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Το Διοικητικό Συμβούλιο της NCR (ΕΛΛΑΣ) Μονοπρόσωπη ΑΒΕΕ (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την Έκθεσή του για τη χρήση που
έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Τα ποσά στην παρούσα έκθεση εκφράζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
Επιτεύγματα κατά τη χρήση 2020
Η κλειόμενη εταιρική χρήση είναι η εικοστή τέταρτη κατά σειρά και περιλαμβάνει την χρονική περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 έως
και 31 Δεκεμβρίου 2020.
Κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής, οι δραστηριότητες της Εταιρείας υπήρξαν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τους
σκοπούς της όπως ορίζονται από το καταστατικό της.
Το 2020 υπήρξε για την Εταιρεία μια κερδοφόρος χρονιά, σημαντικός παράγοντας σε αυτό ήταν οι νέες παραγγελίες του τραπεζικού
τομέα και του τομέα της λιανικής, βασικός παράγοντας επίσης ήταν η διατήρηση της κερδοφορίας του τομέα των παρεχόμενων
υπηρεσιών υποστήριξης.
Το Διοικητικό Συμβούλιο επιχειρώντας μια γενική τοποθέτηση επί των εργασιών της Εταιρείας, των στοιχείων της κατάστασης
χρηματοοικονομικής θέσης, της κατάστασης αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων και της κατάστασης
ταμειακών ροών, σας γνωρίζει τα παρακάτω:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Αποθέματα
Τα αποθέματα τέλους χρήσης ανέρχονται στο ποσό των 596.618 Ευρώ (2019: 941.004 Ευρώ). Τα αποθέματα εμφανίζονται στην
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31.12.20 μειωμένα κατά το ποσό των 344.386 ευρώ.
Πελάτες
Το υπόλοιπο των πελατών τέλους χρήσης, μειωμένο με τις σχετικές προβλέψεις, ανέρχεται στο ποσό των 3.213.616 Ευρώ (2019:
7.658.654 Ευρώ).
Προβλέψη Αποζημίωσης Προσωπικού
Η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίστηκε σύμφωνα με την προϋπηρεσία κάθε
εργαζομένου, στο καθ’έτος 5% του δικαιούμενου ποσού με βάση την αποζημίωση λόγω απόλυσης του Ν. 4112/1920 και του Ν.
4093/2012 (όπως και στο 2019), και ανέρχεται στο ποσό των 599.064 Ευρώ την 31 Δεκεμβρίου 2020 (2019: Ευρώ 525.195).
Προμηθευτές
Το υπόλοιπο των προμηθευτών τέλους χρήσης ανέρχεται στο ποσό των 418.580 Ευρώ. (2019: 2.194.109 Ευρώ) και αφορά κυρίως
σε υπόλοιπα με συγγενείς εταιρείες.
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Αριθμοδείκτες
Για την πληρέστερη παρουσίαση των εργασιών της εταιρείας σας παρουσιάζουμε τους ακόλουθους δείκτες (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ):
ΧΡΗΣΗ 2020
Σε χιλ. ευρώ
α) Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού:12.009 /
- Ιδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων :
4.366 /
- Ιδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
:
4.366 /
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχ. Υποχρεώσεις:12.009 /
β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
- Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων / Ιδια κεφάλαια: 0,784 /

12.128
7.762
86
7.161

=
=
=
=

99,02 %
56,25 %
5076,74 %
167,70 %

4.366

=

0,02 %

12.514
8.150
155
7.617

=
=
=
=

98,50 %
53,55 %
2816,13 %
161,84 %

4.365

=

-5,84 %

ΧΡΗΣΗ 2019
Σε χιλ. ευρώ
α) Δείκτες οικονομικής διάρθρωσης
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Σύνολο ενεργητικού:12.327 /
- Ιδια κεφάλαια / Σύνολο υποχρεώσεων :
4.365 /
- Ιδια κεφάλαια / Πάγιο ενεργητικό
:
4.365 /
- Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχ. Υποχρεώσεις:12.327 /
β) Δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας
- Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων / Ιδια κεφάλαια: (255) /
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ
Κύκλος εργασιών
Οι πωλήσεις της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση ( 9,78 %) σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγουμένης χρήσης, λόγω της αύξησης
των παραγγελιών εξοπλισμού και λογισμικού από τον τραπεζικό τομέα, κυρίως λόγω των αυξημένων αναγκών του σε νέου τύπου
μηχανήματα αυτόματων ταμειακών αναλήψεων καθώς και νέων λύσεων πληροφορικής.
Λειτουργικά έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα της Εταιρείας σε σχέση με την προηγούμενη χρήση παρουσιάζουν τις εξής μεταβολές:
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού , αύξηση κατά 13,30%.
Κόστος Εμπορευμάτων, αύξηση κατά 12,50%.
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, αύξηση 2,10%.
Ως ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, τα λειτουργικά έξοδα παρουσιάζονται ως εξής:
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού , ποσοστό 20,9% (2019 –> 20,2%)
Κόστος Εμπορευμάτων, ποσοστό 69,2% (2019 –> 67,5%)
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, ποσοστό 7,1% (2019 –> 7,6%)
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της κατηγορίας αυτής αυξήθηκαν το 2020 κλείνοντας στα 31.831 Ευρώ έναντι (27.690) Ευρώ την προηγούμενη
χρήση το οποίο οφείλεται στη μείωση των συναλλαγματικών διαφορών που προέκυψαν κατά την εξόφληση υποχρεώσεων εξωτερικού
μέσω τραπεζικών λογ/μών – Δολλαρίου τράπεζας εξωτερικού.
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Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης προ φόρων
Συνοψίζοντας, τα συνολικά κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 586.250 Ευρώ (2019: 625.596 Ευρώ). Μετά τo
συνυπολογισμό του φόρου εισοδήματος ύψους 585.466 Ευρώ και των συσσωρευμένων κερδών προηγουμένων χρήσεων ύψους
430.232 Ευρώ, τα κέρδη προς διάθεση χρήσεως 2020 ανέρχονται στο ποσό των 431.016 ευρώ.
Διάθεση αποτελεσμάτων χρήσης
Η διάθεση των κερδών προτείνεται να γίνει ως εξής:
Υπόλοιπο κερδών εις νέο

431.016

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς κινδύνους μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει:
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος της αγοράς

-

α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Λόγω της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών η Εταιρεία τιμολογεί και εισπράττει κυρίως σε Ευρώ και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται
σε μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Ομοίως οι
πληρωμές των προμηθευτών είναι σε Ευρώ. Κίνδυνος συναλλαγματικών διαφορών δεν προκύπτει λόγω την εξόφλησης υποχρεώσεων
εξωτερικού μέσω τραπεζικών λογ/μών – Δολλαρίου τράπεζας εξωτερικού που κατέχει η εταιρεία μας.
Η Εταιρεία διατηρεί μικρό μέρος των διαθεσίμων της σε δολάρια ΗΠΑ για την κάλυψη των εκάστοτε υποχρεώσεών της στο ίδιο
νόμισμα.
Επομένως η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεν είναι σημαντική.
β) Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται κυρίως από τις
απαιτήσεις από πελάτες.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Αξίες κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης
2020
2019
Πελάτες

3.213.616

7.658.654

Απαιτήσεις από δάνεια

2.000.000

2.000.000

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα

6.056.761

1.599.704

127.924

127.929

32.421
11.430.722

32.421
11.418.708

Λοιπές απαιτήσεις
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Τα
δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο.
Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα που να προέρχονται από ένα και μόνο πελάτη της Εταιρείας οπότε δεν παρατηρείται συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου.
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Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο λόγω των υφιστάμενων
οικονομικών συνθηκών. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας είναι επενδυμένα για μικρό χρονικό
διάστημα. Επιπλέον, η πιστωτική διαβάθμιση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία διατηρούνται τα ταμειακά διαθέσιμα της
Εταιρείας, έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη, κάτι το οποίο αντισταθμίζει σε μεγάλο βαθμό τον πιστωτικό
κίνδυνο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο διότι
αποτελούνται κυρίως από δάνεια προς την μητρική εταιρεία.
γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις όταν απαιτείται. Επίσης η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον κίνδυνο αυτό λόγω των υψηλών διαθεσίμων που διαθέτει.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας:
Χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις έως 1 έτος
Προμηθευτές

2020

2019

418.580

2.194.109

806.648

1.858.834

1.225.228

4.052.943

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις
Σύνολο

Για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (€ 6.056.761 την 31/12/2020 έναντι €
1.599.704 την 31/12/2019) ενώ έχει καταρτίσει συμβάσεις με τράπεζες για χορήγηση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό
απεριορίστου διάρκειας. Επιπλέον, το κεφάλαιο κίνησης παραμένει θετικό επί σειρά ετών (€ 4,8 εκατ. την 31/12/2020 έναντι € 2.1
εκατ. την 31/12/2019).
Πιστωτική διαβάθμιση ταμειακών διαθεσίμων
Η πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα με βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως εξής:

A
BCCC+
CCC

2020

2019

5.790.032
4.787
122.019
138.990

730.967
658.696
209.314

6.055.828

1.598.977

δ) Κίνδυνος της αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και
τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός
της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών
παραμέτρων.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει
ως μέσα αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία αλλαγή των επιτοκίων κατά την
ημερομηνία ισολογισμού δε θα επηρέαζε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος λόγω εύλογων αξιών.
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ε) Πανδημία Covid-19
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους 18 μήνες από την εξάπλωση διεθνώς της πανδημίας από τον ιό covid-19
εμπνέει σοβαρή ανησυχία για την Ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση για τις οικονομικές επιδόσεις της NCR Corporation. Ο
κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία δεν έχει πληγεί άμεσα πλην όμως η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς επηρεάζει εμμέσως τη χρηματοικονομική θέση, τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές της
Εταιρείας. Οι προοπτικές της οικονομίας για το 2021 είναι βελτιωμένες λόγω της προόδου του εμβολιαστικού προγράμματος και
της αναμενόμενης άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις. Ωστόσο, η αβεβαιότητα για το άμεσο μέλλον παραμένει, κυρίως
λόγω των μεταλλάξεων του ιού. Η εκτίμηση της διοίκησης είναι ότι η επίπτωση από την πανδημία στη δραστηριότητά της
Εταιρείας δεν θα είναι σημαντική το 2021 όπως συνέβει και το 2020. Η διοίκηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει
για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των μέτρων και πολιτικών που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία προκειμένου
να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και να περιοριστούν, κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, οι αρνητικές συνέπειες.
Περαιτέρω ανάλυση των συνεπειών της πανδημίας στη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας και των μέτρων που έχουν
ληφθεί, γίνεται στη σημείωση 22 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων «Διαχείριση Χρηματοοικονομικού Κινδύνου».
Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2020 απασχολούσε 61 άτομα όπως και στο τέλος του 2019. Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της
εταιρείας αποτελεί η διαρκής εκπαίδευση και επιμόρφωση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα
επίπεδα και τομείς των λειτουργιών του.
Σειρά σχετικών επιμορφωτικών online εκπαιδεύσεων πραγματοποιήθηκε και κατά την διάρκεια της χρήσης 2020, καθώς βασικό
μέλημα της εταιρείας είναι η διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση σε υψηλά επίπεδα των δεξιοτήτων του
προσωπικού. Η εταιρεία τηρεί την εργατική νομοθεσία και έχει καθορίσει σαφές πλαίσιο μέσα στα οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις
της Διοίκησης της εταιρείας με τους εργαζομένους.
Η Εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαντολογικής επίδοσης με βάση τις αρχές της υγειούς ανάπτυξης
και σε συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα στοχεύει σε μια ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το
φυσικό περιβάλλον. Με βάση τις παραπάνω αρχές, η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός την
προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζόμενων της.
Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης
Η Εταιρεία δεν έχει δραστηριότητες στον τομέα αυτό.
Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών.
Δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση ιδίων μετοχών.
Λοιπές πληροφορίες
Δεν υπάρχουν σημαντικές ζημίες κατά τον χρόνο υποβολής της έκθεσής μας.
Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις έως και το 2014 επειδή έχει παρέλθει η πενταετία απο τη δυνατότητα του
Ελληνικού Δημοσίου να ασκήσει το δικαίωμα ελέγχου. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2019 έχει εκδοθεί «Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης» από τους ορκωτούς ελεγκτές της χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου και την αντίστοιχη
πρόβλεψη φόρου φόρου όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάθε χρήσης. Σύμφωνα με την παρ. 5
του άρθρου 82 του Ν.2238/94 για τις χρήσεις 2011 έως 2013 και το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 και μετέπειτα,
την ανάθεση του ελέγχου αναλαμβάνουν τα ελεγκτικά γραφεία που ελέγχουν υποχρεωτικά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των
ανωνύμων εταιρειών και εκδίδουν, μετά από φορολογικό έλεγχο, ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό.
Στη μητρική εταιρεία έχει παρασχεθεί δάνειο ποσού € 3.000.000 μέρος του οποίου επιστράφηκε στην Εταιρεία μας το 2016 ποσό €
1.000.000. Επί του υπολοίπου δανείου ποσού € 2.000.000 καταλογίζονται τόκοι με ποσοστό 3%.
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που να έχουν συμβεί μέσα στο χρονικό διάστημα από τη λήξη της χρήσης μέχρι το χρόνο
υποβολής της έκθεσής μας.
Τέλος, σας αναφέρουμε ότι :
- Η Εταιρεία δεν κατέχει χρεόγραφα.
- Η Εταιρεία κατέχει διαθέσιμο συνάλλαγμα αξίας 47.013,84 Δολλάρια.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

- Η Εταιρεία διαθέτει ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη .
Προοπτικές για το 2021
Η πορεία των εργασιών της Εταιρείας για τη χρήση 2021 προβλέπεται να είναι θετική λαμβάνοντας κυρίως υπόψη την έντονη
αρνητική εσωτερική και παγκόσμια οικονομία, την πορεία της πανδημίας COVID-19 και την πορεία του ανταγωνισμού, καθώς και
τις νέες διαμορφωμένες τάσεις και συνθήκες της Ελληνικής αγοράς, στοχεύουμε δε στην περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς
στον τραπεζικό τομέα ως και δραστική αύξηση των εργασιών στον τομέα υπηρεσιών πληροφορικής με προϊόντα νέας τεχνολογίας
προσφέροντας καινοτόμες λύσεις στο τραπεζικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο χρηματοοικονομικό. Το τμήμα προσωπικού
εξιδεικευμένου στις καινοτόμες υπηρεσίες πληροφορικής, που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια στο υποκατάστημά της
Εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, παρέχει πλήρη υποστήριξη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες του τραπεζικού τομέα και αναμένεται
να συμβάλλει αφενός στην περαιτέρω ικανοποίηση των πελατών της Εταιρείας λόγω ταχύτερης και επαρκέστερης κάλυψης των
αναγκών τους και εν συνεχεία στην βελτίωση των μεριδίων αγοράς και στην αύξηση του κύκλου εργασιών και των λειτουργικών
αποτελεσμάτων της.

Γέρακας, 5/5/2021
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Αναστάσιος Μιχαλάκης

II. Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τον Μέτοχο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

της

Εταιρείας

«NCR

(ΕΛΛΑΣ)

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Α.Β.Ε.Ε.

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «NCR (ΕΛΛΑΣ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την
κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και
λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που
έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές
επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «NCR (ΕΛΛΑΣ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική
της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι τα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με ποσό
ευρώ 73.869,00 για το σχηματισμό «Πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία», το σωρευτικό ύψος της οποίας ανερχόταν σε ευρώ 599.064,00 κατά την 31η Δεκεμβρίου
2020. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από το υπ’ αριθμόν 19
Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «Παροχές σε εργαζομένους», δεν εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη ώστε
να τεκμηριωθεί η ακρίβεια του ύψους της πρόβλεψης αυτής. Επειδή δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε
επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια, διατηρούμε επιφύλαξη για το ύψος της συγκεκριμένης
υποχρέωσης και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα
με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 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 χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος.
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Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές
τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας .
Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει
ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη
αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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.
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Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31.12.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «NCR (ΕΛΛΑΣ)
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει
ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου εκτός από τις
επιπτώσεις του θέματος που περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» της
έκθεσης ελέγχου.

Αθήνα, 7 Μαΐου 2021

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Π. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11891
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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NCR (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΒΕΕ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΙΙΙ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 3 έως 32 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό
Συμβούλιο στις 5.5.2021 και υπογράφονται από τους:

Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Το μέλος του Δ.Σ.

Η Προϊσταμένη Λογιστικών
Υπηρεσιών

Αναστάσιος Μιχαλάκης

Βασίλειος Μήκας

Όλγα Κατραχούρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Ποσά σε Ευρώ)

Σημειώσεις

2020

2019

Έσοδα πώλησης εμπορευμάτων

4

8.833.124

8.038.737

Έσοδα από υπηρεσίες

4

7.185.586

6.553.507

16.018.710

14.592.243

18.568

(16.142)

Σύνολο κύκλου εργασιών
Λειτουργικά έξοδα
Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού

20

Κόστος Εμπορευμάτων
Λοιπά λειτουργικά έξοδα, εκ των οποίων :
Ενοίκια
Αμοιβές & Yπηρεσίες Τρίτων

5

Λοιπά λειτουργικά έξοδα

5

Σύνολο λειτουργικών εξόδων πριν από αποσβέσεις και απομειώσεις
Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα, αποσβέσεις και απομειώσεις
Αποσβέσεις
Λοιπά έσοδα

4

Λειτουργικά κέρδη πριν από χρηματοοικονομικά αποτελέσματα

(3.340.479)

(2.948.228)

(11.080.939)

(9.850.008)

(1.132.507)

(1.109.253)

(32.834)

(3.037)

(932.055)

(742.006)

(167.618)

(364.210)

(15.535.357)

(13.923.630)

483.353

668.614

(82.404)

(146.440)

153.471

75.733

554.419

597.906

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Πιστωτικοί Τόκοι

6

43.968

60.087

Συναλλαγματικές Διαφορές

6

(1.222)

(21.502)

Λοιπά έξοδα

6

Σύνολο χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Φόρος Εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους

7

(10.914)

(10.894)

31.831

27.690

586.250

625.596

(585.466)

(880.269)

784

(254.672)

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

(Ποσά σε Ευρώ)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα Πάγια
Μακροχρόνιες απαιτήσεις
Συνολο μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Συνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Τακτικό αποθεματικό
Λοιπά αποθεματικά
Υπόλοιπο κερδών εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Μακροπόθεσμες Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Αναβαλλόμενο έσοδο
Aναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Σημείωση

8
9

10
11
13
15

16.1
16.2
16.3

21
20

18
7
7
19

2020

2019

86.143
32.421
118.564
#REF!
11.994.919
596.618
3.213.616
2.127.924
14.519
6.056.761
12.009.438
12.128.002

155.206
32.421
187.627
#REF!
9.308.396
941.004
7.658.654
2.127.929
1.599.704
12.327.292
12.514.919

4365972
2.383.913
837.633
713.409
431.016
4.365.972

4619859
2.383.913
837.633
713.409
430.232
4.365.187

420.768
2.188
599.064
601.252
7.160.778
418.580
5.512.527
423.023
806.648
7.160.778

1.666.101
7.834
525.195
533.028
4.745.901
2.194.109
3.158.687
160.569
244.505
1.858.834
7.616.704

12.128.002

12.514.919

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό
κεφάλαιο

Υπόλοιπα 01/01/2019

2.383.913

Τακτικό
Αποθεματικό

837.633

Λοιπά
Αποθεματικά

713.409

Καθαρά λογιστικά κέρδη

Αποτελέσματα εις
νέο

Σύνολο Ιδίων
Κεφαλαίων

684.904

4.619.859

(254.672)

(254.672)

Υπόλοιπα 31/12/2019

2.383.913

837.633

713.409

430.232

4.365.187

Υπόλοιπα 01/01/2020

2.383.913

837.633

713.409

430.232

4.365.187

784

784

431.016

4.365.972

Καθαρά λογιστικά κέρδη
Υπόλοιπα 31/12/2020

2.383.913

837.633

713.409

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
2020 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
Ανάλυση
Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) πρό φόρων

Ποσά
2020

Ποσά
2019
586.250

625.596

86.338
(18.568)
(23.149)
73.869
(5.027)
(43.968)
10.914

150.440
16.142
(494.848)
66.714
22.440
(60.087)
10.894

367.535
4.463.565
(401.069)

243.159
(3.195.665)
2.581.210

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα
Καταβεβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών/(εκροών) απο λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες

(10.914)
(596.495)
4.489.282

(10.894)
(289.709)
(334.608)

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις απο πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών από επενδυτικές δραστηριότητες

(17.274)
43.968
26.692

(17.287)
2.135
60.087
44.934

(1.832)
(57.085)
(58.917)

(3.186)
(119.366)
(122.552)

Πλέον / μείον προσαρμογές για :
Αποσβέσεις
Προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες
Προβλέψεις για απαξιωμένα αποθέματα
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
Συναλλαγματικές διαφορές- Ζημία(Κέρδος)
Αποτελέσματα (έσοδα,έξοδα,κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας
Αποτελέσματα (κέρδη και ζημίες) πωλήσεων/διαγραφών παγίων περουσιακών στοιχείων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/μών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με
τις λειτουργικές δραστηριότητες :
Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Πληρωμή δόσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων
Πληρωμές υποχρεώσεων μισθώσεων
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο εκροών απο χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (Α) + (Β) + (Γ)

4.457.057

(412.226)

ΠΛΕΟΝ: ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:

1.599.704

2.011.930

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΛΗΞΕΩΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

6.056.761

1.599.704

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΤΗ

1. ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
H Eταιρεία από το 1996 δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή, πώληση, εμπορία, εξυπηρέτηση και συντήρηση, εξοπλισμού
και συστημάτων ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων και των αυτόματων ταμειολογιστικών μηχανών. Έχει την έδρα της στο
Γέρακα Αττικής, Λεωφ. Σπατών 60 & Βικέλα 15344. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας είναι www.ncr.com. Το 100% των
μετοχών της Εταιρείας ανήκουν στην Εταιρεία NCR DUTCH HOLDINGS BV με έδρα την Ολλανδία. Οι μετοχές της εταιρείας είναι
κοινές και ονομαστικές. Η διάρκεια της εταιρείας σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει την 31/12/2045. Με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία δεν επιτρέπεται αόριστη διάρκεια, αλλά η παράτασή της απαιτεί μόνο απόφαση της Γ.Σ των μετόχων, με καταστατική
απαρτία και πλειοψηφία.
Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2020, εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου την
5/5/2021, ενώ τελούν υπό την τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.
2. ΒΑΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (E.E.).
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία και τα
παράγωγα, που με βάση τις απαιτήσεις των ΔΠΧΑ αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 2020, καταρτίσθηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την ετοιμασία και
παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απεικονίζονται σε Ευρώ, εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά.
2.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις της Διοίκησης
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της
Διοίκησης, οι οποίες επηρεάζουν τις αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των
γνωστοποιήσεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση
σε συνεχή βάση αξιολογεί τις εκτιμήσεις και τις παραδοχές αυτές, την πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις, την ωφέλιμη ζωή των
περιουσιακών στοιχείων, την απομείωση των ενσώματων παγίων και των άυλων περιουσιακών στοιχείων, την πρόβλεψη για
αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, την πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων, την αναγνώριση των εσόδων και
εξόδων και τους φόρους εισοδήματος. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε διάφορους
άλλους παράγοντες που θεωρούνται εύλογοι. Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές είναι η βάση για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις
λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων που δεν είναι άμεσα διαθέσιμες από άλλες πηγές. Τα πραγματικά
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες.
Οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές αβεβαιότητας κατά την
ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές
στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής:
Εγγυήσεις Πωλήσεων
Η Διοίκηση σχηματίζει προβλέψεις για ενδεχόμενο μελλοντικό κόστος εγγυήσεων των πωληθέντων αυτόματων ταμειακών - λογιστικών
μηχανών βάσει ιστορικών στοιχείων που διαθέτει μέσω του συστήματος παρακολούθησης της μεταβαλόμενης εγκατεστημένης βάσης
των μηχανών αυτών. Μέσω των επανεκτιμήσεων αυτών και της μηνιαίας διατήρησης των δεδομένων επιτυγχάνει να δημιουργεί
προβλέψεις με σκοπό την κάλυψη μελλοντικής ζημιάς από τις δοθείσες εγγυήσεις εμπορευμάτων. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη
ταξινομείται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο κονδύλι «Αναβαλλόμενο Έσοδο» των Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων»
και αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης.
Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» αφορά στα ποσά των φόρων που αναμένεται να
καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει την πρόβλεψη για τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη για τυχόν
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σαν αποτέλεσμα του ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Οι πραγματικοί φόροι
εισοδήματος μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις, εξαιτίας μελλοντικών αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία, ή απρόβλεπτων
επιπτώσεων από τον τελικό προσδιορισμό της φορολογικής υποχρέωσης κάθε χρήσης από τις φορολογικές αρχές. Αυτές οι αλλαγές
μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Στην περίπτωση που οι τελικοί πρόσθετοι φόροι που προκύπτουν είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι
διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους, στη χρήση που πραγματοποιήθηκε
ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 7.
Αναβαλλόμενη φορολογία
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στις περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της
λογιστικής βάσης και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, χρησιμοποιώντας τους φορολογικούς
συντελεστές που έχουν θεσμοθετηθεί και αναμένεται να ισχύουν στις περιόδους που οι διαφορές αυτές αναμένεται να απαλειφθούν.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι
των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Η Εταιρεία λαμβάνει υπόψη
την ύπαρξη μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και ακολουθεί μία συνεχή συντηρητική στρατηγική φορολογικού σχεδιασμού κατά
την εκτίμηση της ανάκτησης των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Οι λογιστικές εκτιμήσεις που σχετίζονται με τις
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, απαιτούν από τη Διοίκηση να κάνει υποθέσεις σχετικά με το χρονικό προσδιορισμό
μελλοντικών γεγονότων, όπως της πιθανότητας του αναμενόμενου μελλοντικού φορολογητέου εισοδήματος και τις διαθέσιμες
δυνατότητες φορολογικού σχεδιασμού. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στη Σημείωση 7.
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις προκειμένου να καλύψει επαρκώς τη ζημία που μπορεί να εκτιμηθεί
αξιόπιστα και προέρχεται από αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις εξετάζονται και εκτιμώνται για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά. Η
σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν διαγραφές απαιτήσεων
από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 έχει οδηγήσει σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς δεν αναγνωρίζονται πλέον πραγματοποιηθείσες ζημιές αλλά αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές. Η Εταιρία, αναγνωρίζει ζημίες απομείωσης απαιτήσεων με βάση τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες οι οποίες είναι ίσες με την
παρούσα αξία της διαφοράς ανάμεσα στις συμβατικές ροές και στις ροές που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα λάβει. Οι αναμενόμενες πιστωτικές
ζημιές κάθε χρήσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία & και λοιπές παροχές προσωπικού
Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία υπολογίζονται στο 5% κατ’ έτος της συνολικής
υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία βάσει της εργατικής νομοθεσίας. Η Εταιρεία ξεκίνησε τον
υπολογισμό αυτό το έτος 2010 και έχει καλύψει το 40% της πρόβλεψης έως την 31/12/2020. Επιπλέον λεπτομέρειες περιλαμβάνονται
στην Σημείωση 20.
Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής παγίων περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία οφείλει να εκτιμήσει την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων και των άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι εκτιμήσεις αυτές
επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
Απαξίωση αποθεμάτων
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό και αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους
κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας,
αφαιρουμένων των τυχόν εξόδων πώλησης αυτών.
2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες

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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν
εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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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
χρηματοοικονομικές 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 όσων προετοιμάζουν χρηματοοικονομικές 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.
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 αναμενόταν να επηρεάσει τις
αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των χρηματοοικονομικών 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 χρηματοοικονομικές 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 η
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.
Δ.Π.Χ.Α. 3 «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 επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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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.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.:
Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας εκτός
αν αναφέρεται διαφορετικά
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.

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί νωρίτερα
από την Εταιρεία 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»
Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο ΔΠΧΑ 4.
To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία
με τρόπο συνεπή και με τη χρήση:
• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,
• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των συμβάσεων και
• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από την έκδοση των ασφαλιστήριων
συμβολαίων.
Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2023.
ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες»
Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής 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.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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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 συμβάσειςΚόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης
Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό του κόστους εκπλήρωσης μιας
σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας
σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών
που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί χωριστή πρόβλεψη για
επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την
εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση.
Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022.
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.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020
Την 14η Μαΐου 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που περιέχουν τις ακόλουθες
τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022:
ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς - Πρώτη εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρική
Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει 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.
ΔΛΠ 41 Γεωργία - Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας
Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην περιλαμβάνουν τις ταμειακές ροές από
τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή
η τροποποίηση διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13.
3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Οι κυριότερες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν και ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
είναι οι ακόλουθες:
3.1 Μετατροπή Ξένων Νομισμάτων
Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ (νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης). Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα
νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την μέση τιμή του ξένου νομίσματος κατά τον μήνα της συναλλαγής. Κατά την
ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι νομισματικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την τιμή του ξένου νομίσματος της 31ης Δεκεμβρίου. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές
διαφορές καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.2 Ενσώματα Πάγια
Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης, μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις
της αξίας τους. Το ιστορικό κόστος περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Οι
μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν
είναι πιθανό ότι τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που θα εισρεύσουν στην Εταιρία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί
αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της περιόδου που
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, η οποία επανεξετάζεται σε περιοδική βάση. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή και οι συντελεστές
απόσβεσης έχουν ως εξής:

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εξοπλισμός για δοκιμές
Κτίρια
Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
Εξοπλισμός γραφείων
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Συντελεστές απόσβεσης
25%
20%
2,22%
20%
20%
20%

Εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή
4 έτη
5 έτη
45 έτη
5 έτη
5 έτη
5 έτη

Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει από την πώληση ενός παγίου προσδιορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται
κατά την πώληση και της λογιστικής αξίας του παγίου και καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.3 Απομείωση Αξίας Μη Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων
Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται για απομείωση όταν υπάρχουν
ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των
περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης,
η οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι το
μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών. Για την εκτίμηση της αξίας
χρήσης, οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με τη χρήση ενός προ φόρου
προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και για
τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δε δημιουργεί ανεξάρτητες
ταμειακές ροές, το ανακτήσιμο ποσό προσδιορίζεται για τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο
ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι συνθήκες
που οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες περιόδους δε συνεχίζουν να υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή
επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη
λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του
περιουσιακού στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε
προηγούμενα έτη.
3.4 Χρηματοοικονομικά Μέσα
Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία - Αρχική αναγνώριση, Ταξινόμηση και Επιμέτρηση
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων της Εταιρείας αφορούν τα ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα, τις απαιτήσεις από χορηγηθέντα δάνεια, τις απαιτήσεις από πελάτες, τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές και ορισμένα
στοιχεία των λοιπών απαιτήσεων και λοιπών υποχρεώσεων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη
αξία τους. Στην περίπτωση των χρηματοοικονομικών μέσων που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία µέσω της κατάστασης
αποτελεσμάτων, η αξία κατά την αρχική αναγνώριση προσαυξάνεται µε τα έξοδα συναλλαγών και μειώνεται µε τα έσοδα και τις
προμήθειες που σχετίζονται άμεσα µε την απόκτηση ή τη δημιουργία τους.
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 επιμετρούνται μεταγενέστερα
της αρχικής τους αναγνώρισης στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού ταξινομούνται σε μια από τις εξής τρεις κατηγορίες:
• στο αποσβεσμένο κόστος, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
-το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η
διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, και
-βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δημιουργούνται σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου
κεφαλαίου (solely payments of principle and interest – SPPI)
• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων απευθείας στην καθαρή θέση, εφόσον πληρούνται αμφότερες οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
-το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος
επιτυγχάνεται τόσο με την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, και
-βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο δημιουργούνται σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου
κεφαλαίου
• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: σε κάθε άλλη περίπτωση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού θα
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Η βάση της ταξινόμησης και της επακόλουθης επιμέτρησης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων εξαρτάται από τους
ακόλουθους δύο παράγοντες:
• Το επιχειρησιακό μοντέλο της οντότητας για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.
• Τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών της οντότητας.
Το επιχειρησιακό μοντέλο αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
της προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές και καθορίζει εάν οι ταμειακές ροές θα προκύψουν από την είσπραξη συμβατικών
ταμειακών ροών, την πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο.
Η δοκιμή SPPI είναι η δεύτερη προϋπόθεση για την ταξινόμηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Ειδικότερα, για
ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο που πρέπει να επιμετρηθεί, οι συμβατικοί όροι του πρέπει να οδηγούν σε συγκεκριμένες
ημερομηνίες στις ταμειακές ροές που να αποτελούνται από πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου αρχικού κεφαλαίου.
Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στην
εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων στη γραμμή «Κέρδη / (ζημίες) από συμμετοχές
και χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία – Απομειώσεις». Οι μεταβολές στην εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που
διατηρούνται ως τη λήξη τους για είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών αναγνωρίζονται στα «Λοιπά συνολικά εισοδήματα».
Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση τις τιμές προσφοράς της αγοράς.
Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά η εύλογη αξία προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το
εύρος των ορθολογικών εκτιμήσεων της εύλογης αξίας είναι σημαντικά μεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν
μπορούν εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη αξία. H αγορά ή πώληση
χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που
προβλέπεται από κανονισμό ή παραδοχή της αγοράς αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού (δηλ. την ημερομηνία που
το περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία).
Απομείωση
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9 οδήγησε σε αλλαγή της λογιστικής αντιμετώπισης των ζημιών απομείωσης για τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, καθώς δεν αναγνωρίζονται πλέον πραγματοποιηθείσες ζημιές αλλά αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Οι
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι ίσες με την παρούσα αξία της διαφοράς ανάμεσα στις συμβατικές ροές και στις ροές που η
Εταιρεία εκτιμά ότι θα λάβει. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές κάθε χρήσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης τα ποσά των συσσωρευόμενων αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών παρουσιάζονται ως εξής:
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στο αναπόσβεστο κόστος: τα ποσά των συσσωρευµένων αναµενόµενων
πιστωτικών ζηµιών πιστωτικού κινδύνου παρουσιάζονται αφαιρετικά της λογιστικής αξίας των µέσων προ αποµείωσης.
• Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αποτιµώµενα στην εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων που
καταχωρούνται απευθείας στην καθαρή θέση: για τα εν λόγω µέ-σα δεν αναγνωρίζεται διακριτά λογαριασµός συσσωρευµένων
αποµειώσεων στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, ωστόσο το ύψος του γνωστοποιείται στις σηµειώσεις των χρηματοοικονοµικών καταστάσεων.
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρίας αποτιμώνται στο αναποσβεστο κόστος και εκτοκίζονται με τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Τα αποτελέσματα από την αποτίμηση ή διακοπή αναγνώρισης των υποχρεώσεων που αποτιμώνται στην
εύλογη αξία αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση
μεταξύ τους ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν πρέπει
να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να είναι εξασκήσιμο κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών και σε περίπτωση
αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού (ή κατά περίπτωση το μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού
στοιχείου ή το μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) από-αναγνωρίζονται όταν:
• τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,
• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά έχει αναλάβει
ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης
μεταβίβασης, ή
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• η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα,
είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό ή (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.
Όπου η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών πόρων από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο, αλλά
παράλληλα δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη ή τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το
στοιχείο αναγνωρίζεται στο βαθμό της συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Η συνεχιζόμενη
συμμετοχή η οποία έχει τη μορφή εγγύησης επί του μεταβιβαζόμενου στοιχείου αποτιμάται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του αρχικού
υπολοίπου του στοιχείου και του μέγιστου ποσού που μπορεί η Εταιρεία να κληθεί να καταβάλει. Όταν η συνεχιζόμενη συμμετοχή
είναι υπό τη μορφή δικαιωμάτων αγοράς και / ή πώλησης επί του περιουσιακού στοιχείου (συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων
που διακανονίζονται ταμειακά), ο βαθμός συνεχιζόμενης εμπλοκής της Εταιρείας είναι η αξία του μεταβιβαζόμενου στοιχείου που
δύναται η Εταιρεία να επαναγοράσει, με εξαίρεση την περίπτωση ενός δικαιώματος πώλησης (συμπεριλαμβανομένων και
δικαιωμάτων που διακανονίζονται ταμειακά) του στοιχείου το οποίο αποτιμάται σε εύλογες αξίες, όπου η συνεχιζόμενη συμμετοχή
της Εταιρείας περιορίζεται στη χαμηλότερη μεταξύ της εύλογης αξίας του μεταβιβαζόμενου στοιχείου και την τιμή άσκησης του
δικαιώματος.
Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η υποχρέωση που απορρέει από την υποχρέωση, συμβατικά εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή
αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή
τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. Η διαφορά στις
αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
3.5 Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Η τιμή
κτήσης προσαυξάνεται με κάθε είδους δαπάνη η οποία απαιτείται προκειμένου να φτάσουν τα αποθέματα στην παρούσα κατάσταση
και θέση τους. Η τιμή κτήσης προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η
εκτιμώμενη τιμή πώλησης στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων, μειωμένη με το εκτιμώμενο κόστος για την ολοκλήρωση
αυτών και το εκτιμώμενο, για την πραγματοποίηση της πώλησης, κόστος. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αύξησης της καθαρής
ρευστοποιήσιμης αξίας αποθεμάτων που έχουν απομειωθεί, η απομείωση αυτή αντιλογίζεται.
Σχηματίζονται επαρκείς προβλέψεις για βραδέως κινούμενα και απαξιωμένα αποθέματα ή αποθέματα που θα απαξιωθούν σε βραχύ
χρονικό διάστημα, εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο που εμφανίζονται.
3.6 Λογαριασμοί Εισπρακτέοι και Πρόβλεψη για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Οι λογαριασμοί εισπρακτέοι αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος
τους μειωμένο κατά τα ποσά που είναι πιθανό ότι δε θα εισπραχθούν. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, η εισπραξιμότητα των εισπρακτέων λογαριασμών εκτιμάται είτε ανά πελάτη ξεχωριστά είτε βάση ιστορικών τάσεων
και στατιστικών δεδομένων και σχηματίζεται πρόβλεψη για απώλειες που είναι πιθανόν να συμβούν και μπορούν να
ποσοτικοποιηθούν. Η σχηματισθείσα πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται με επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε χρήσης. Τυχόν
διαγραφές απαιτήσεων από εισπρακτέους λογαριασμούς πραγματοποιούνται μέσω της σχηματισθείσας πρόβλεψης.
3.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Tα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά, καταθέσεις όψεως σε τράπεζες, καθώς και τραπεζικές υπεραναλήψεις οι οποίες
απεικονίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα.
3.8 Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος
Στο φόρο εισοδήματος της χρήσης περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος και οι αναβαλλόμενοι φόροι δηλαδή οι φόροι ή οι φορολογικές
ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στη χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν
από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους φόρους
που σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτήν την
περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις προς τις φορολογικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους
επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης και τους τυχόν πρόσθετους φόρους εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάση των ισχυουσών φορολογικών
διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές
φορολογικές διατάξεις επιδέχονται ερμηνείας και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που
αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής τους βάσης.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές εκτός από τις
περιπτώσεις:
• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου
ή μίας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει
ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου ο χρόνος
αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο
προβλεπόμενο μέλλον.
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες
φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι
των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών εκτός από τις περιπτώσεις:
• όπου η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική
αναγνώριση της υπεραξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μίας υποχρέωσης σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση
εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και
• των φορολογητέων προσωρινών διαφορών που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες, όπου οι
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα
αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο εισόδημα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι
των προσωρινών διαφορών.
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάση φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα ισχύουν στο χρόνο που το
περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και
φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών διαφορών, εφαρμόζεται ο
φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη, της ημερομηνίας της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, χρήση.
Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων
και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη
φορολογική απαίτηση εν όλω ή εν μέρει.
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις (τρέχουσες και αναβαλλόμενες) συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό
δικαίωμα και οι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
3.9 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας.
Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος
της έκδοσης. Το κόστος κτήσεως ιδίων μετοχών εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, έως ότου οι ίδιες μετοχές
πουληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος ή ζημιά από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για τη συναλλαγή έξοδα και φόρους,
περιλαμβάνεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.
3.10 Μισθώσεις
Μέχρι το οικονομικό έτος 2018, οι μισθώσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού ταξινομoύνταν είτε ως χρηματοδοτικές
μισθώσεις είτε ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που πραγματοποιoύνταν στο πλαίσιο λειτουργικών μισθώσεων (καθαρές
από τυχόν κίνητρα που έλαβε ο εκμισθωτής) χρεώνονταν στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού καθώς και αντίστοιχη υποχρέωση κατά την
ημερομηνία κατά την οποία το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι διαθέσιμο για χρήση από την εταιρεία. Κάθε καταβολή
μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της υποχρέωσης και του χρηματοοικονομικού κόστους. Το χρηματοοικονομικό κόστος επιβαρύνει
τα αποτελέσματα χρήσεως κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης, ώστε να προκύψει ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο
υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε περίοδο.
Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το ΔΠΧΑ 16 χρησιμοποιώντας την απλοποιημένη προσέγγιση καταχωρώντας, κατά την ημερομηνία
αρχικής εφαρμογής (1/1/2019), δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων με ποσό που ισούται με τις υποχρεώσεις από τις
μισθώσεις, προσαρμοσμένο κατά το ποσό τυχόν προπληρωμένων ή δουλευμένων μισθωμάτων που αφορούν στις εν λόγω μισθώσεις.
Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία μίσθωνε συγκεκριμένα πάγια τα οποία αφορούσαν συμβάσεις λειτουργικής και
χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Λειτουργικές μισθώσεις
Η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μια υποχρέωση μίσθωσης κατά την έναρξη της μίσθωσης.
Το δικαίωμα χρήσης αρχικά αποτιμάται στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης
μίσθωσης, τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν από την έναρξη της μίσθωσης μείον
οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικά άμεσα έξοδα και την εκτίμηση της υποχρέωσης για τυχόν έξοδα
αποκατάστασης του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, το δικαίωμα χρήσης αποτιμάται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις
και ζημιές απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά την τυχόν επανεκτίμηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση.
Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου μίσθωσης, εκτός και εάν στην
σύμβαση προβλέπεται μεταβίβαση της κυριότητας του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου στην Εταιρεία στο τέλος της περιόδου
μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού
στοιχείου. Επιπλέον, το δικαίωμα χρήσης ελέγχεται για ζημίες απομείωσης, εάν υπάρχουν, και προσαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου
υπάρχει αναπροσαρμογή της υποχρέωσης μίσθωσης.
Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των μελλοντικών υπολειπόμενων
πληρωμών μισθωμάτων. Η Εταιρεία για να προεξοφλήσει τα υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί το τεκμαρτό
επιτόκιο της μίσθωσης.
Οι πληρωμές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην αποτίμηση της υποχρέωσης από μισθώσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
- σταθερές πληρωμές,
- μεταβλητές πληρωμές που εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο,
- ποσά που αναμένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας,
- την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που η εταιρεία εκτιμά ότι θα ασκήσει και ποινές για καταγγελία μίσθωσης, εάν στον
καθορισμό της διάρκειας της μίσθωσης έχει ληφθεί υπόψη η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την εταιρεία.
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη μίσθωση μειώνεται με τις καταβολές των μισθωµάτων,
αυξάνεται με το χρηματοοικονομικό έξοδο και επανεκτιμάται για τυχόν τροποποιήσεις της μίσθωσης.
Επανεκτίμηση γίνεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων που μπορεί να προκύπτουν από τη μεταβολή
ενός δείκτη ή εάν υπάρχει μια μεταβολή στην εκτίμηση της εταιρείας για το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί για μια εγγύηση
υπολειμματικής αξίας, μεταβολή στη διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης και μεταβολή στην εκτίμηση άσκησης του δικαιώματος
αγοράς του υποκείμενου στοιχείου, εφόσον υπάρχει. Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται, γίνεται και αντίστοιχη
προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης ή καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος
χρήσης μηδενιστεί.
Σύμφωνα με την πολιτική που επέλεξε να εφαρμόσει η εταιρεία, το δικαίωμα χρήσης αναγνωρίζεται στην κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης στα «Ενσώματα πάγια στοιχεία» των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων και η υποχρέωση
μίσθωσης αναγνωρίζεται στις «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» και στις «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις».
Η Εταιρεία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ΔΠΧΑ 16 και κατά συνέπεια δεν αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης
και υποχρέωση μίσθωσης για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες ή για μισθώσεις στις οποίες το
υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας (αξίας μικρότερης των € 5 χιλ. όταν είναι καινούριο).
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι μισθώσεις αυτές, που αφορούν σε ενσώματα πάγια στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη
αξία μεταξύ της εύλογης και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων και αποσβένονται βάσει της ωφέλιμης διάρκειας ζωής
των παγίων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
ένα σταθερό επιτόκιο στην υπολειπόμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η αντίστοιχη υποχρέωση, καθαρή από
χρηματοοικονομικά έξοδα, απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης ως μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη
υποχρέωση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Τα αντίστοιχα έξοδα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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3.11 Προβλέψεις και Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μία παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), ως αποτέλεσμα γεγονότων του
παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να
εκτιμηθεί αξιόπιστα. Ο χρόνος πραγματοποίησης ή το ποσό της εκροής μπορεί να είναι αβέβαια. Οι προβλέψεις αποτιμώνται στο
προσδοκώμενο κόστος που απαιτείται για να προσδιοριστεί η παρούσα δέσμευση, βασιζόμενοι στα πιο αξιόπιστα τεκμήρια που είναι
διαθέσιμα κατά την ημερομηνία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, περιλαμβάνοντας τους κινδύνους και τις αβεβαιότητες
σχετικά με την παρούσα δέσμευση. Αν η επίπτωση της διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις
αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη βάση με τη χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς
για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν γίνεται προεξόφληση των
προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Σε περίπτωση
που η δυνατή εκροή οικονομικών πόρων σαν αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν
μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση αλλά γνωστοποιείται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων
είναι ελάχιστη. Εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρία που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού στοιχείου
θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία σύνταξης χρηματοοικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι
θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Το έξοδο σχετικά με μια πρόβλεψη καταχωρείται στα
αποτελέσματα, μειωμένο κατά το ποσό της εισπραχθείσας αποζημίωσης. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό για τον
οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες.
Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Για τις
ενδεχόμενες υποχρεώσεις περιλαμβάνονται λεπτομέρειες στη σημείωση 23.
3.12 Προμηθευτές
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αποτελούν υποχρεώσεις προς πληρωμή για προϊόντα ή υπηρεσίες που έχουν αποκτηθεί κατά την άσκηση
της συνήθους εμπορικής δραστηριότητας από προμηθευτές. Οι πληρωτέοι λογαριασμοί κατατάσσονται στις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις, εάν η πληρωμή οφείλεται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Αν όχι, παρουσιάζονται ως μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Οι
υποχρεώσεις προς προμηθευτές αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και αποτιμώνται μεταγενέστερα στο αναπόσβεστο
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.
3.13 Παροχές σε Εργαζομένους
Τακτικές παροχές: Οι παροχές προς τους εργαζομένους σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται, ως έξοδο, όταν καθίστανται
δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το ποσό που ήδη καταβλήθηκε
υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση καταχωρεί το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν
έξοδο), μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Οι παροχές λόγω εξόδου από την υπηρεσία είναι πληρωτέες όταν η απασχόληση
τερματίζεται από την Εταιρεία πριν από την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις παροχές λόγω
εξόδου από την υπηρεσία ως υποχρέωση και έξοδο κατά την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (α) όταν η Εταιρεία δε
δύναται πλέον να αποσύρει την προσφορά των εν λόγω παροχών και (β) όταν η οικονομική οντότητα αναγνωρίζει το κόστος για την
αναδιάρθρωση που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 37 και συνεπάγεται την καταβολή παροχών λόγω εξόδου από την
υπηρεσία.
Η Εταιρεία για το σχηματισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, υπολογίζει κατ’ έτος το 5% της συνολικής υποχρέωσης
αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει βάσει της εργατικής νομοθεσίας, υπολογιζόμενη με
βάση ποσοστό 100% της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης.
3.14 Αναγνώριση Εσόδων και Εξόδων
Τα έσοδα περιλαμβάνουν κυρίως την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, καθαρά από τους ανακτώμενους φόρους, τις
εκπτώσεις και τις επιστροφές. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην
οικονομική οντότητα και αυτά τα οφέλη μπορεί να επιμετρηθούν με αξιοπιστία. Το ποσό του εσόδου θεωρείται ότι μπορεί να μετρηθεί
αξιόπιστα όταν όλες οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πώληση έχουν επιλυθεί. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται
ως εξής:
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων
Οι πωλήσεις εμπορευμάτων(ΑΤΜs POS, Kiosk, Servers,Routers κ.λ.π), μειωμένες με τις χορηγούμενες εκπτώσεις, αναγνωρίζονται
ως έσοδο όταν οι σημαντικοί κίνδυνοι και η ιδιοκτησία μεταβιβάζεται στον αγοραστή και η είσπραξη της σχετικής απαίτησης είναι
εύλογα εξασφαλισμένη. Όταν η Εταιρία παρέχει κίνητρα στους πελάτες της, το κόστος αυτών των κινήτρων αναγνωρίζεται μειωτικά
των εσόδων.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνουν την εύλογη αξία του εισπραχθέντος ανταλλάγματος από επαγγελματικές υπηρεσίες
που παρασχέθηκαν κατά την διάρκεια του έτους, καθαρό από φόρο προστιθέμενης αξίας.
Όταν το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, το έσοδο που σχετίζεται με τη συναλλαγή αναγνωρίζεται
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης κατά την ημερομηνία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
και δεδομένου ότι το δικαίωμα στη λήψη του ανταλλάγματος έχει επιτευχθεί μέσω της παροχής των υπηρεσιών. Έτσι, το έσοδο στην
περίπτωση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών αντιπροσωπεύει το κόστος που αναλογεί στο στάδιο ολοκλήρωσης κάθε σύμβασης πλέον
οποιονδήποτε αναλογούντων κερδών μείον ποσά που είχαν αναγνωριστεί σε προηγούμενες περιόδους όπου είναι σχετικό.
Όταν το αποτέλεσμα μίας συναλλαγής δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, το έσοδο αναγνωρίζεται μόνο στον βαθμό που το κόστος
παροχής υπηρεσιών είναι ανακτήσιμο. Κανένα ποσό εσόδου δεν αναγνωρίζεται στην περίπτωση που υπάρχει σημαντική αβεβαιότητα
αναφορικά με την ανακτησιμότητα του εισπρακτέου ανταλλάγματος ή όταν το δικαίωμα είσπραξης καθίσταται μη πιθανό για λόγους
που είναι εκτός του ελέγχου της εταιρείας. Οι αναμενόμενες ζημιές αναγνωρίζονται αμέσως μόλις καταστούν πιθανές βάσει των πιο
πρόσφατων εκτιμήσεων του εσόδου και του κόστους.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται όταν ο τόκος καθίσταται δεδουλευμένος (με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου).
3.15 Διανομή Μερίσματος
Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους αναγνωρίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά την οποία εγκρίνονται προς
διανομή από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.16 Λειτουργικά Έξοδα
Τα λειτουργικά έξοδα αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων καθώς οι υπηρεσίες αναλίσκονται ή κατά την ημερομηνία
της διενέργειας των εξόδων.
3.17 Συνδεδεμένα μέρη
Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ συνδεόμενων με την Εταιρία μερών γνωστοποιούνται σύμφωνα με το ΔΛΠ 24
«Γνωστοποιήσεις Συνδεόμενων Μερών». Οι συναλλαγές και τα διεταιρικά υπόλοιπα των συνδεόμενων μερών αφορούν σε
συναλλαγές μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εταιρία καθώς και μεταξύ της Εταιρίας και των συνδεδεμένων
εταιριών του Ομίλου NCR Corporation.
3.18 Μεταγενέστερα Γεγονότα
Τα κονδύλια της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης αναπροσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν γεγονότα, τα οποία
έχουν συμβεί μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, αλλά τα οποία όμως παρέχουν ενδείξεις για
συνθήκες που προϋπήρχαν κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης. Τα μεταγενέστερα αυτά γεγονότα
γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Σημείωση 24).
3.19 Συγκριτικά στοιχεία
Όπου κρίνεται απαραίτητο, τα συγκριτικά στοιχεία της προηγουμένης χρήσεως, αναπροσαρμόζονται για να καλύψουν αλλαγές στην
παρουσίαση της κλειόμενης χρήσεως. Η Εταιρία για την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε
την 31.12.2020 χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2019.
4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ
Έσοδα από πωλήσεις εμπορευμάτων
Πωλήσεις εξοπλισμού HW
Πωλήσεις λογισμικού SW
Σύνολο

2020

2019

8.057.883

7.134.042

775.241

904.695

8.833.124

8.038.737

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Έσοδα από υπηρεσίες
2020

2019

614.334

478.364

5.140.968

5.132.480

Πωλήσεις υπηρεσιών επισκευής και ανταλλακτικών

690.000

587.747

Πωλήσεις εγκατάστασης παρεχόμενου εξοπλισμού

740.284

354.916

7.185.586

6.553.507

2020

2019

Λοιπά έσοδα παροχής υπηρεσιών

153.471

75.733

Σύνολο

153.471

75.733

Πωλήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
Πωλήσεις συντήρησης εξοπλισμού

Σύνολο
Λοιπά έσοδα

5. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ – ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
2020

2019

Υπηρεσίες Διαχείρησης έργων

345.308

404.006

Υπηρεσίες Υποστήριξης λογισμικού

544.698

146.929

42.049

191.071

932.055

742.006

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων
Σύνολο
Λοιπά λειτουργικά έξοδα

Η υποκατηγορία Λοιπά λειτουργικά έξοδα συνολικού ποσού € 167.618 στη χρήση 2020 (2019: € 364.210), περιλαμβάνει κυρίως έξοδα
πωλήσεων & μάρκετινγκ, έξοδα εγκαταστάσεων και διάφορα έξοδα διοίκησης.
6. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά έξοδα

2020

2019

Συναλλαγματικές διαφορές

1.222

21.502

Εξοδα τραπεζών

10.914

10.894

Λοιπά έξοδα

17.316

2.232

Σύνολο

29.452

34.628

2020

2019

61.000

61.751

283

568

Σύνολο

61.283

62.319

Σύνολο Έσοδα-(Έξοδα)

31.831

27.690

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής:
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Τόκοι δανείου
Λοιποί τόκοι τραπεζών

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.

20

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΥΤΗ

7. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ
Ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 58 του νόμου 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με
βάση το άρθρο 22 του νόμου 4646/2019, ορίστηκε για την κλειόμενη χρήση 2020 (όπως και για την προηγούμενη χρήση 2019) στο
24%.
Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 4172/2013 όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 4223/2013, τα μερίσματα που διανέμονται σε εταιρείες
εντός του ίδιου ομίλου, από τον Ιανουάριο του 2014 και μετά, εξαιρούνται τόσο από το φόρο εισοδήματος όσο και από τον
παρακρατούμενο φόρο, με την προϋπόθεση μεταξύ άλλων, ότι η μητρική εταιρεία συμμετέχει στην εταιρεία που διανέμει το μέρισμα
με ποσοστό τουλάχιστον 10% για δύο συνεχόμενα έτη.
Η Ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις, υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου
εισοδήματος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση. Σε σχέση με τις οικονομικές χρήσεις 2015-2020, οι οποίες
υπόκεινται σε έλεγχο από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, τα κέρδη ή οι ζημίες που εχουν δηλωθεί, για φορολογικούς σκοπούς,
παραμένουν προσωρινά εκκρεμείς, έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του
φορολογούμενου και, με βάση τους ελέγχους αυτούς, να οριστικοποιηθούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές
ζημίες, στο βαθμό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το συμψηφισμό κερδών
των πέντε επόμενων χρήσεων, που ακολουθούν τη χρήση που αφορούν.
Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε χρόνο προκαταβολή φόρου εισοδήματος υπολογιζόμενη στο 100% επί του φόρου εισοδήματος της
τρέχουσας χρήσης. Κατά την εκκαθάριση του φόρου την επόμενη χρήση, τυχόν υπερβάλλον ποσό προκαταβολής επιστρέφεται στην
Εταιρεία μετά από φορολογικό έλεγχο.
Από τη χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης που οι ετήσιες
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές, υποχρεούνται να λαμβάνουν
«Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/94 για τις χρήσεις 2011 έως 2013 και
στο άρθρο 65Α του Ν.4174/2013 για τις χρήσεις 2014 και μετέπειτα, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται
από τον ίδιο Ορκωτό Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης
του φορολογικού ελέγχου ο Ορκωτός Ελεγκτής, ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης»
και στη συνέχεια την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Από την χρήση 2016 και μετά το ετήσιο φορολογικό
πιστοποιητικό έχει καταστεί προαιρετικό.
Η Εταιρεία δεν έχει ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως και το 2014 επειδή έχει παρέλθει η πενταετία απο τη δυνατότητα του
Ελληνικού Δημοσίου να ασκήσει το δικαίωμα φορολογικού ελέγχου. Για τις χρήσεις 2011 έως και 2019 έχει εκδοθεί «Έκθεση
Φορολογικής Συμμόρφωσης» από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά το έξοδο φόρου
και την αντίστοιχη πρόβλεψη φόρου, όπως αυτά αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός
έλεγχος για τη χρήση 2020 ήδη διενεργείται από τη ΣΟΛ CROWE και θα ολοκληρωθεί μετά την δημοσίευση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 2020. Κατά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου, η Διοίκηση δεν αναμένει να προκύψουν
σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.
7.1 Φόροι εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος που επιβάρυνε τα αποτελέσματα, αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος
Αναβαλλόμενος φόρος
Σύνολο

2020
(760.554)
175.088
(585.466)

2019
(914.706)
34.437
(880.269)

Η συμφωνία μεταξύ των ποσών φόρου εισοδήματος, όπως απεικονίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αυτών που
προκύπτουν από την εφαρμογή των ισχυόντων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος της Εταιρείας, έχει ως ακολούθως:

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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2020

2019

Κέρδη πρό φόρων

586.250

625.596

Συντελεστής φόρου

24%

24%

Αναλογούν φόρος

(140.700)

(150.143)

Φορολογικές αναμορφώσεις εξόδων/εσόδων

(617.206)

(383.249)

175.088

34.437

(2.647)

(381.314)

(585.466)

(880.269)

Αναβαλόμενος φόρος
Λοιπά
Σύνολο φόρου

Τα λοιπά ποσά φόρου εισοδήματος χρήσης 2019, συνολικού ύψους € 381.314, αφορούν καταβληθέντες φόρους εισοδήματος λόγω
υποβολής στις φορολογικές αρχές τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος των φορολογικών ετών 2018 και 2017.
Στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, το υπόλοιπο του φόρου εισοδήματος κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 αφορά υποχρέωση
(πληρωτέο φόρο) που ανέρχεται σε € 423.023. Το αντίστοιχο ποσό κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 αφορά υποχρέωση (πληρωτέο
φόρο) που ανέρχεται σε Ευρώ 244.505.
7.2 Αναβαλλόμενοι φόροι
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προέρχονται από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής
βάσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Τα υπόλοιπα των
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής:
Υπόλοιπο
31/12/2019

Επίδραση στα
αποτελέσματα
χρήσης 2020

Υπόλοιπο
31/12/2020

Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
- Προβλέψεις διαφόρων εξόδων (εγγυήσεις πωλήσεων)

39.352

32.796

72.148

8.866

(4.808)

4.058

48.218

27.988

76.206

(12.756)

(2.867)

(15.623)

(161.065)

161.065

0

(34.966)

(11.098)

(46.064)

Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία

(208.787)

147.100

(61.687)

Απαιτήσεις/(Υποχρεώσεις) από αναβαλλόμενη φορολογία, καθαρές

(160.569)

175.088

14.519

- Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Απαιτήσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
Υποχρεώσεις από αναβαλλόμενη φορολογία
- Ενσώματα πάγια στοιχεία
- Πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων
- Πρόβλεψη εκτάκτων αμοιβών προσωπικού (bonus)

Το μεγαλύτερο μέρος από το σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης είναι βραχυπρόθεσμο.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται, όταν υπάρχει ισχύον νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν
οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι
εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Η Εταιρία υπολόγισε την αναβαλλόμενη φορολογία με βάση τον αντίστοιχο
συντελεστή που προβλέπεται να ισχύει κατά το χρόνο τακτοποίησής της. Στην κλειόμενη χρήση η αναβαλλόμενη φορολογία
υπολογίστηκε με συντελεστή 24% όπως και στην προηγούμενη χρήση.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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8. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης αναλύονται ως εξής:
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ
Αξία κτήσης 31/12/19
Προσθήκες
Μειώσεις

Αξία κτήσης 31/12/20
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
Σωρευμένες αποσβέσεις 31/12/19
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων

Σωρευμένες αποσβέσεις 31/12/20
Αναπόσβεστη αξία 31/12/19
Αναπόσβεστη αξία 31/12/20

Η/Υhardware

Εξοπλ/σμός
γραφείων

Κτήρια

Δικαιώματα
χρήσης

Σύνολο

178.509
17.274
(43.712)
152.071

287.722
(1.230)
286.492

188.624
188.624

180.264
180.264

835.119
17.274
(44.942)
807.451

(153.685)
(12.384)
43.712
(122.358)
24.824
29.714

(269.599)
(5.805)
1.230
(274.174)
18.123
12.318

(137.263)
(11.064)
(148.326)
51.361
40.297

(119.366)
(57.084)
(176.450)
60.898
3.814

(679.913)
(86.336)
44.942
(721.306)
155.206
86.143

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρία μισθώνει περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων κτιρίων, μεταφορικών μέσων και εξοπλισμού γραφείου για τους
σκοπούς της λειτουργίας της, τα οποία και παρουσιάζει στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης στα ενσώματα πάγια
περιουσιακά στοιχεία. Για τις καταβολές των μισθωμάτων και το προεξοφλητικό επιτόκιο γίνεται σχετική αναφορά στη σημείωση
21.
9. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Δοσμένες εγγυήσεις ενοικίων και κοινοφελών οργανισμών
Σύνολο

2020
32.421
32.421

2019
32.421
32.421

2020
749.726
(153.108)
596.618

2019
1.117.261
(176.257)
941.004

2020
176.257
10.563
(33.712)
153.108

2019
671.105
222.449
(717.297)
176.257

10. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής:

Εμπορεύματα
Πρόβλεψη για απαξίωση αποθεμάτων
Σύνολο
Η κίνηση της πρόβλεψης για απαξίωση αποθεμάτων έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Σχηματισμός πρόβλεψης
Χρησιμοποίηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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11. ΠΕΛΑΤΕΣ
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται ως εξής:

Απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 12)
Πελάτες
Πρoβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Σύνολο

2020
451.133
2.779.391
(16.908)
3.213.616

2019
572.225
7.123.371
(36.941)
7.658.655

2020
36.941
(20.033)

2019
21.017
(218)
16.142
36.941

Η κίνηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής:

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου
Μείωση πρόβλεψης
Αύξηση πρόβλεψης
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου

-

16.908

Παρακάτω γίνεται ανάλυση της ενηλικίωσης των απαιτήσεων της Εταιρείας, πριν τον σχηματισμό προβλέψεων για επισφάλεια.
Σύνολο πελατών
0-30
31-60
61-90
91-180 181-360
>360
3.230.524
2.218.380 802.969 201.104 2.335
2.502
3.234
12. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι ενδοομιλικές συναλλαγές αναλύονται ως εξής:
ΠΕΛΑΤΕΣ

2020
NCR ( Middle East) Ltd

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΖΙΡΟΥ
2019

2020

2019

1.751.475
5.466

1.719.714
-

-

1.370

NCR Pakistan

1.300

19.880

NCR UK

6.785

1.190

4.626

5.228

39.072

73.446

4.924

47.339

6.467

-

3.358

488

NCR Switzerland

48.422

55.853

3.601

628

Other related parties

24.564

36.153

21.799

25.808

1.883.550

1.907.606

451.133

572.225

NCR North Africa
NCR Dubai

NCR CORPORATION
NCR CORPORATION-U.S AREA

ΣΥΝΟΛΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
NCR GLOBAL SOLUTIONS LTD
NCR (Middle East) Ltd
NCR Nigeria
NCR Dutch Holdings BV

492.734

755

-

-

-

1.186

-

ΥΠΟΛΟΙΠΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΖΙΡΟΥ
2020

410.884

2019

2020

2019

9.872.740

9.463.053

(57.772)

(1.711.238)

275.747

50.913

(37.699)

(21.414)

4.307

-

(3.314)

-

530.494

519.132

(17.406)

(43.969)

NCR Corporation

19.071

13.871

(3.296)

(2.404)

NCR UK Limited

8.855

23.210

(50)

(12.881)

37.332

31.491

-

(24.971)

1.167

14.454

-

(2.056)

46.072

2.458

(2.166)

(.1541)

NCR RUSSIA Α.Ο
NCR D00 BEOGRAD
NCR Cyprus Ltd

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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NCR Jordan
Other related parties
ΣΥΝΟΛΑ

38.504

-

(2.483)

-

90.250

27.389

(8.280)

(9.097)

10.924.539

10.145.971

(129.983)

(1.829.571)

Το ενδοεταιρικό δάνειο που έχει δώσει η Εταιρεία σε εταιρεία του Ομίλου ύψους Ευρώ 2.000.000 αναλύεται στη σημείωση 14.
Οι εισπραχθέντες τόκοι για την χρήση 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 60.833 και για τη χρήση 2020 ανήλθαν σε Ευρώ 61.000.
13. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Τα λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής:

Απαίτηση από δάνειο σε μητρική εταιρεία
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Ενδοεταιρικές απαιτήσεις τόκων (Σημείωση 14)
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

2020
2.000.000
170
25.500

2019
2.000.000
170
25.500

102.254

102.259

2.127.924

2.127.929

14. ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ
Η Εταιρεία έχει χορηγήσει στην εταιρεία του Ομίλου με επωνυμία NCR DUTCH HOLDINGS BV ( που είναι και η μητρική εταιρεία),
δάνειο ύψους Ευρώ 3.000.000 με επιτόκιο 3% εκ του οποίου επιστράφηκε ποσό Ευρώ 1.000.000 τον Ιούνιο του 2016 για την πληρωμή
μερισμάτων στην μητρική εταιρεία. Το υπόλοιπο ποσό δανείου Ευρώ 2.000.000 παραμένει έως σήμερα απαίτηση από την μητρική
εταιρεία και μπορεί να επιστραφεί οποτεδήποτε ζητηθεί.
Στη διάρκεια του 2020, το ύψος των ειπραχθέντων τόκων ανέρχεται σε Ευρώ 61.000 ενώ η απαίτηση από τόκους στο τέλος του έτους
ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ 25.500.
15. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα αυτών αναλύονται ως εξής:
2020
933
6.055.828
6.056.761

Ταμείο
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Σύνολο

2019
727
1.598.977
1.599.704

Τα ανωτέρω ποσά αναλύονται ανά τύπο νομίσματος ως εξής:

Ποσά σε Ευρώ

Χρηματικά διαθέσιμα

6.018.365

Ποσά σε USD
αποτιμημένα σε Ευρώ

Σύνολο σε Ευρώ

38.396

6.056.761

Το ισοδύναμο υπόλοιπο του ποσού δολαρίων ΗΠΑ 47.013,84 ήταν σε Ευρώ 38.395,88.
Πιστωτική διαβάθμιση ταμειακών διαθεσίμων
Η πιστωτική διαβάθμιση στα ταμειακά διαθέσιμα με βάσει εξωτερικούς δείκτες αξιολόγησης (FITCH) έχει ως εξής:

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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A
BCCC+
CCC

2020

2019

5.790.032
4.787
122.019
138.990

730.967
658.696
209.314

6.055.828

1.598.977

16. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
16.1 Μετοχικό κεφάλαιο
Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των € 2.383.913, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 78.444
ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία € 30,39 η κάθε μία.
Με βάση το μετοχολόγιο της η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας ήταν η ακόλουθη:
Επωνυμία μετόχου
NCR DUTCH HOLDINGS BV

Αριθμός
μετοχών
78.444

2020
100%

2019
100%

16.2 Τακτικό αποθεματικό
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, παρακρατείται ετησίως το 5% τουλάχιστον των καθαρών κερδών,
μετά από φόρους, για τη δημιουργία τακτικού αποθεµατικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εξίσωση, πριν τη
διανομή μερίσματος, του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών και ζημιών. Η παρακράτηση αυτή παύει να είναι
υποχρεωτική, όταν το υπόλοιπο του τακτικού αποθεματικού φθάσει το 1/3 του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου, ενώ τo αποθεματικό
αυτό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους.
Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων, και ως εκ τούτου δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Την 31 Δεκεμβρίου 2019 και την 31 Δεκεμβρίου
2020 το τακτικό αποθεματικό ανήλθε σε Ευρώ 837.633.
16.3 Λοιπά αποθεματικά
Στα Λοιπά αποθεματικά Ευρώ 713.409 την 31 Δεκεμβρίου 2020 και Ευρώ 713.409 την 31 Δεκεμβρίου 2019 περιλαμβάνονται τα μη
διανεμηθέντα αποθεματικά που προέκυψαν σε προηγούμενες χρήσεις από έσοδα φορολογηθέντα με ειδικό τρόπο.
17. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Με βάση την ελληνική εταιρική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται, κάθε χρήση, να διανέμουν στους μετόχους τους, τουλάχιστον
το 35% των κερδών, μετά από φόρους, και μετά από την κράτηση για τακτικό αποθεματικό, εκτός εάν η Γενική Συνέλευση των
Μετόχων αποφασίσει διαφορετικά με συγκεκριμένα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
18. ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
Οι προμηθευτές αναλύονται ως εξής:

Προμηθευτές

2020
288.597

2019
364.538

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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ΑΥΤΗ
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες (Σημείωση 12)
Σύνολο

129.983
418.580

1.829.571
2.194.109

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.

19. ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
2020

2019

137.394

135.644

3.814

57.085

Λοιπές υποχρεώσεις

203.439

216.156

Φ.Π.Α. πληρωτέος

290.218

1.204.534

Φόρος μισθωτών υπηρεσιών

165.227

123.472

5.968

102.508

588

19.435

806.648

1.858.834

Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16)

Λοιπές υποχρεώσεις σε φόρους
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.

20. ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Η Εταιρεία κατά την 31.12.2020 απασχολούσε 61 άτομα όπως και στο τέλος του 2019. Οι Αμοιβές και έξοδα προσωπικού, όπως
εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, αναλύονται ως εξής:

Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές παροχές
Σύνολο

2020

2019

2.789.284

2.421.729

514.502

478.616

36.693

47.882

3.340.479

2.948.228

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού
Σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης,
το ύψος της οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος μήνα πριν την απόλυση, τη διάρκεια
υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης εξηρτημένης εργασίας τους (απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς
προειδοποίηση ή συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο χρόνος προειδοποίησης
όσο και τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε
εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου δηλ. την 12/11/2012, 17 έτη υπηρεσίας
και άνω στον ίδιο εργοδότη και απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Σημειώνεται ότι για τον υπολογισμό της επιπρόσθετης
αποζημίωσης λαμβάνονται οι τακτικές αποδοχές του εργαζόμενου αλλά μέχρι του ποσού των Ευρώ 1.800. Η οφειλόμενη αποζημίωση,
σε περίπτωση πλήρους συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, είναι ίση με κατ’ ελάχιστο ποσοστό 50% του ποσού που θα καταβαλλόταν
σε περίπτωση απόλυσης άνευ αιτίας και σε κατ’ ελάχιστο ποσοστό 40% σε περίπτωση που έχουν και επικουρική ασφάλιση. Στις
περιπτώσεις που εργαζόμενοι δικαιούνται την επιπρόσθετη αποζημίωση, αυτή υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών του
τελευταίου μήνα πριν την λύση της σύμβασης εργασίας τους, χωρίς περιορισμό στο ποσό των αποδοχών όπως ανωτέρω. Τέλος,
σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο, προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος δεν δικαιούται αποζημίωση όπως

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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ΑΥΤΗ
ενδεικτικώς αναφερομένων π.χ. περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης, περίπτωση απόλυσης με σύμβαση εργασίας για τους πρώτους
12 μήνες, υποβολή μήνυσης για αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του, θάνατος εργαζόμενου
κ.λπ..
Η Εταιρεία για το σχηματισμό της πρόβλεψης αποζημίωσης προσωπικού, υπολογίζει κατ’ έτος το 5% της συνολικής υποχρέωσης
αποζημείωσης προσωπικού λόγω εξόδου απο την υπηρεσία, όπως αυτή προκύπτει βάσει της εργατικής νομοθεσίας, υπολογιζόμενη
με βάση ποσοστό 100% της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης. Η εταιρεία ξεκίνησε τον υπολογισμό αυτό το έτος 2010 και στις
31/12/2020 η Εταιρεία έχει καλύψει το 40% της συνολικής υποχρέωσης αποζημίωσης προσωπικού της 31 Δεκεμβρίου 2020.
Η κίνηση της πρόβλεψης αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:
2020
525.195
73.869
599.064

Πρόβλεψη στην αρχή της χρήσης
Σχηματισμός πρόβλεψης χρήσης
Πρόβλεψη στο τέλος της χρήσης

2019
458.481
66.714
525.195

21. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Την 31η Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία είχε συμφωνίες μίσθωσης που αφορούσαν στην ενοικίαση κτιρίων, οχημάτων και εκτυπωτών
οι οποίες λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως και το 2023. Το σύνολο των υποχρεώσεων από τις μισθώσεις που αναγνώρισε η
Εταιρία κατά την διάρκεια της χρήσεως 2020 έχουν ως εξής :
Υποχρεώσεις από (πρώην λειτουργικές) μισθώσεις 1/1/2020:
Προσθήκες χρήσης

60.899
0

Χρεωστικοί τόκοι
Πληρωμές μισθωμάτων

283
(57.368)

Υποχρεώσεις από (πρώην λειτουργικές) μισθώσεις 31/12/2020:

3.814

Πλέον: Υποχρεώσεις από (πρώην χρηματοδοτικές) μισθώσεις 31/12/2020

2.188

Συνολικές υποχρεώσεις από μισθώσεις 31/12/2020

6.002

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις

3.814
2.188

Σύνολικές υποχρεώσεις από μισθώσεις

6.002

Η συνολική ταμειακή εκροή για μισθώσεις (λειτουργικές και χρηματοδοτικές) κατά την διάρκεια της χρήσεως 2020 ανήλθε σε ποσό
€ 59.918 (€ 57.368 για λειτουργικές και € 2.550 για χρηματοδοτικές). Τα έξοδα τόκων επί των υποχρεώσεων από μισθώσεις με τα
οποία επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 ανήλθαν σε ποσό € 1.001 (€ 283 για λειτουργικές και € 718 για
χρηματοδοτικές). Οι καθαρές εξοφλήσεις υποχρεώσεων ανήλθαν σε ποσό € 58.917 (€ 57.085 για λειτουργικές και € 1.832 για
χρηματοδοτικές).
Οι μελλοντικές ελάχιστες πληρωμές μισθωμάτων (δεσμεύσεις) των ανωτέρω υποχρεώσεων από μισθώσεις την 31η Δεκεμβρίου 2020
και 2019 έχουν ως εξής:

Έως 1 έτος
Από 1-5 έτη
Σύνολο

31.12.2020

31.12.2019

75.901
45.188

70.581
33.535

121.089

104.116

Οι ανωτέρω δεσμεύσεις από μισθώσεις κατά την 31/12/2020 αφορούν σε μισθώσεις αυτοκινήτων, κτιρίων και εκτυπωτών και
αναλύονται ως εξής:

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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31/12/2020
Δεσμεύσεις

Εντός 1 έτους

1 έως 5 έτη

Σύνολο

Υποχρεώσεις μισθώσεων κτιρίων

51.340

-

51.340

Υποχρεώσεις μισθώσεων οχημάτων
Υποχρεώσεις μισθώσεων εκτυπωτών
Σύνολο

23.016
1.545
75.901

44.416
772
45.188

67.432
2.317
121.089

Το τεκμαρτό επιτόκιο μίσθωσης που χρησιμοποιήθηκε για την προεξόφληση των υποχρεώσεων από μισθώσεις ανήλθε σε 2% - 2,39%
για τις μισθώσεις οχημάτων, σε 3,14% για τις μισθώσεις εκτυπωτών και σε 2,39% - 4,73% για τις μισθώσεις κτιρίων.

22. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους χρηματοοικονομικούς κινδύνους μέσω των χρηματοοικονομικών μέσων που διάθέτει:
Συναλλαγματικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος
Κίνδυνος ρευστότητας
Κίνδυνος της αγοράς

-

22.1 Συναλλαγματικός κίνδυνος
Λόγω της φύσης των παρεχομένων υπηρεσιών η Εταιρεία τιμολογεί και εισπράττει κυρίως σε Ευρώ και ως εκ τούτου δεν εκτίθεται
σε μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο ο οποίος προέρχεται από τη μεταβολή της ισοτιμίας του δολαρίου έναντι του Ευρώ. Ομοίως οι
πληρωμές των προμηθευτών είναι σε Ευρώ.
Η Εταιρεία διατηρεί μικρό μέρος των διαθεσίμων της σε δολάρια ΗΠΑ για την κάλυψη των εκάστοτε υποχρεώσεών της στο ίδιο
νόμισμα.
Επομένως η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο δεν είναι σημαντική.
22.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για την Εταιρεία σε περίπτωση που κάποιος πελάτης ή
συναλλασσόμενος με χρηματοοικονομικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και προέρχεται κυρίως από τις
απαιτήσεις από πελάτες.
Ο μέγιστος πιστωτικός κίνδυνος στον οποίο είναι εκτεθειμένη η Εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Αξίες κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης
Πελάτες
Απαιτήσεις από δάνεια
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Λοιπές απαιτήσεις
Μακροχρόνιες απαιτήσεις
Σύνολο

2020
3.213.616
2.000.000
6.056.761
127.924
32.421
11.430.722

2019
7.658.654
2.000.000
1.599.704
127.929
32.421
11.418.708

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Τα
δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που
χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν λιγότερο τον πιστωτικό κίνδυνο.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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ΑΥΤΗ
Δεν υπάρχουν σημαντικά έσοδα που να προέρχονται από ένα και μόνο πελάτη της Εταιρείας οπότε δεν παρατηρείται συγκέντρωση
πιστωτικού κινδύνου.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα θεωρούνται ως στοιχείο με υψηλό πιστωτικό κίνδυνο, λόγω των υφιστάμενων
οικονομικών συνθηκών. Το μεγαλύτερο μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της Εταιρείας είναι επενδυμένα για μικρό χρονικό
διάστημα (Σημείωση 15). Επιπλέον, η πιστωτική διαβάθμιση των πιστωτικών ιδρυμάτων, στα οποία διατηρούνται τα ταμειακά
διαθέσιμα της Εταιρείας, έχει βελτιωθεί σε σχέση με τα προηγούμενα οικονομικά έτη, κάτι το οποίο αντισταθμίζει σε μεγάλο
βαθμό τον πιστωτικό κίνδυνο.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εκτιμάται ότι δεν εκθέτουν την Εταιρεία σε σημαντικό πιστωτικό κίνδυνο διότι
αποτελούνται κυρίως από δάνεια προς την μητρική εταιρεία.
22.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μην μπορέσει να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της
υποχρεώσεις όταν απαιτείται.
Παρακάτω παρατίθεται ανάλυση των μη προεξοφλημένων συμβατικών πληρωμών των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της
Εταιρείας:
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έως 1
έτος
Προμηθευτές

2020

2019

418.580

2.194.109

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

806.648

1.858.834

1.225.228

4.052.943

Σύνολο

Για την κάλυψη του κινδύνου ρευστότητας, η Εταιρεία διατηρεί υψηλά ταμειακά διαθέσιμα (€ 6.056.761 την 31/12/2020 έναντι €
1.599.704 την 31/12/2019) ενώ έχει καταρτίσει συμβάσεις με τράπεζες για χορήγηση πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό
απεριορίστου διάρκειας. Επιπλέον, το κεφάλαιο κίνησης παραμένει θετικό επί σειρά ετών (€ 4,8 εκατ. την 31/12/2020 έναντι € 2.1
εκατ. την 31/12/2019).
22.4 Κίνδυνος της αγοράς
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο οι αλλαγές στις τιμές της αγοράς, όπως οι συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια και
τιμές μετοχών, να επηρεάσουν τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων που κατέχει. Ο σκοπός
της διαχείρισης του κινδύνου της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της Εταιρείας στους κινδύνους αυτούς στο πλαίσιο αποδεκτών
παραμέτρων.
Η Εταιρεία δεν έχει χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις σταθερού επιτοκίου που να αποτιμώνται στην
εύλογη αξία μέσω της κατάστασης συνολικού εισοδήματος και παράγωγα (συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων) που να χαρακτηρίζει
ως μέσα αντιστάθμισης λογιστικού μοντέλου αντιστάθμισης εύλογης αξίας. Επομένως, μία αλλαγή των επιτοκίων κατά την
ημερομηνία ισολογισμού δε θα επηρέαζε την κατάσταση συνολικού εισοδήματος λόγω εύλογων αξιών.
22.5 Εξάπλωση και Επίδραση της Επιδημίας COVID-19
Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί τους τελευταίους 18 μήνες από την αιφνίδια εμφάνιση διεθνώς της πανδημίας από τον ιό
covid-19 εμπνέει σοβαρή ανησυχία για την Ελληνική οικονομία και κατ’ επέκταση για τις οικονομικές επιδόσεις της NCR
Corporation.
H εταιρεία, πιστή στο δόγμα του ότι “το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι βασικός πυλώνας της επιτυχίας μας’’ σχεδίασε και
εφάρμοσε από την πρώτη στιγμή ειδικά μέτρα προστασίας του προσωπικού, τα οποία μεταξύ άλλων προβλέπουν τις ενέργειες για
την αντιμετώπιση των προβλημάτων λόγω Covid 19 και την προστασία των εργαζομένων της εταιρείας. Ακολουθώντας τις οδηγίες
των αρμόδιων Αρχών, του Υπουργείου Υγείας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ελήφθησαν τα εξής μέτρα.

Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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1. Ενημέρωση όλων των εργαζομένων
Με μέριμνα της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου (HR), έχει κοινοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail)
ενημερωτικό υλικό για τα μέτρα προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν και υλοποιούν μέτρα
εσωτερικής υγιεινής και ασφάλειας για να προστατεύουν τόσο τους εαυτούς τους όσο και τους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή.
2. Μέτρα προστασίας στους κοινόχρηστους χώρους
• Στην καθημερινή διαδικασία καθαρισμού των χώρων προστέθηκε, και θα παραμείνει για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο,
η διαδικασία πρόσθετης απολύμανσης.
• Έχει προβλεφθεί να υπάρχει διαθεσιμότητα σε όλα τα απαραίτητα μέσα για την προφύλαξη.
3. Δημιουργία οδηγιών για χειρισμό ύποπτου κρούσματος στο χώρο εργασίας
Με μέριμνα του HR και με βάση τις οδηγίες των κρατικών φορέων έχουν καταγραφεί και αποσταλεί στο προσωπικό οδηγίες για
τον χειρισμό τυχόν ύποπτου κρούσματος στο χώρο εργασίας.
4. Ετοιμότητα τμημάτων σε περίπτωση κρούσματος
Έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:
Για την δυνατότητα απομακρυσμένης εργασίας από το σπίτι:
• Πέραν του προσωπικού που διέθετε εταιρικό laptop και δυνατότητα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα συστήματα, η
μηχανογράφηση έδωσε άμεσα όσα laptop ήταν διαθέσιμα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για εξ αποστάσεως εργασία.
• Προωθήθηκαν οι κλήσεις των σταθερών τηλεφώνων στα κινητά τηλέφωνα και τέθηκε σε εφαρμογή σύστημα κλήσεων σε
εξωτερικούς φορείς έτσι ώστε να συνεχίζεται χωρίς πρόβλημα η επικοινωνία.
• Το τμήμα εγκαταστάσεων και υποδομών έχει φροντίσει να υπάρχει standby συνεργείο καθαρισμού και απολύμανσης και έχουν
διενεργηθεί άμεσα απολυμάνσεις των κτιρίων.
• Έχουν ορισθεί οι υπεύθυνοι ενημέρωσης των προμηθευτών και των πελατών.
• Αξιοποιήθηκαν υποδομές και εγκαταστάσεις για την παραγγελιοληψία και την αποστολή ανταλλακτικών με ασφάλεια και κάτω
από το πρίσμα της κάλυψης βλαβών ΑΤΜ σε σημεία υψηλής βαρύτητας για το κοινωνικό σύνολο, π.χ νησιά.
5. Λειτουργία Κέντρου Διανομής
Το πλάνο για τη λειτουργία του κέντρου διανομής σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος είναι το εξής:
• Προσωρινό κλείσιμο αποθηκευτικών χώρων για απολύμανση.
• Ενημέρωση στους μεταφορείς για προϊόντα που έρχονται είτε από ελληνικές εταιρείες logistics είτε από εταιρίες εξωτερικού (π.χ.
Cisco), ώστε να μη σταλούν στην IQT μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση.
• Ενημέρωση στους πελάτες χονδρικής για το ελάχιστο διάστημα (που θα απαιτηθεί για απολύμανση, κλπ) όπου ενδεχομένως δε
θα εκτελείται καμία παραγγελία.
• Η παραλαβή και αποθήκευση των εμπορευμάτων μπορεί εφόσον απαιτηθεί να γίνει σε 3 PL Partners.
• Η διαδικασία rework μπορεί να γίνει σε χώρο συνεργαζόμενων 3 PL Partners.
• Μετά την απολύμανση, θα υπάρξει πλάνο όπου θα προσέρχονται όσοι υπάλληλοι χρειάζονται προκειμένου να διαχειριστούν τον
όγκο δουλειάς.
6. Λειτουργία Τεχνικής Διεύθυνσης
Το πλάνο για τη λειτουργία της Τεχνικής Διεύθυνσης σε περίπτωση εμφάνισης κρούσματος είναι το εξής:
• Προσωρινό κλείσιμο των κτιρίων για απολύμανση.
• Ενημέρωση των πελατών για το διάστημα που θα κλείσει.
• Ενημέρωση των συνεργατών να μη στέλνουν προϊόντα προς επισκευή για το διάστημα που θα παραμείνει η διεύθυνση κλειστή.
• Ανάρτηση σήμανσης στα αυτοκίνητα των τεχνικών προς ενημέρωση των πελατών μας για το σκοπό διακίνησής τους.
• Το προσωπικό της διεύθυνσης και πωλήσεων μένει σπίτι του για το διάστημα που θα παραμείνει κλειστή η διεύθυνση.
• Μετά την απολύμανση καταρτίζεται πλάνο για την προσέλευση όσων υπαλλήλων απαιτείται για να διαχειριστούν τον όγκο
δουλειάς.
Παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα της εταιρείας δεν έχουν πληγεί σοβαρά έως σήμερα, αναμένεται ότι αυτό θα συμβεί στο
επόμενο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τη διάρκεια και την ένταση των έκτακτων μέτρων που λαμβάνονται. Η εταιρεία αν και δεν
εντάσσεται άμεσα στους πληττόμενους από τον COVID-19 κλάδους της οικονομίας, εμμέσως θα πληγεί από τις αρνητικές
χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.
Για κάθε έναν από τους 3 κλάδους της εταιρείας με τα έως σήμερα δεδομένα υπάρχουν οι ακόλουθες εκτιμήσεις :
Εμπόριο Προϊόντων Πληροφορικής (ATM, KIOSKS, ΛΥΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ):
Ειδικά με τον περιορισμό των εγκαταστάσεων νέων μηχανημάτων, ο κλάδος εκτιμάται ότι θα επηρεαστεί αρνητικά στο επόμενο
χρονικό διάστημα και τουλάχιστον μέχρι την άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις και της αναστολής λειτουργίας των
επιχειρήσεων που παρέχουν ξενοδοχειακές και λοιπές τουριστικές υπηρεσίες.
Οι επισυναπτόμενες Σημειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες 3-32 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Υπηρεσίες Πληροφορικής (PS services):
H δραστηριότητα της υποστήριξης λογισμικών προγραμμάτων εκτιμάται ότι δεν επηρεάζεται, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, όσον
αφορά στα έσοδα της, ενώ παράλληλα η λειτουργία της συνεχίζεται χρησιμοποιώντας εκτεταμένα πρακτικές τηλεργασίας.
Τεχνικές Υπηρεσίες (WCS τεχνικό τμήμα):
Εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει μείωση εσόδων για το σύνολο του 2021 στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης. Αυτό οφείλεται στο
ότι υπάρχουν συμβάσεις ενεργής υποστήριξης συμφωνημένης τιμολόγησης και εγκατεστημένης βάσης.
Γενικά έχει σημασία να τονιστεί ότι η τρέχουσα ρευστότητα της εταιρείας είναι αρκετά σημαντική με διαθέσιμα σημαντικού ύψους
καθώς και χαμηλό δείκτη μόχλευσης. Επομένως εκτιμάται ότι η θέση της Εταιρείας είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να ανταπεξέλθει
στο δύσκολο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί για το επόμενο χρονικό διάστημα. Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ποιο είναι το
διάστημα αυτό και η εταιρεία έχει βασισθεί στις επίσημες κρατικές αλλά και διεθνείς ανακοινώσεις και εκτιμήσεις, σύμφωνα με
τις οποίες, αναμένεται να εξομαλυνθεί η κατάστασή αυτή μέχρι το καλοκαίρι του 2021 οπότε θα έχει προχωρήσει το εμβολιαστικό
πρόγραμμα και θα έχουν αρθεί όλοι οι περιορισμοί. Η εταιρεία έχει παρόλα αυτά κάνει τις όποιες εκτιμήσεις της πέραν των πλάνων
και των ενεργειών αντίδρασης της NCR Corp. Η ακριβής επίπτωση στα μεγέθη, εξαρτάται από το χρονικό εύρος εφαρμογής των
μέτρων και την ένταση τους, από την ταχύτητα ανάκαμψης της ζήτησης μετά την απόσυρσή τους και από τα μέτρα που θα λάβει
το κράτος ώστε να ενισχύσει τις εταιρείες και τους εργαζόμενους σε αυτές.
23. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Η Εταιρεία δεν έχει δικαστικές υποθέσεις την 31.12.2020 από τις οποίες να προκύπτουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Λεπτομέρειες για ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται στην σημείωση 7.
Οι δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις λειτουργικές μισθώσεις της Εταιρείας αναφέρονται αναλυτικά στη σημείωση 21.
Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
Κατά την 31.12.2020 υφίστανται εγγυητικές επιστολές ποσού ευρώ 1.514.366,50. Επιπλέον, με την απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Εταιρείας στις 26/2/2021, η Εταιρεία προχώρησε στην παροχή εγγύησης προς τράπεζα δια εκδόσεως εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης επταετούς διάρκειας μέχρι του ποσού των € 289.590,00 ενώ με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
της Εταιρείας στις 27/4/2021, η Εταιρεία προχώρησε στην παροχή εγγύησης προς τράπεζα δια εκδόσεως εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης διάρκειας έως 30/6/2022 μέχρι του ποσού των € 44.500,00.
Το ΔΣ της εταιρείας προτείνει τη μη διανομή μερίσματος.
24. ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου 2020 γεγονότα τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική θέση
και τα αποτελέσματα της Εταιρείας ή που θα έπρεπε να αναφερθούν στις σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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