι συγκετρωμένα σε
δύο μη διαβαθμισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες που να
βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων γίνονται σε πελάτες με κατάλληλη ιστορία αξιοπιστίας και
παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων.
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27. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού αντιπροσωπεύει τη μέγιστη έκθεση
στον πιστωτικό κίνδυνο. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία παρουσίασης των
οικονομικών καταστάσεων ήταν:

2020 2019
€ €

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 760.733 762.936
Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 1.311.817 1.329.092
Ομόλογα - Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμούνται σε
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 409.040 -

Σύνολο 2.481.590 2.092.028

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού

Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά
του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης τους παράγοντες που μπορούν να
επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου
αθέτησης πληρωμών της βιομηχανίας και της χώρας στην οποία λειτουργούν οι πελάτες. Περαιτέρω
λεπτομέρειες της συγκέντρωσης των εσόδων περιλαμβάνονται στη σημείωση 18.

Η διεύθυνση θεωρεί ότι τα μη-απομειωμένα ποσά, τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα για περισσότερο από 30
μέρες, είναι εισπράξιμα πλήρως, με βάση την ιστορική συμπεριφορά πληρωμών και την εκτενής
ανάλυση του πιστωτικόυ κινδύνου των πελατών, συμπεριλαμβανομένου των πιστωτικών αξιολογήσεων
τους, εαν υπάρχουν διαθέσιμες.

Η πιστωτική ποιότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι ούτε
ληξιπρόθεσμα ούτε απομειωμένα, μπορεί να καθοριστεί με αναφορά σε εξωτερικές πιστωτικές
αξιολογήσεις (αν υπάρχουν):

2020 2019

Συμβαλλόμενα μέρη χωρίς εξωτερική πιστωτική αξιολόγηση - Καθαρά € €

Ομάδα 1 759.253 761.456
Ομάδα 2 22.443 1.480
Σύνολο 781.696 762.936

Ομάδα 1: Πελάτες χωρίς αθέτησεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν

Ομάδα 2: Άλλα εισπρακτέα χωρίς αθετήσεις εκπλήρωσης υποχρεώσεων στο παρελθόν
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27. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια)

Μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση των καταθέσεων της Εταιρείας, με βάση την
πιστοληπτική διαβάθμιση των τραπεζικών οργανισμών στους οποίους είναι οι καταθέσεις:

2020 2019
Κατηγορία βάσει αξιολογήσεων του Moody's

Αρ. τραπεζών
€ €

Caa1 1 975.898 1.325.385
Aa3 1 355.919 -
Χωρίς διαβάθμιση 1 - 3.707

Σύνολο
1.331.817 1.329.092

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και
υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά
ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί και ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την
ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων
στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε
δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Πιο κάτω παρουσιάζονται οι συμβατικές λήξεις των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων κατά την
ημερομηνία αναφοράς. Τα ποσά είναι μικτά, μη προεξοφλημένα και περιλαμβάνουν τις εκτιμημένες
πληρωμές τόκου ενώ δεν περιλαμβάνουν την επίδραση των συμφωνιών συμψηφισμού.

31 Δεκεμβρίου 2020 Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Εντός
3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12
μηνών

Μεταξύ
1-5 ετών

Πέραν των
5 ετών

€ € € € € €

Μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά
στοιχεία παθητικού
Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις 20.868 20.868 1.650 5.066 14.152 -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 77.460 77.460 - 77.460 - -
Πληρωτέα σε συγγενικά
πρόσωπα 584.495 584.495 - 584.495 - -

 
682.823 682.823 1.650 667.021 14.152 -
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27. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια)

31 Δεκεμβρίου 2019 Λογιστική
αξία

Συμβατικές
ταμειακές
ροές

Εντός
3 μηνών

Μεταξύ
3 και 12
μηνών

Μεταξύ
1-5 ετών

Πέραν των
5 ετών

€ € € € € €

Μη παράγωγα
χρηματοοικονομικά
στοιχεία παθητικού
Υποχρεώσεις από
χρηματοδοτικές μισθώσεις 27.206 27.206 1.585 4.754 20.867 -
Τραπεζικά
παρατραβήγματα 644 644 - 644 - -
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις 36.455 36.455 - 36.455 - -
Πληρωτέα σε συγγενικά
πρόσωπα 575.897 575.897 - 575.897 - -

 
640.202 640.202 1.585 617.750 20.867 -

Οι εισροές / (εκροές) που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα αντιπροσωπεύουν τις συμβατικές μη
προεξοφλημένες ταμειακές ροές που σχετίζονται με παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία παθητικού
που κατέχονται για σκοπούς διαχείρισης κινδύνου και οι οποίες συνήθως δεν τερματίζονται πριν από τη
συμβατική τους λήξη. Η γνωστοποίηση δείχνει καθαρά ποσά ταμειακών ροών για παράγωγα που είναι
καθαρά μετρητά διακανονιζόμενα σε μετρητά και ακαθάριστα ποσά εισροών και εκροών ταμειακών
ροών για παράγωγα που έχουν ταυτόχρονο ακαθάριστο διακανονισμό μετρητών.

(iii) Κίνδυνος αγοράς

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες
επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων
που κατέχει η Εταιρεία.

Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε κίνδυνο
της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Κίνδυνος επιτοκίου

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται
εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτει την Εταιρεία
σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε σταθερά επιτόκια εκθέτει την
Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις
διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
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27. Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια)

(iii) Κίνδυνος αγοράς (συνέχεια)

Κίνδυνος επιτοκίου (συνέχεια)

Κατά την ημερομηνία παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων η ανάλυση των τοκοφόρων
χρηματοοικονομικών μέσων σε σχέση με τα επιτόκια ήταν:

2020 2019
€ €

Χρηματοοικονομικά μέσα σταθερού επιτοκίου 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - 20.193

- 20.193

Ανάλυση ευαισθησίας

Η οποιαδήποτε αύξηση/(μείωση) στα επιτόκια δεν θα έχει καμιά επίδραση στα αποτελέσματα και ίδια
κεφάλαια της Εταιρείας, λόγω του ότι, όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα είναι σταθερού επιτοκίου.

Διαχείριση κεφαλαίου

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τα κεφάλαιά της ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί ως
δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω της
βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική της Εταιρείας δεν έχει
αλλάξει από το προηγούμενο έτος.

28. Εύλογες αξίες

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας είναι
περίπου οι ίδιες όπως και τα ποσά που παρουσιάζονται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που εμπορεύονται σε ενεργές αγορές βασίζεται στις
χρηματιστηριακές τιμές την ημερομηνία αναφοράς. Η χρηματιστηριακή τιμή που χρησιμοποιείται για τα
χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που κατέχει η Εταιρεία είναι η τιμή πλειοδότησης. Η
κατάλληλη χρηματιστηριακή τιμή για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις είναι η τρέχουσα τιμή
ζήτησης.
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28. Εύλογες αξίες (συνέχεια)

Ιεραρχία εύλογης αξίας

Ο πίνακας που ακολουθεί αναλύει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη αξία, με τη
μέθοδο αποτίμησης. Τα διαφορετικά επίπεδα ορίζονται ως εξής:

 Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία
ενεργητικού ή υποχρεώσεις.

 Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 και
που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα
(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές).

 Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε
δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς.

31/12/2020 Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 3 Σύνολο
€ € € €

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού
που αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων - Ομόλογα 409.040 - - 409.040

Σύνολο
409.040 - - 409.040

29. Χρηματοοικονομικά μέσα κατά κατηγορία 

Οι λογιστικές αρχές σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά μέσα έχουν εφαρμοστεί στα ακόλουθα στοιχεία:

31 Δεκεμβρίου 2020

Σε εύλογη αξία
μέσω των

αποτελεσμάτων

Χρηματοοικον
ομικά στοιχεία
ενεργητικού σε
αποσβεσμένο

κόστος Σύνολο
€ € €

Στοιχεία ενεργητικού ως η κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις - 760.732 760.732
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών - 975.898 975.898
Υπόλοιπα εισπρακτέα από χρηματιστές - 335.919 335.919
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που
αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των
αποτελεσμάτων - Ομόλογα 409.040 - 409.040

Σύνολο
409.040 2.072.549 2.481.589
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29. Χρηματοοικονομικά μέσα κατά κατηγορία (συνέχεια)
Χρηματοοικονο-

μικές
υποχρεώσεις σε
αποσβεσμένο

κόστος Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 20.868 20.868
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 660.710 660.710

Σύνολο
681.578 681.578

31 Δεκεμβρίου 2019 Χρηματοοικον
ομικά στοιχεία
ενεργητικού σε
αποσβεσμένο

κόστος Σύνολο
€ €

Στοιχεία ενεργητικού ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 762.936 762.936
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 1.329.092 1.329.092

Σύνολο
2.092.028 2.092.028

Χρηματοοικονο-
μικές

υποχρεώσεις σε
αποσβεσμένο

κόστος Σύνολο
€ €

Υποχρεώσεις ως η κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης:
Υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις 27.850 27.850
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 611.112 611.112

Σύνολο
638.962 638.962
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30. Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς 

Ανάλογα με τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου του Κορονοϊού (COVID-19) και τη συνεχιζόμενη
αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα, η Εταιρεία δεν ενδέχεται να παρουσιάσει αρνητικά
αποτελέσματα και περιορισμένη ρευστότητα και να αναγνωρίσει  απομειώσεις στα περιουσιακά της
στοιχεία το 2021. Ο ακριβής αντίκτυπος στις δραστηριότητες της Εταιρείας το 2021 και μετέπειτα δεν
μπορεί να προβλεφθεί. Κατά την περίοδο από 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν υπέστη ζημίες λόγω
απομείωσης σε εκκρεμείς απαιτήσεις, αφου δεν αναγνωρίστηκε ή όποισδήποτε άλλες ζημιές. 

Δεν υπήρξαν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς που να έχουν σχέση με την
κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων.


