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A. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ, ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ, ΕΚΔΟΤΙΚΗ, 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ, ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» 

 

 Κύριοι μέτοχοι, 

Με τη λήξη του διαχειριστικού έτους 2021 (περίοδος 1/1/2021 - 31/12/2021) θέτουμε υπ’ όψιν σας τις 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2021, στις οποίες απεικονίζεται κατά την 31η Δεκεμβρίου 

2021, η χρηματοοικονομική θέση και η χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. Η Έκθεση συντάχθηκε 

και είναι εναρμονισμένη με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 150 του Νόμου 4548/2018. 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις συντάχθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

 

1.ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 

Το αποτέλεσμα της χρήσης 2021 προ φόρων της Εταιρείας ήταν ζημιές €1.324.859,21 έναντι κερδών 

€40.267,64 της χρήσης 2020. Μετά φόρων το αποτέλεσμα στο 2021 ήταν ζημιές €1.802.010,58 έναντι 

κερδών €43.325,71 της χρήσης 2020. Το ζημιογόνο αποτέλεσμα της χρήσης οφείλεται σε έκτακτα έξοδα 

από την διαγραφή απαίτησης κατά πρώην οργάνων της διοίκησης ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα ήταν 

κερδοφόρο. 

Ο κύκλος εργασιών της χρήσης που έκλεισε την 31/12/2021 παρουσίασε αύξηση, σε ποσοστό 51,77% σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα ανήλθε στο ποσό των €2.421.682,03 έναντι 

€1.595.631,94 το 2020. 

Οι λειτουργικές δαπάνες της χρήσης 2021 αυξήθηκαν συνολικά σε ποσοστό 25,51% σε σχέση με την 

προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα, αύξηση παρουσίασε το κόστος πωληθέντων σε ποσοστό 16,56% αφού 

ανήλθε στην χρήση 2021 σε €1.640.770,00 έναντι €1.407.668,98 που ήταν το 2020. Τα έξοδα διοικητικής 

λειτουργίας στην χρήση 2021 ανήλθαν σε €228.023,77 έναντι €110.050,59 της προηγούμενης χρήσης 2020 

(αύξηση σε ποσοστό 107,20%). Μείωση παρουσίασαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα σε ποσοστό 22,74% 

αφού ανήλθαν στην χρήση 2021 σε € 28.282,12 έναντι €36.608,04 που ήταν το 2020. Τα έξοδα λειτουργίας 

διάθεσης στην χρήση 2021 ανήλθαν σε €60.317,19 έναντι €19.334,37 της προηγούμενης χρήσης 2020 

(αύξηση σε ποσοστό 211,97%). Τέλος, τα άλλα έξοδα στην χρήση 2021 ανήλθαν σε €2.003.341,87 έναντι 

€13.186,62 της προηγούμενης χρήσης. Η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε στα «Άλλα έξοδα» οφείλεται σε 

διαγραφή απαίτησης κατά πρώην οργάνων διοίκησης. 
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2. ΛΟΙΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το σύνολο των Ενεργητικών στοιχείων του Ισολογισμού της Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2021 σε 

€2.078.440,85 έναντι €4.162.374,88 της χρήσης 2020, αναλυόμενο σε μη κυκλοφοριακά περιουσιακά 

στοιχεία €152.686,87 (στο 2020 €668.206,73) και σε κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία €1.925.753,98 

(στο 2020 €3.494.168,15). 

Η μεγάλη μείωση των μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων καθώς και των κυκλοφοριακών 

περιουσιακών στοιχείων οφείλεται στην οριστική διαγραφή απαιτήσεων κατά πρώην οργάνων διοίκησης. 

Οι Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται την 31/12/2021 σε €76.852,64 (το 2020 

€205.111,76). 

Η μεγάλη αυτή μείωση των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στην πληρωμή φορολογικών 

υποχρεώσεων που είχαν αναβληθεί λόγω του COVID-19 καθώς και στη μείωση του οφειλόμενου ποσού 

της επιστρεπτέας προκαταβολής. 

Οι Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας ανήλθαν την 31/12/2021 σε €817.295,49 (το 2020 

€969.928,74). 

Η μείωση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων οφείλεται στη μείωση του δανεισμού καθώς και στη 

μείωση των Λοιπών Βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

 

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 

 

Κατωτέρω παρουσιάζονται σημαντικοί αριθμοδείκτες, οι οποίοι απεικονίζουν την ποσοστιαία απόδοση 

επιμέρους χρηματοοικονομικών στοιχείων κατά την 31/12/2021: 

31/12/2021 31/12/2020
Ι. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Μικτά κέρδη/Πωλήσεις
ΙΙ. ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Δανειακές υποχρεώσεις/Ίδια κεφάλαια

32,25% 11,78%

235,63% 360,25%

13,06% 9,48%  

 

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

 

Κέρδη προ Φόρων Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών Αποτελεσμάτων και Συνολικών Αποσβέσεων 

(EBITDA)  

Ο Δείκτης αυτός είναι ευρύτατα διαδεδομένος στην επενδυτική κοινότητα και εντάσσεται στη γενικότερη 

ενότητα των δεικτών αποδοτικότητας, έχοντας το πλεονέκτημα ότι απομονώνει τις επιδράσεις των 
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χρηματοδοτικών-επενδυτικών αποτελεσμάτων, της φορολογίας εισοδήματος και της κυριότερης 

κατηγορίας μη ταμιακών εξόδων που είναι οι αποσβέσεις.  

Ο Δείκτης υπολογίζεται εάν στα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως μετά φόρων προστεθούν τα 

χρηματοοικονομικά και επενδυτικά αποτελέσματα, οι συνολικές αποσβέσεις και ο φόρος εισοδήματος.  

 

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

Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) (1.802.010,58)   43.325,71         
Πλέον Φόρος Εισοδήματος 477.151,37        (3.058,07)          
Πλέον Αποσβέσεις 39.205,03          39.846,90         
Πλέον Χρηματοοικονομικά έξοδα 28.280,35          36.603,12         

EBITDA (1.257.373,83)   116.717,66       
 

 

Περιθώριο EBITDA  

Ο δείκτης αυτός προκύπτει από τον ανωτέρω πίνακα με διαίρεση του EBITDA με τον Κύκλο Εργασιών. 

Εκφράζει το ποσοστό που έχει το EBITDA επί του Κύκλου Εργασιών ή εναλλακτικά πόσα κέρδη / ζημιές 

αντιστοιχούν σε μία μονάδα πωλήσεων. Η Διοίκηση της Εταιρείας χρησιμοποιεί τον συγκεκριμένο Δείκτη 

στο πλαίσιο της ευρύτερης αποτίμησης της λειτουργικής απόδοσης της επιχείρησης. 

 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Κύκλος Εργασιών 2.421.682,03 1.595.631,94
EBITDA (1.257.373,83)   116.717,66       
EBITDA Περιθώριο -51,92% 7,31%  

 

5. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΤΗΝ 31/12/2021 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ 

Δ.Λ.Π. 24 

 

Συνδεδεμένα μέρη της Εταιρείας κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 θεωρούνται η μητρική της και οι 

θυγατρικές αυτής, καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο και Διευθυντικά στελέχη αυτών. 

Οι συναλλαγές της Εταιρείας με την μητρική της «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» αφορούν σε έξοδα € 84.680,00 και σε 

έσοδα €25.498,69. 

Τα διεταιρικά υπόλοιπα μεταξύ της μητρικής και θυγατρικής εταιρείας κατά την 31/12/2021 

διαμορφώνονται ως εξής: 

Απαιτήσεις προς ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: €36.661,80. 

Συναλλαγές και υπόλοιπα με τις υπόλοιπες συνδεδεμένες εταιρείες δεν υπάρχουν. 

Συναλλαγές με μέλη Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπάρχουν. 
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6. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 

 

Η Εταιρεία εκμεταλλεύεται τον ραδιοφωνικό σταθμό Sport FM ο οποίος κατά την χρήση 2021 διατήρησε 

υψηλά ποσοστά ακροαματικότητας, παραμένοντας ανάμεσα στους πρώτους ραδιοφωνικούς σταθμούς με 

αθλητικό περιεχόμενο. 

Για το 2022 οι προσπάθειες της διοίκησης θα συνεχίσουν προς την κατεύθυνση της διεύρυνσης των 

εμπορικών εσόδων . Παράλληλα θα καταβληθούν από την διοίκηση της Εταιρείας προσπάθειες για την 

κατάκτηση μεγαλύτερου μεριδίου ακροαματικότητας με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του κύκλου 

εργασιών. 

 

7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ  

 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και την ανάγκη συνεχούς βελτίωσης 

των περιβαλλοντικών επιδόσεών της. Η περιβαλλοντική πολιτική της Εταιρείας εστιάζεται στα ακόλουθα: 

 Εξοικονόμηση ενέργειας  

 Διαρκής ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

 

Στα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας, στόχος μας είναι η όσο το δυνατό λιγότερη κατανάλωση πόρων, 

μέσω εφαρμογής πολιτικών που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας. 

Η Εταιρεία προβαίνει σε ανακύκλωση υλικών και αναλωσίμων. Τα απορρίμματα όπως π.χ. χαρτί, toner, 

ανακυκλώνονται σε τακτική βάση, συμβάλλοντας στη μείωση της άμεσης περιβαλλοντικής μας επίδρασης. 

Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον κατά την διάθεση των υπηρεσιών 

της.  

 

8. ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

 

Η Εταιρεία σέβεται τις Διεθνείς Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συμπεριλαμβάνονται στη Διεθνή 

Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και ειδικότερα μεταξύ άλλων 

τις αρχές: 

 της ίσης μεταχείρισης 

 του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

 της διαφορετικότητας 

 της παροχής ίσων ευκαιριών προς όλους τους εργαζόμενους της και 

 της αποφυγής χρήσης παιδικής ή καταναγκαστικής εργασίας. 
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Η διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασικό ζήτημα για την Εταιρεία μας, με γνώμονα 

τη διασφάλιση της ισοτιμίας, της ίσης μεταχείρισης και αποτρέπει κάθε είδους ρατσιστική συμπεριφορά. 

Η Εταιρεία φροντίζει για την διασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών εργασίας και την τήρηση των 

βασικών κανόνων υγείας και ασφάλειας με στόχο την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας 

χωρίς κίνδυνο εργατικού ατυχήματος. Η Εταιρεία διαθέτει τεχνικό ασφαλείας, σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία και σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τη συνδικαλιστική ελευθερία, τηρώντας την 

Εργατική Νομοθεσία. Σε όλους τους χώρους εργασίας διατηρεί υλικά πρώτων βοηθειών και εκπαιδεύει 

συστηματικά τους εργαζόμενους, είτε με εσωτερικά είτε με εξωτερικά σεμινάρια. 

 

9. ΚINΔYNOI 

 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους 

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

ρευστότητας, και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει 

να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της 

Εταιρείας. 

 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 

 

Κίνδυνος αγοράς 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 

μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης δε διαθέτει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε και 

ακίνητη περιουσία. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία έχει μεγάλη διασπορά πελατολογίου και επομένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σχετικά 

περιορισμένος. Ωστόσο η πελατειακή βάση της Εταιρείας είναι οι διαφημιστικές εταιρείες που έχουν 
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πληγεί από την κρίση στην ελληνική οικονομία και για το λόγο αυτό η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων 

ελέγχεται στενά και όταν χρειάζεται σχηματίζονται προβλέψεις. Το συσσωρευμένο ποσό προβλέψεων έως 

31/12/2021 ανέρχεται σε 527.149,22€. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 

τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίμων και διαχειρίζεται 

τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες άμεσες τραπεζικές πιστώσεις. 

Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωμές συνδυαστικά με τις εισπράξεις της έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις ημερομηνίες 

λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές 

συμβάσεις-συμφωνίες σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

 

Δανειακές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (factoring)

31/12/2021 31/12/2020
0-6 μήνες 154.630,73 283.228,76

6 μήνες - 1 έτος -                         -                         
1 έτος - 2 έτη -                         -                         
2 έτη - 5 έτη -                         -                         

ΣΥΝΟΛΟ 154.630,73 283.228,76  

Προμηθευτές και λοιπές  υποχρεώσεις

31/12/2021 31/12/2020
0-6 μήνες 259.847,87 251.010,27

6 μήνες - 1 έτος -                         -                         
1 έτος - 2 έτη -                         -                         
2 έτη - 5 έτη -                         -                         

ΣΥΝΟΛΟ 259.847,87 251.010,27  
 
Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ως «κίνδυνο επιτοκίου» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις 

μεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήματος. Τέτοιες μεταβολές τιμών των επιτοκίων μπορούν να 

επηρεάσουν την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, αφού δύναται να μεταβάλλουν: 

 

 Τα χρηματικά αποτελέσματα. 

 Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και 

συχνά οι ίδιες οι χρηματοροές) μεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν. 
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Ανάλυση ευαισθησίας αλλαγής επιτοκίων 

 

Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου Euribor, η επίπτωση στα αποτελέσματα της τρέχουσας και 

προηγούμενης χρήσης για την Εταιρεία με βάση τα υπόλοιπα των δανείων κατά το τέλος κάθε χρήσης 

έχουν ως εξής: 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
1/1/2021 έως 
31/12/2021

1/1/2020 έως 
31/12/2020

μεταβολή επιτοκίου κατά: +- 1% +- 1%
απόλυτη μεταβολή στο Αποτέλεσμα Χρήσης 3.194,52 3.879,83
απόλυτη μεταβολή στην Καθαρή Θέση 3.194,52 3.879,83

 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Η διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως σκοπό: 

 

 τη διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

 την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία. 

 την κανονιστική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εμπορικής νομοθεσίας 4548/2018 που 

αντικατέστησε τον ν.2190/1920 για τις Α.Ε. 

 

Τα Κεφάλαια της Εταιρείας αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά κεφάλαια και το λογαριασμό των 

κερδών εις νέο. Τα Κεφάλαια της Εταιρείας μπορεί να μεταβάλλονται μέσω της καταβολής μερίσματος, της επιστροφής 

κεφαλαίου και της έκδοσης και διάθεσης νέων μετοχών. 

 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία  

 

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η έκβαση των εξελίξεων αυτών και οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πιθανές 

επιπτώσεις τους δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση. Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται 

στην Ουκρανία και στη Ρωσία και ως εκ τούτου οι όποιες εξελίξεις με τα ως τώρα δεδομένα δεν 

αναμένεται να επηρεάσουν τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος Πανδημίας COVID-19 

 

Η Διοίκηση  της Εταιρείας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του COVID-19 ενημερώνεται και 

παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες και εγχώριες εξελίξεις, τηρεί πλήρως τους κανόνες και τις οδηγίες του 
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Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των εμπλεκομένων κρατικών Αρχών και λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία τόσο για την προστασία της υγείας του προσωπικού της όσο 

και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της 

 

H Διοίκηση έχει λάβει ενδεικτικά τα ακόλουθα εσωτερικά μέτρα: 

- Έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού υλικού σε επαρκείς ποσότητες για το σύνολο 

του προσωπικού και λήψη εγκαίρως όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης του προσωπικού 

από τη μετάδοση της νόσου σύμφωνα με τις οδηγίες των κρατικών φορέων. 

- Προετοιμασία και προσαρμογή των συστημάτων της Εταιρείας για εργασία από απόσταση. 

- Προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή δικαιούνται άδειες ειδικού 

σκοπού  και απασχόληση με τηλεργασία όπου απαιτείται. Αυστηρή τήρηση των αποστάσεων μεταξύ 

των εργαζομένων στους χώρους εργασίας. 

 

10. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού που θα απαιτούσαν προσαρμογή, 

αναθεώρηση ή και γνωστοποίηση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 

 

 

 

Πειραιάς, 12/8/2022  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας 
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B. ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤOY ΟΡΚΩΤOY ΕΛΕΓΚΤH ΛΟΓΙΣΤH 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη με Επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 
2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της 
χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές 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, τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2018 έως και 
2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει 
προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό 
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την πιθανή υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν 
κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται να 
σχηματιστεί. 

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 τη γνώμη μας. 

Άλλο θέμα 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020 έχουν ελεγχθεί από 
άλλη Ελεγκτική Εταιρεία, επί των οποίων εξέφρασε γνώμη με επιφύλαξη την 30η Σεπτεμβρίου 2021. 
 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 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 
χρηματοοικονομικές 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 χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 
σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 
Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 
καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 
συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 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. 
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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 31.12.2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης 
του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Χαράλαμπος Μαδημένος 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 55961  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε 
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 (Ποσά σε ευρώ) 
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Γ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ της 31ης Δεκεμβρίου 2021 
 

Περιουσιακά Στοιχεία
Μη κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4.1 9.476,49 12.561,75
Δικαίωμα χρήσης παγίων 4.1 73.299,56 108.449,93
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.2 339,18 609,18
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.3 69.217,64 546.231,87
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 4.4 354,00 354,00
Σύνολο μη κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 152.686,87 668.206,73

Κυκλοφοριακά περιουσιακά στοιχεία 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.5 1.327.459,01 1.125.331,31
Λοιπές απαιτήσεις 4.6 241.367,19 2.171.439,03
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.7 356.927,78 197.397,81
Σύνολο κυκλοφοριακών περιουσιακών στοιχείων 1.925.753,98 3.494.168,15
Σύνολο Ενεργητικού 2.078.440,85 4.162.374,88

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 4.8 1.379.512,50 4.966.245,00
Άλλα αποθεματικά 4.8 168.413,65 169.444,73
Αποτελέσματα εις νέον 4.8 (363.633,43) (2.148.355,35)
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής 1.184.292,72 2.987.334,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.184.292,72 2.987.334,38

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία

4.9 19.033,82 14.332,37

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 4.1 41.235,74 77.691,91

Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.12 16.583,08 113.087,48
Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 76.852,64 205.111,76

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές & λοιπές υποχρεώσεις 4.10 259.847,87 251.010,27
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 4.11 154.630,73 283.228,76
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 4.1 36.456,17 35.034,61
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.12 366.360,72 400.655,10
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 817.295,49 969.928,74
Σύνολο Υποχρεώσεων 894.148,13 1.175.040,50
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων 2.078.440,85 4.162.374,88

Σημ. 31/12/2021 31/12/2020

 
 
(*) Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.2.1) 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 



OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε 
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 (Ποσά σε ευρώ) 
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2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Σημ. 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020

Κύκλος Εργασιών 4.13 2.421.682,03 1.595.631,94
Κόστος Πωληθέντων 4.14 (1.640.770,00) (1.407.668,98)
Μικτό Κέρδος 780.912,03 187.962,96
Λοιπά έσοδα 4.15 214.191,94 31.479,37
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4.16 (228.023,77) (110.050,59)
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4.16 (60.317,19) (19.334,37)
Άλλα έξοδα 4.15 (2.003.341,87) (13.186,62)
Αποτέλεσμα προ φόρων χρηματοδοτικών & επενδυτικών 
αποτελεσμάτων

(1.296.578,86) 76.870,76 

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 4.17 1,77 4,92
Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4.17 (28.282,12) (36.608,04)
Κέρδη/(Ζημίες) προ Φόρων (1.324.859,21) 40.267,64 
Φόρος εισοδήματος 4.18 (477.151,37) 3.058,07 
Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (1.802.010,58) 43.325,71 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (1.802.010,58) 43.325,71 
Κέρδη/(Ζημίες) αναγνωρισμένες απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια (1.031,08) 912,29 
Νέα Λογιστική Πολιτική ΔΛΠ19 στο OCI -                   (141.556,66)
Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους (1.803.041,66) (97.318,66)

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

 

3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Tακτικό 
Αποθεματικό

Κέρδη/ (Ζημιές) 
από αναλογιστική 

υποχρέωση 
απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια

Αποτελέσματα 
εις νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 4.966.245,00 174.000,00 136.089,10 (2.374.816,10) 2.901.518,00 

Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής

-                  -               (141.556,66) 183.135,04 41.578,38 

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 
1η Ιανουαρίου 2020

4.966.245,00 174.000,00 (5.467,56) (2.191.681,06) 2.943.096,38

Κέρδη που αναγνωρίζονται άμεσα στα 
ιδία κεφάλαια

-                  -               912,29 -                    912,29 

Συνολικά εισοδήματα περιόδου -                  -               -                        43.325,71 43.325,71 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 4.966.245,00 174.000,00 (4.555,27) (2.148.355,35) 2.987.334,38 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2021 4.966.245,00 174.000,00 (4.555,27) (2.148.355,35) 2.987.334,38 
Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με 
συμψηφισμό ζημιών

(3.586.732,50) -               -                        3.586.732,50 -                  

Κέρδη που αναγνωρίζονται άμεσα στα 
ιδία κεφάλαια

-                  -               (1.031,08) -                    (1.031,08)

Συνολικά εισοδήματα περιόδου -                  -               -                        (1.802.010,58) (1.802.010,58)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 1.379.512,50 174.000,00 (5.586,35) (363.633,43) 1.184.292,72 

(*) Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.2.1) 
 
 Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
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ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 (Ποσά σε ευρώ) 
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4. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1 IΑΝΟΥΑΡΙΟΥ -31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021(έμμεση μέθοδος) 
 

1/1/21-31/12/21 1/1/20-31/12/20
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες
Αποτελέσματα πρό φόρων (1.324.859,21) 40.267,64
Πλέον / (μείον) προσαρμογές για :
Αποσβέσεις / Απομειώσεις 39.205,03 39.846,90
Προβλέψεις 3.533,23 8.355,60
Αποτελέσματα(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας (5.917,95) -                   

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 28.282,12 36.608,04
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (1,77) (4,92)
Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές 65.100,66 84.805,62

Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης

Μείωση/(αύξηση) των απαιτήσεων 1.727.944,53 103.016,67
(Μείωση)/Αύξηση  υποχρεώσεων (Πλην δανειακών) (116.043,65) (33.629,43)
Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές δραστηριότητες 352.142,33 194.460,50

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (24.556,73) (30.739,01)
Σύνολο εισροών/(εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 327.585,60 163.721,49

Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες
Αγορά Ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων (850,00) (1.448,98)

Είσπραξη από πώληση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων ή Πωλήσεις 
ενσώματων παγίων

150,60 -                   

Τόκοι εισπραχθέντες 1,77 4,92

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (697,63) (1.444,06)

Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες
Εξοφλήσεις δανείων (128.598,00) (120.360,83)
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις(χρεολύσια) (38.760,00) -                   
Σύνολο εισροών/(εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) (167.358,00) (120.360,83)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου 
(α) + (β) + (γ) 159.529,97 41.916,60

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 197.397,81 155.481,21

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 356.927,78 197.397,81

 
 
(*) Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.2.1) 
 
 
 
 
 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 18 μέχρι 52 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 
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Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ», με διακριτικό τίτλο «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ 
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕ», ιδρύθηκε το 1994 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 6612 - 29.11.1994) και είναι εγγεγραμμένη 
στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με αριθμό 32159/1ΝΤ/Β/94/1890 και αριθμό ΓΕΜΗ 121786701000. 
Η ‘Έδρα της Εταιρείας είναι στην διεύθυνση Εθνάρχου Μακαρίου & Φαληρέως 2, Ν.Φάληρο-Πειραιάς και 
σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό της, η διάρκειά της έχει ορισθεί πεντηκονταετής (50ετής).  
Η Εταιρεία κατέχει άδεια λειτουργίας του ραδιοφωνικού σταθμού «SPORT-FM 94,6». 
Κύριος σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της είναι η λειτουργία και η 
εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού «SPORT-FM 94.6».  
 

Οι συνημμένες ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 
εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της 12ης Αυγούστου 2022. Αναφέρεται ότι οι παρούσες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων. 
 
Η Εταιρεία τον Ιούλιο του 2014 εξαγοράστηκε από την εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ». Οι 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ενοποιούνται στις αντίστοιχες χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του Ομίλου από τη Μητρική εταιρεία «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ», όπως προέκυψε μετά την συγχώνευση 
με απορρόφηση της «ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.Ε.» 
 
Η Μετοχική σύνθεση της Εταιρείας στις 31/12/2021 έχει ως εξής: 
 

ΜΕΤΟΧΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΨΗΦΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ
1. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ Α.Ε. 510.480 510.480 92,51%
2. Χρήστος Σωτηρακόπουλος 13.775 13.775 2,50%
3. Χαράλαμπος Χριστόγλου 13.775 13.775 2,50%
4. ΘΑΝΑΛΕ ΑΕ 13.195 13.195 2,39%
5. Γεώργιος Χελάκης 580 580 0,10%
Σύνολο 551.805 551.805 100,00%  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως ακολούθως:   

 

Επώνυμο     Όνομα          Πατρώνυμο Θέση Διάρκεια
Αλαφούζος Ιωάννης του Αριστείδη Πρόεδρος Δ.Σ. 15/03/2018 έως 15/03/2023

Κουτσαυτάκη Ευαγγελία του Κωνσταντίνου Διευθύνουσα Σύμβουλος 28/07/2017 έως 15/03/2023

Σπανολιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 15/03/2018 έως 15/03/2023
Σωτηρακόπουλος Χρήστος του Στυλιανού Μέλος 01/01/2017 έως 15/03/2023
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2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 

2.1 Βάση Σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
 
Οι Χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως 
αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε 
τρέχουσες αξίες και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα 
οποία έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών 
του, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
Η σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων. Επίσης, απαιτεί την κρίση της διοίκησης κατά 
την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Οι περιπτώσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεγαλύτερο 
βαθμό κρίσης και πολυπλοκότητας ή οι περιπτώσεις όπου οι υποθέσεις και οι εκτιμήσεις είναι σημαντικές 
για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, περιλαμβάνονται στη σημείωση 2.3. 
 
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την Αρχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 
 
2.2 Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, είναι 
συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης που έληξε 31/12/2020, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται προσαρμοσμένων με νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων που 
επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ από την 01/01/2021. Η φύση και η επίδραση των αλλαγών αναλύονται παρακάτω. 
 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι 
υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα.   
 
Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν 
τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους 
είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η 
ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους 
που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση 
της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως 
αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που 
ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές 
Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 
Επιτοκίου – Φάση 2»  (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην 
αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην 
έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που 
εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία 
αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως αποτέλεσμα της 
αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 
λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα 
λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και 
σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις 
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 
μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή 
του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να 
συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις 
πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι 
τροποποιήσεις έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Η επίδραση που προέκυψε για 
την Εταιρεία από την εφαρμογή της τροποποίησης παρουσιάζεται στη σημείωση 4.1 - Ενσώματες 
Ακινητοποιήσεις και Δικαιώματα Χρήσης Παγίων. 
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Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν 
έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 
«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες 
Βελτιώσεις 2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 
περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 
Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 
Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 
απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του 
ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις 
λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από 
το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια 
προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία 
αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία 
του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την 
αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας 
τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά 
Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν 
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία 
έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 
ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου 
βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων 
ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας 
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ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της 
χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το 
ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 
αντασφάλισης που κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, 
οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. 
Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 
απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική απόδοση, 
καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 
2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την 
πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που 
αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 
τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους 
επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις  
τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, 
αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών.  Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 
των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 
αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η 
διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική 
ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή 
λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του 
παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 
απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα 
από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να 
έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την 
περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας 
για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, 
β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της 
διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι 
συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την 
ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω 
έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας 
τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκδοθείσας 
τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις 
και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου 
να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που 
προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις 
οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση 
αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις 
αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να 
αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 
Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 
01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 
απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται 
με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και 
των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της 
πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». 
Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα 
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παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα 
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 
έχουν καμία.  Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
2.2.1 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών    
προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» 
 
 Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής 
των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών 
ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 
συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Με βάση την ως 
άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι 
βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που 
συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να 
τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. Ο Όμιλος μέχρι την έκδοση 
της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το 
άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο 
από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. Η εφαρμογή της εν λόγω 
οριστικής απόφασης στις συνημμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να 
γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω 
οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή 
αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του 
ΔΛΠ 8. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για 
κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται. Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν 
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής δεν περιλαμβάνονται 
στον πίνακα: 

   
Απόσπασμα Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 31/12/2019 Προσαρμογή ΔΛΠ 19 1/1/2020 
Αποτελέσματα εις νέον (2.374.816,10) 183.135,04 (2.191.681,06) 
Αναβαλλόμενες φορολογικές  
απαιτήσεις 556.591,91 (13.130,02) 543.461,89 
Άλλα αποθεματικά 310.089,10 (141.556,66) 168.532,44 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 61.885,55 (54.708,40) 7.177,15 

 
2.3 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις 
 
Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και 
υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την 
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ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν επίσης τις γνωστοποιήσεις των 
ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων καθώς και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων της περιόδου. Τα πραγματικά 
αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις 
βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των 
προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ 
επαναξιολογούνται συνεχώς με την χρησιμοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 

2.3.1 Κρίσεις 

 

Οι βασικές κρίσεις που πραγματοποιεί η Διοίκηση της Εταιρείας (εκτός των κρίσεων που συνδέονται με 

εκτιμήσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια) και που έχουν την σημαντικότερη επίδραση στα ποσά 

που αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κυρίως σχετίζονται με: 

 

• Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 

Η κρίση της διοίκησης αναφορικά με την εκτίμηση για ανακτησιμότητα των απαιτήσεων αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο για την αξιολόγηση των υπολοίπων ως επισφαλή ή μη και την επιμέτρηση τυχόν 

απομείωσης της αξίας τους. 

 

2.3.2 Εκτιμήσεις και υποθέσεις 

 

Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς 

και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας από εμάς να σχηματίζουμε υποθέσεις σχετικά με 

αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο σύνταξης 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται σημαντική όταν είναι 

σημαντική για την εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Εταιρείας και τα αποτελέσματά της, και 

απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης, συχνά ως αποτέλεσμα της 

ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση υποθέσεων, οι οποίες είναι αβέβαιες. Η 

Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη στα αποτελέσματα του παρελθόντος 

και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται 

λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά 

ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον. 
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 Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους 

εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους 

οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της 

επιχείρησης. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου 

βασιζόμενη σε εκτιμήσεις για το ποσό των επιπλέον φόρων που ενδεχομένως θα οφείλονται. Όταν το 

τελικό αποτέλεσμα από τους φόρους των υποθέσεων αυτών, διαφέρει από το ποσό το οποίο είχε αρχικά 

αναγνωρισθεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι διαφορές επιδρούν στο φόρο εισοδήματος και 

στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου κατά την οποία τα ποσά αυτά 

οριστικοποιούνται. 

 

 Προβλέψεις 

Οι επισφαλείς λογαριασμοί απεικονίζονται με τα ποσά τα οποία είναι πιθανόν να ανακτηθούν. Οι 

εκτιμήσεις για τα ποσά που αναμένεται να ανακτηθούν προκύπτουν κατόπιν ανάλυσης καθώς και από την 

εμπειρία της Εταιρείας σχετικά με την πιθανότητα επισφαλειών των πελατών. Μόλις γίνει γνωστό ότι ένας 

συγκεκριμένος λογαριασμός υπόκειται σε μεγαλύτερο κίνδυνο του συνήθους πιστωτικού κινδύνου (π.χ., 

χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα του πελάτη, διαφωνία σχετικά με την ύπαρξη ή το ποσό της απαίτησης, 

κτλ.), ο λογαριασμός αναλύεται και κατόπιν καταγράφεται ως επισφάλεια εάν οι συνθήκες υποδηλώνουν 

ότι η απαίτηση είναι ανείσπρακτη. 

 

 Ενδεχόμενα γεγονότα 

Η Εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές διεκδικήσεις και αποζημιώσεις κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών 

της. Η διοίκηση κρίνει ότι οποιοιδήποτε διακανονισμοί δε θα επηρέαζαν σημαντικά την 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2020. 

Παρόλα αυτά, ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές 

διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις σχετικά με τις 

πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους κανονισμούς. Μεταβολές στις 

κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων 

υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον. 

 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 

Η διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων σε κάθε χρήση. Την 31η 

Δεκεμβρίου 2021 η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την 

αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

 

3.1 Γενικά 

 

Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές οι οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί στην κατάρτιση αυτών των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων συνοψίζονται παρακάτω. 

 

3.2 Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 

 

Τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας επιμετρούνται βάσει του νομίσματος 

του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό 

νόμισμα»). Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό 

νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 

 

3.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 

 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεως 

τους. Οι αξίες αυτές απεικονίζονται μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν 

απομείωση των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες που διενεργούνται σε σχέση 

με πάγια περιουσιακά στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνο όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη, που αναμένεται ότι θα εισρεύσουν από την εκμετάλλευση των παγίων αυτών στοιχείων. 

Όλες οι άλλες δαπάνες συντήρησης, επιδιόρθωσης κλπ, των παγίων καταχωρούνται στα αποτελέσματα 

ως έξοδο, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής τους. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης, 

καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 10 χρόνια 

Έπιπλα και εξοπλισμός 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

10 

      5 

Χρόνια 

Χρόνια 

 

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση 

σε ετήσια βάση κατά την ημερομηνία σύνταξης της χρηματοοικονομικής θέσης. 
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Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά 

(απομείωση) καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

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

λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα. 

 

3.4 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού και λοιπά Άυλα (δικαιώματα). 

 

Οι άδειες λογισμικού και τα λοιπά άυλα αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι 

αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων 

αυτών η οποία ορίζεται από ένα μέχρι πέντε έτη. Τα δικαιώματα και λοιπά άυλα αποσβένονται με 

συντελεστή 10% . 

 

3.5 Χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία 

 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο 

ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο σε μία 

άλλη επιχείρηση. 

 

3.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 

 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθέσιμων, όπως οι 

καταθέσεις όψεως και προθεσμίας βραχείας διάρκειας, αλληλόχρεους τραπεζικούς λογαριασμούς και 

επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου που δύνανται να μετατραπούν άμεσα σε 

διαθέσιμα. Οι αλληλόχρεοι λογαριασμοί τραπεζών εμφανίζονται στην χρηματοοικονομική θέση στις 

τρέχουσες τραπεζικές υποχρεώσεις. 

 

3.7 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας περιλαμβάνεται στα ίδια κεφάλαια και αφορά στις ονομαστικές της 

μετοχές. Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται σε μείωση των ιδίων κεφαλαίων. 

 Άμεσα έξοδα που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται 

στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 



OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε 
ΕΤΗΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31ης Δεκεμβρίου 2021 (Ποσά σε ευρώ) 

 

 

29 

 

3.8 Φορολογία Εισοδήματος και Αναβαλλόμενος Φόρος 
 

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

αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα 

οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από 

τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των 

φορολογητέων κερδών της περιόδου με τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή.  

Ο φορολογικός συντελεστής για την χρήση 2020 ήταν 24%. Με το άρθρο 120 του Ν. 4799/2021  

(ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021) αποφασίσθηκε η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων . Συγκεκριμένα η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. 

(ν.4172/2013, Α’ 167)  και διαμορφώνεται πλέον ως εξής: «1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά 

βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις 

εκατό (24%) για τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε είκοσι δύο 

τοις εκατό (22%)».  

Τα φορολογητέα κέρδη διαφέρουν από τα καθαρά κέρδη της Εταιρείας, όπως αυτά εμφανίζονται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, διότι δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα τα οποία δεν φορολογούνται ή 

αναγνωρίζονται φορολογικά σε άλλες χρήσεις και δεν περιλαμβάνουν ποσά τα οποία ουδέποτε 

φορολογούνται ή αναγνωρίζονται φορολογικώς. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με 

τη μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και 

της φορολογικής βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού 

σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το 

λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους φορολογικούς 

συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα διακανονιστεί η απαίτηση 

ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 

έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι την ημερομηνία σύνταξης 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 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει το 

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

αναμενόμενη φορολογική απαίτηση. 

 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Μόνο αυτές οι 

μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή της υποχρέωσης που επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές 

αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της κινητής 

περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή 

υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

 

3.9 Παροχές στο Προσωπικό 

 

Βραχυπρόθεσμες παροχές: Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές 

λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται 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 αναγνωρίζει 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 υποχρεώσεις από αποχώρηση του προσωπικού λόγω 

συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην παρούσα αξία των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών που 

θεωρούνται δουλευμένες κατά το τέλος της χρήσης βάσει των υπαλλήλων οι οποίοι έχουν, κατά την 

διάρκεια της χρήσης, θεμελιώσει δικαίωμα επ’ αυτών των παροχών. Οι υποχρεώσεις αυτές υπολογίζονται 

βάσει οικονομικών και αναλογιστικών παραδοχών και προσδιορίζονται με την αναλογιστική μέθοδο των 

εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης. Το καθαρό κόστος αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης για την 

περίοδο περιλαμβάνεται στο κόστος μισθοδοσίας στην συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης 

και αποτελείται από την παρούσα αξία των παροχών των οποίων το δικαίωμα απολαβής θεμελιώθηκε 

μέσα στην χρήση, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, τυχόν κόστος προϋπηρεσίας, τα 

αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές τα οποία αναγνωρίστηκαν στη χρήση και οποιοδήποτε επιπλέον κόστος 

αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος προϋπηρεσίας προσδιορίζεται στα τελευταία 16 έτη μέχρι 

την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. Τα 

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

καταχωρούνται στα λοιπά συνολικά έσοδα (O.C.I). 
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3.10 Αναγνώριση Εσόδων 

 
Οι κυριότερες πηγές εσόδου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες:  

-  Έσοδα διαφημίσεως ραδιοφώνου  

-  Έσοδα διαφημίσεως στο διαδίκτυο 

 

Το έσοδο επιμετράται βάσει του ανταλλάγματος που καθορίζεται στην σύμβαση με τον πελάτη και δεν 

περιλαμβάνει ποσά που εισπράχθηκαν για λογαριασμό τρίτων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει έσοδο όταν η 

υπηρεσία μεταβιβάζεται στον πελάτη.  

Η Εταιρεία δεν συνάπτει συμβάσεις όπου η περίοδος ανάμεσα στην μεταβίβαση των υπηρεσιών που έχει 

υποσχεθεί στον πελάτη και της πληρωμής από τον πελάτη να υπερβαίνει τον ένα χρόνο. Συνεπώς, η 

Εταιρεία δεν προσαρμόζει το τίμημα της συναλλαγής για την διαχρονική αξία του χρήματος.  

 

Έσοδο από υπηρεσίες διαφήμισης 

Οι υπηρεσίες διαφήμισης είναι η κυριότερη πηγή εσόδου της Εταιρείας. Το έσοδο αναγνωρίζεται καθώς ο 

πελάτης λαμβάνει και ταυτόχρονα αναλώνει τα οφέλη που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές. Το έσοδο 

επιμετράται βάσει του χρόνου διαφήμισης, και των ισχυόντων τιμοκαταλόγων. Η Εταιρεία τιμολογεί τους 

πελάτες για τις υπηρεσίες διαφήμισης κατά κανόνα σε 15νθήμερη βάση, σύμφωνα με τις σχετικές 

προβολές. Η Εταιρεία διενεργεί σχετική καταμέτρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών μέχρι την ημερομηνία 

αναφοράς. Όταν εκδίδεται το σχετικό τιμολόγιο στους πελάτες, η Εταιρεία αναγνωρίζει σχετική απαίτηση, 

καθώς η έκδοση του τιμολογίου αποτελεί την στιγμή κατά την οποία το δικαίωμα της Εταιρείας σε 

αντάλλαγμα γίνεται ανεπιφύλακτο (εφόσον απαιτείται μόνο η πάροδος του χρόνου προκειμένου να 

καταστεί απαιτητή η πληρωμή του εν λόγω ανταλλάγματος). Η συνήθης διάρκεια πίστωσης για την 

εξόφληση των τιμολογίων είναι περίπου 180 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού 

παραστατικού. Επίσης, η Εταιρεία προσαρμόζει τα έσοδα που αναγνωρίζονται σε κάθε περίοδο αναφοράς 

με βάση τις εκτιμήσεις της για εκπτώσεις που θα χορηγηθούν σε πελάτες σύμφωνα με την κλίμακα τζίρου.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια συμβατική υποχρέωση όταν λαμβάνει προκαταβολές από πελάτες σε 

αντάλλαγμα για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους πελάτες. 

 

Έσοδα από τόκους 

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

επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο 

ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών 

προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο 

επί της απομειωμένης (νέας λογιστικής) αξίας. 
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3.11 Μισθώσεις 

 

Η Εταιρεία ως μισθωτής  

Η Εταιρεία εκτιμά εάν μια σύμβαση αποτελεί ή εμπεριέχει μίσθωση, κατά την έναρξη ισχύς αυτής και 

αναγνωρίζει κατά περίπτωση ένα περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης και μια αντίστοιχη 

υποχρέωση από την μίσθωση για όλες τις συμβάσεις μίσθωσης στις οποίες είναι μισθωτής, εκτός από τις 

βραχυπρόθεσμες μισθώσεις (που ορίζονται ως μισθώσεις με διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή λιγότερο) και 

μισθώσεις υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου χαμηλής αξίας. Για τις μισθώσεις αυτές, η Εταιρεία 

αναγνωρίζει τα μισθώματα ως λειτουργικά έξοδα με την ευθεία μέθοδο, σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.  

 

Η υποχρέωση από την μίσθωση αρχικά επιμετράται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων τα οποία 

παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου και προεξοφλούνται με 

το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης. Εάν το επιτόκιο αυτό δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, η Εταιρεία 

χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της. 

 

 Τα μισθώματα που περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση αποτελούνται 

από: 

 σταθερά μισθώματα (περιλαμβανομένων των ουσιαστικά σταθερών μισθωμάτων), μειωμένα κατά 

τυχόν κίνητρα μίσθωσης, 

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

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

περιόδου, 

 ποσά τα οποία αναμένεται να καταβάλλει ο μισθωτής βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας, 

 την τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι ο μισθωτής θα ασκήσει το 

εν λόγω δικαίωμα, και 

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

άσκηση δικαιώματος του μισθωτή για καταγγελία της μίσθωσης. 

 

Η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται μεταγενέστερα, αυξάνοντας την λογιστική αξία για να 

αποτυπωθούν οι τόκοι επί της υποχρέωσης από την μίσθωση (με χρήση της μεθόδου του πραγματικού 

επιτοκίου) και μειώνοντας την λογιστική αξία για να αποτυπωθούν οι καταβολές των μισθωμάτων. Η 

Εταιρεία επανεπιμετρά την υποχρέωση από την μίσθωση (και κάνει τις αντίστοιχες προσαρμογές στα 

σχετικά περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης) εάν:  
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 επέλθει αλλαγή στην διάρκεια της μίσθωσης ή εάν επέλθει μεταβολή στην εκτίμηση του 

δικαιώματος αγοράς, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται 

προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα με βάση το αναθεωρημένο προεξοφλητικό επιτόκιο. 

 επέλθει μεταβολή στα μισθώματα εξαιτίας της μεταβολής στον δείκτη ή στο επιτόκιο ή στα ποσά τα 

οποία αναμένεται να καταβληθούν λόγω της εγγύησης υπολειμματικής αξίας. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις η υποχρέωση από την μίσθωση επιμετράται προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα 

μισθώματα με βάση το αρχικό προεξοφλητικό επιτόκιο.  

 μια μίσθωση τροποποιείται και η τροποποίηση της μίσθωσης δεν αντιμετωπίζεται λογιστικά ως 

χωριστή μίσθωση, στην περίπτωση αυτή η υποχρέωση από την μίσθωση επανεπιμετράται 

προεξοφλώντας τα αναθεωρημένα μισθώματα κάνοντας χρήση του αναθεωρημένου 

προεξοφλητικού επιτοκίου. 

 

Η υποχρέωση από την μίσθωση παρουσιάζεται διακριτά στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.   

Το περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης εμπεριέχει το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της αντίστοιχης 

υποχρέωσης από την μίσθωση, τα μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της 

μισθωτικής περιόδου ή προγενέστερα αυτής, και τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες. Μεταγενέστερα 

επιμετρώνται στο κόστος μειωμένα κατά τις τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και τις ζημίες απομείωσης.  

Στις περιπτώσεις που η Εταιρεία αναλαμβάνει συμβατικά την υποχρέωση να αποσυναρμολογήσει και να 

απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει το χώρο που έχει τοποθετηθεί ή να 

αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από τους 

όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης μίσθωσης, αναγνωρίζει μια πρόβλεψη η οποία επιμετράται 

σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 37. Τα κόστη αυτά προσαυξάνουν την λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου 

με δικαίωμα χρήσης. Η Εταιρεία δεν επιβαρύνθηκε με κάποιο από αυτά τα κόστη κατά τις περιόδους που 

παρουσιάζονται στις εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στην μικρότερη χρονική περίοδο μεταξύ της 

διάρκειας της μίσθωσης και της ωφέλιμης ζωής του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Εάν 

ως αποτέλεσμα της σύμβασης μίσθωσης μεταβιβάζεται η κυριότητα του εκάστοτε υποκείμενου 

περιουσιακού στοιχείου ή στο κόστος του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης έχει ενσωματωθεί 

το τίμημα εξαγοράς του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου δεδομένου ότι η Εταιρεία αναμένει να 

εξασκήσει το δικαίωμα αγοράς αυτού, το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης αποσβένεται 

στην ωφέλιμη ζωή του εκάστοτε υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου. Η απόσβεση ξεκινά από την 

έναρξη της μισθωτικής περιόδου. 

Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης παρουσιάζονται διακριτά στην Κατάσταση 

Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
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Τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία δεν εξαρτώνται από κάποιο δείκτη ή επιτόκιο δεν περιλαμβάνονται 

στην επιμέτρηση της υποχρέωσης από την μίσθωση και κατά συνέπεια δεν αποτελούν συστατικό στοιχείο 

της λογιστικής αξίας του περιουσιακού στοιχείου με δικαίωμα χρήσης. Οι σχετικές πληρωμές 

αναγνωρίζονται ως έξοδο την περίοδο κατά την οποία επήλθε το γεγονός ή ο όρος ενεργοποίησης αυτών 

των καταβολών.  

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία εφάρμοσε την πρακτική διευκόλυνση του Δ.Π.Χ.Α. 

16 σύμφωνα με την οποία ο μισθωτής δεν υποχρεούται να διαχωρίσει τα μη μισθωτικά στοιχεία, και 

επομένως αντιμετωπίζει λογιστικά κάθε μισθωτικό και σχετικό μη μισθωτικό στοιχείο ως ενιαία σύμβαση. 

 

3.12 Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Περιουσιακά στοιχεία 

 

Οι προβλέψεις σχηματίζονται όταν η Εταιρεία έχει νομική ή τεκμαιρόμενη υποχρέωση, ως αποτέλεσμα 

παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονομικού οφέλους για την 

τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν τις 

καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν 

οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι 

πιθανή. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές εκκρεμείς αγωγές ή διεκδικήσεις τρίτων κατά της Εταιρείας, εκτός όσων 

αναφέρονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

3.13 Κατάταξη και Επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

 

Εμπορικές Απαιτήσεις  

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ΔΠΧΑ 9, επιμετρούνται μετά την αρχική τους αναγνώριση στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία. Η 

βάση για την επιμέτρησή τους εξαρτάται τόσο από το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρείας για την 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού, όσο και από τα χαρακτηριστικά των 

συμβατικών ταμειακών ροών της.  

Η Εταιρεία έχει ένα επιχειρηματικό μοντέλο εντός του οποίου διαχειρίζεται τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού, το οποίο αντανακλά τον τρόπο που η Εταιρεία τα διαχειρίζεται προκειμένου να 

παράγουν ταμειακές ροές. Συγκεκριμένα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της διακρατούνται 
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εντός ενός επιχειρηματικού μοντέλου στόχος του οποίου είναι η διακράτηση των χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού για την είσπραξη των συμβατικών ταμειακών ροών. Σύμφωνα με αυτό τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας διακρατούνται μέχρι τη λήξη τους και 

εισπράττονται οι συμβατικές ταμειακές ροές της.  

Κατά την αρχική αναγνώριση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, η Εταιρεία καθορίζει εάν 

αποτελεί μέρος του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου ή εάν αντιπροσωπεύει ένα νέο επιχειρηματικό 

μοντέλο.  

Η Εταιρεία επαναξιολογεί το επιχειρηματικό μοντέλο σε κάθε περίοδο αναφοράς ώστε να προσδιορίσει 

εάν το επιχειρηματικό μοντέλο άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο αναφοράς. Για τις 

τρέχουσες περιόδους αναφοράς της τρέχουσας χρήσης, η Εταιρεία δεν εντοπίζει κάποια αλλαγή στο 

επιχειρηματικό της μοντέλο. 

 

Αναταξινομήσεις  

Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, δεν έγιναν αναταξινομήσεις καθώς δεν υπήρχε αλλαγή του 

επιχειρηματικού μοντέλου υπό του οποίου η Εταιρεία διακρατά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού. 

 

3.14 Επιμέτρηση της Απομείωσης των Χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

 

Η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες ως εκτίμηση της παρούσας αξίας 

των υστερήσεων ταμειακών ροών κατά την διάρκεια ζωής των απαιτήσεων από πελάτες. Ως υστέρηση 

ταμειακών ροών νοείται η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην Εταιρεία όπως 

προβλέπεται συμβατικά σύμφωνα με τις ταμειακές ροές που η Εταιρεία αναμένει να εισπράξει.  

Η Εταιρεία υιοθέτησε την απλοποιημένη προσέγγιση όσον αφορά την εκτίμηση των αναμενόμενων 

πιστωτικών ζημιών (ΑΠΖ) για τις απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, 

επιμετρά την πρόβλεψη ζημίας των απαιτήσεων από πελάτες σε ποσό που ισούται με τις πιστωτικές 

ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής. Συνεπώς, όλες οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας κατατάσσονται 

στις δυο ακόλουθες κατηγορίες:  

 

Στάδιο 2: Επιμέτρηση των ΑΠΖ καθ' όλη τη διάρκεια ζωής - χωρίς πιστωτική απομείωση. Εάν το 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού έχει σημαντική αύξηση πιστωτικού κινδύνου από την αρχική 

αναγνώριση, αλλά δεν έχει ακόμη απομειωθεί, κατατάσσεται στο Στάδιο 2 και επιμετράται στις ΑΠΖ της 

συνολικής ζωής, που ορίζεται ως αναμενόμενη πιστωτική ζημία που οφείλεται σε όλα τα πιθανά 

πιστωτικά γεγονότα κατά την διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του. 
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Στάδιο 3: Επιμέτρηση των ΑΠΖ για την συνολική ζωή των στοιχείων – με πιστωτική απομείωση. Εάν το 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού ορίζεται ως πιστωτικά απομειωμένο, μεταφέρεται στο Στάδιο 3 

και επιμετράται στις ΑΠΖ για την συνολική ζωή του. Αντικειμενικό τεκμήριο για ένα πιστωτικά 

απομειωμένο χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού αποτελεί η καθυστέρηση άνω των 180 ημερών, 

καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικά με σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του χρεώστη. 

Τα ακόλουθα είναι τα βασικά δεδομένα που εισάγονται για την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών της 

Εταιρείας , όσον αφορά τις εκτιμήσεις των ΑΠΖ της Εταιρείας:  

 Άνοιγμα σε Αθέτηση (“EAD”): αντιπροσωπεύει το ποσό του ανοίγματος κατά την ημερομηνία 
αναφοράς. 

 Πιθανότητα Αθέτησης (“PD”): Η πιθανότητα αθέτησης είναι μια εκτίμηση της πιθανότητας εντός του 
συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα. Η Εταιρεία υπολογίζει τις Πιθανότητες Αθέτησης, χρησιμοποιώντας 
ιστορικά στοιχεία, τις παραδοχές και τις μελλοντικές εκτιμήσεις. 

 Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης (“LGD”): αντιπροσωπεύει την εκτίμηση της ζημίας που θα 
πραγματοποιηθεί κατά την ημερομηνία αθέτησης. Η Ζημία σε Περίπτωση Αθέτησης υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών του μέσου που οφείλονται και των αναμενόμενων 
μελλοντικών ταμειακών ροών του μέσου που αναμένεται να εισπραχθούν. Ο προσδιορισμός της 
Ζημίας σε Περίπτωση Αθέτησης εξετάζει επίσης και την επίδραση της ανάκτησης των αναμενόμενων 
ταμειακών ροών που προκύπτουν από τις εξασφαλίσεις που διακρατά η Εταιρεία. 

Την 31.12.2021 η Εταιρεία δεν κατείχε κάποια απαίτηση από πελάτες για την οποία να μην έχει 

αναγνωριστεί ΑΠΖ, λόγω της επίδρασης οποιασδήποτε αντίστοιχης εξασφάλισης.  

Στο επίκεντρο της επιμέτρησης της ΑΠΖ είναι ο ορισμός της αθέτησης. Η Εταιρεία θεωρεί γεγονός 

αθέτησης όταν ο οφειλέτης είναι σε καθυστέρηση για περισσότερες από 180 ημέρες ή δεν είναι πιθανό να 

αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του στην Εταιρεία λόγω οικονομικών δυσκολιών.  

Η Εταιρεία επιμετρά την ΑΠΖ σε συλλογική βάση για χαρτοφυλάκια απαιτήσεων από πελάτες με παρόμοια 

πιστωτικά χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, η Εταιρεία εκτιμά τις ΑΠΖ ομαδοποιώντας τις απαιτήσεις βάσει 

των κοινών χαρακτηριστικών κινδύνου και των ημερών καθυστέρησης.  

Επιπλέον, η Εταιρεία αξιολογεί τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη πληροφορίες που αφορούν 

το μέλλον. Οι πληροφορίες που αφορούν το μέλλον ενσωματώνονται στο μοντέλο των ΑΠΖ μέσω της 

εξέτασης διάφορων εσωτερικών και εξωτερικών πηγών της πραγματικής οικονομικής πληροφορίας και 

των οικονομικών προβλέψεων.  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει την σχετιζόμενη πρόβλεψη ζημίας σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, εάν χρειάζεται.  
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4. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 
4.1 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Δικαιώματα Χρήσης Παγίων 

 

Τα ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στην αξία κτήσης τους μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις τους. 

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις, ή οποιαδήποτε άλλα βάρη, επί των παγίων στοιχείων του 

ενεργητικού έναντι δανεισμού. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κατ’ είδος αξία καθώς και οι μεταβολές των 

παγίων κατά χρήση, της Εταιρείας: 

 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
Μέσα

Έπιπλα και 
Λοιπός 

Εξοπλισμός Σύνολο

Περίοδος 1/1-31/12/2020

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιαν.2020 6.691,54 1.811,67 6.983,78 15.486,99
Προσθήκες -                 -                 1.448,98 1.448,98
Αποσβέσεις (933,91) (866,64) (2.573,67) (4.374,22)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 5.757,63 945,03 5.859,09 12.561,75

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αξία κτήσεως 465.168,61 19.851,26 288.840,11 773.859,98
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (459.410,98) (18.906,23) (282.981,02) (761.298,23)

Αναπόσβεστη Αξία 5.757,63 945,03 5.859,09 12.561,75

Περίοδος 1/1-31/12/2021

Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιαν.2020 5.757,63 945,03 5.859,09 12.561,75
Προσθήκες -                 -                 850,00 850,00
Μειώσεις -                 (18.258,82) -                (18.258,82)
Αποσβέσεις μειώσεων -                 18.108,22 -                18.108,22 
Αποσβέσεις (910,16) (794,42) (2.080,08) (3.784,66)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 4.847,47 0,01 4.629,01 9.476,49

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021
Αξία κτήσεως 465.168,61 1.592,44 289.690,11 756.451,16
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (460.321,14) (1.592,43) (285.061,10) (746.974,67)

Αναπόσβεστη Αξία 4.847,47 0,01 4.629,01 9.476,49
 

 

Η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α 16 την 1η Ιανουαρίου 2020 λόγω αλλαγής συμβάσεων, 

χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση (modified retrospective approach). Όλες οι 

αλλαγές που επήλθαν κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α 16 αναγνωρίστηκαν την 1η Ιανουαρίου 2020 ως 

προσαρμογές στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 

Θέσης της Εταιρείας χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα συγκριτικά στοιχεία. 
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Παρακάτω παρατίθενται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση και 

καταχωρήθηκαν στα «Δικαιώματα Χρήσης Παγίων». 

 

Κτίρια

Περίοδος 1/1-31/12/2020

Ανακατατάξεις 143.600,30
Αποσβέσεις (35.150,37)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 108.449,93

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αξία κτήσεως 143.600,30
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (35.150,37)

Αναπόσβεστη Αξία 108.449,93

Περίοδος 1/1-31/12/2021

Ανακατατάξεις 108.449,93
Αποσβέσεις (35.150,37)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 73.299,56

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021
Αξία κτήσεως 108.449,93
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (35.150,37)

Αναπόσβεστη Αξία 73.299,56
 

 

Η ανάλυση των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων για την Εταιρεία έχει ως εξής: 

 

31/12/2021 31/12/2020

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 41.235,74 77.691,91         

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 36.456,17 35.034,61         

Σύνολο υποχρεώσεων από χρηματοδοτική μίσθωση 77.691,91 112.726,52       

 

 

Η επίδραση που προέκυψε για την Εταιρεία από την εφαρμογή της πρακτικής διευκόλυνσης από την 

μείωση των μισθωμάτων ως άμεση συνέπεια της πανδημίας covid -19, ανέρχεται σε ποσό Ευρώ 5.168,00. 

Η επίδραση αυτή καταχωρήθηκε στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων της χρήσης που έληξε την 

31.12.2021.  

Δεν υπάρχουν άλλες δεσμεύσεις ή περιορισμοί όσον αφορά τις χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

Δεν υπάρχουν ενδεχόμενα μισθώματα τα οποία αναγνωρίστηκαν ως δαπάνη κατά τη διάρκεια της χρήσης 

2021. 
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4.2 Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία 
 

Τα άυλα στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνουν λογισμικά προγράμματα και λοιπά Άυλα και 

αναλύονται ως εξής: 

Λογισμικό-
Software Λοιπά Άυλα Σύνολο

Περίοδος 1/1-31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιαν. 2020 879,04 52,45 931,49
Αποσβέσεις (270,00) (52,31) (322,31)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020

609,04 0,14 609,18

Στις 31 Δεκεμβρίου 2020
Αξία κτήσεως 42.891,78 49.757,16 92.648,94
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (42.282,74) (49.757,02) (92.039,76)
Αναπόσβεστη Αξία

609,04 0,14 609,18

Περίοδος 1/1-31/12/2021
Υπόλοιπο έναρξης στις 1 Ιαν. 2021 609,04 0,14 609,18
Αποσβέσεις (270,00) -                   (270,00)
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2021 339,04 0,14 339,18

Στις 31 Δεκεμβρίου 2021
Αξία κτήσεως 42.891,78 49.757,16 92.648,94
Συσσωρευμένες αποσβέσεις (42.552,74) (49.757,02) (92.309,76)
Αναπόσβεστη Αξία 339,04 0,14 339,18

 

4.3 Αναβαλλόμενος Φόρος 
 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο 

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 αναβαλλόμενη φορολογία αναλύεται παρακάτω: 

 
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

Αναβαλλόμενη φορολογία από : 31/12/2019

Απευθείας 
στη Καθαρή 

Θέση

Αποτελέσματα 
χρήσης 

(έξοδο)/έσοδο 31/12/2020
Απευθείας στη 
Καθαρή Θέση

Μεταβολή 
Φορ.Συντ. απο 

24% σε 22%

Αποτελέσματα 
χρήσης 

(έξοδο)/έσοδο 31/12/2021

Πρόβλεψη για απομείωση χρεώστων 442.417,65 -               442.417,65 -                  (36.868,14)         (405.549,51)          -

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις 81.505,97 -               -                     81.505,97 -                  (6.792,16)           -                    74.713,81

Πρόβλεψη για αποζημείωση προσωπικού 14.852,53 (288,09)         (11.124,68)         3.439,76 257,01           (286,65)              777,31               4.187,43

Μη χρησιμοποιούμενες Φορολογικες Ζημίες 17.815,76 -               -                    17.815,76 -                  (1.484,65)           (16.331,11)         -                

Λοιπά -            -               1.052,73            1.052,73     -                  (87,73)                (10.648,60)         (9.683,60)       

Σύνολο 556.591,91 (288,09) (10.071,95) 546.231,87 257,01 (45.519,32) (431.751,91)       69.217,64

 

Ο φορολογικός συντελεστής για τις χρήσεις 2019 και 2020 ήταν 24%. Με το άρθρο 120 του Ν. 4799/2021  

(ΦΕΚ 78/Α/18-5-2021) αποφασίσθηκε η μείωση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων . Συγκεκριμένα η περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Κ.Φ.Ε. 
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(ν.4172/2013, Α’ 167)  και διαμορφώνεται πλέον ως εξής: «1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά 

βιβλία, εξαιρουμένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τέσσερα τοις 

εκατό (24%) για τα εισοδήματα των φορολογικών ετών 2019 και 2020. Για τα εισοδήματα του 

φορολογικού έτους 2021 και εφεξής ο συντελεστής του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε είκοσι δύο 

τοις εκατό (22%)». 

  

4.4 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας, αφορούν δοσμένες εγγυήσεις και αναλύονται ως 
εξής: 

31/12/2021 31/12/2020
Δοσμένες Εγγυήσεις 354,00 354,00
Σύνολο 354,00 354,00

 
 
Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η λογιστική αξία των κονδυλίων που εμφανίζονται στον Ισολογισμό 
της 31 Δεκεμβρίου 2021 προσεγγίζουν την εύλογη αξία τους. 
 
4.5 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 
 

Οι πελάτες και οι λοιπές εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2021 31/12/2020
Πελάτες 1.133.657,68 1.160.221,95
Πελάτες Εκχωρηθέντες σε Factoring 594.911,60 319.242,19
Επιταγές Εισπρακτέες 81.010,86 72.988,30
Επιταγές Εισπρακτέες σε Factoring -                           55.000,00
Eπιταγές σε καθυστέρηση 23.972,37 23.972,37
Eπιταγές σε δικηγόρους 21.055,72 21.055,72
Σύνολο 1.854.608,23 1.652.480,53

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (527.149,22) (527.149,22)
Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 1.327.459,01 1.125.331,31

 

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω: 

31/12/2021 31/12/2020
Πελάτες 651.536,55 678.100,82
Πελάτες Εκχωρηθέντες σε Factoring 594.911,60 319.242,19
Επιταγές Εισπρακτέες 81.010,86 72.988,30
Επιταγές Εισπρακτέες σε Factoring -                           55.000,00
Σύνολο 1.327.459,01 1.125.331,31

 

 

Το σύνολο των ανωτέρω απαιτήσεων θεωρείται ως απαιτήσεις βραχυπρόθεσμης λήξης. 
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4.6 Λοιπές Απαιτήσεις 

Οι λοιπές απαιτήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

31/12/2021 31/12/2020
Χρεώστες Διάφοροι 18.599,90 18.775,83
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 81.907,71 12.945,36
Επίδικες Απαιτήσεις 132.516,59 132.516,59
Απαιτήσεις κατά πρώην οργάνων διοίκησης -                      3.843.406,86
Έξοδα επόμενων χρήσεων 3.996,45 3.079,75
Λοιπές Απαιτήσεις 4.346,54 4.121,50
Σύνολο 241.367,19 4.014.845,89

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -                      (1.843.406,86)
Καθαρές λοιπές απαιτήσεις 241.367,19 2.171.439,03

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων είναι οι παρακάτω:

Χρεώστες Διάφοροι 18.599,90 18.775,83
Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 81.907,71 12.945,36
Επίδικες Απαιτήσεις 132.516,59 132.516,59
Απαιτήσεις κατά πρώην οργάνων διοίκησης -                      2.000.000,00
Έξοδα επόμενων χρήσεων 3.996,45 3.079,75
Λοιπές Απαιτήσεις 4.346,54 4.121,50
Σύνολο 241.367,19 2.171.439,03

 

 

 

H μεταβολή στις «Λοιπές Απαιτήσεις» της Εταιρείας οφείλεται σε διαγραφή απαίτησης ποσού 

€3.843.406,86 κατά πρώην οργάνων διοίκησης, και προέρχεται από την περίοδο 2006 και προγενέστερα. 

Μέσα στη χρήση 2021 η εταιρεία προχώρησε σε διαγραφή ποσού €2.000.000, ενώ στη χρήση 2014 είχε 

πραγματοποιηθεί πρόβλεψη απομείωσης ποσού €1.843.406,86 της αξίας της απαίτησης. 

 

4.7 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα Ταμειακών Διαθεσίμων 
 
 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Διαθέσιμα στο ταμείο 16.070,28 16.735,72
Kαταθέσεις όψεως και προθεσμίας 340.857,50 180.662,09
Σύνολο 356.927,78 197.397,81
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4.8 Ίδια Κεφάλαια 
 

Μέσα στη χρήση 2021 η εταιρεία προχώρησε σε μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 3.586.732,50 με 
αντίστοιχο συμψηφισμό ζημίων.  
 
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο

Tακτικό 
Αποθεματικό

Κέρδη/ (Ζημιές) 
από αναλογιστική 

υποχρέωση
Αποτελέσματα 

εις νέον Σύνολο

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2020 4.966.245,00 174.000,00 136.089,10 (2.374.816,10) 2.901.518,00 
Προσαρμογή λόγω αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής

-                   -               (141.556,66) 183.135,04 41.578,38 

Αναπροσαρμοσμένο Υπόλοιπο την 1η 
Ιανουαρίου 2020

4.966.245,00 174.000,00 (5.467,56) (2.191.681,06) 2.943.096,38 

Κέρδη χρήσης μετά από φόρους -                   -               -                        43.325,71 43.325,71 
Αναλογιστικά Κέρδη -                   -               912,29 -                   912,29 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 4.966.245,00 174.000,00 (4.555,27) (2.148.355,35) 2.987.334,38

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2021 4.966.245,00 174.000,00 (4.555,27) (2.148.355,35) 2.987.334,38 
Κέρδη χρήσης μετά από φόρους -                   -               -                        (1.802.010,58) (1.802.010,58)
Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου (3.586.732,50) -               -                        3.586.732,50 -                     
Αναλογιστικά Κέρδη -                   -               (1.031,08) -                   (1.031,08)

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 1.379.512,50 174.000,00 (5.586,35) (363.633,43) 1.184.292,72 

  
4.9 Υποχρεώσεις Παροχών Προσωπικού 
 

Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 2020 14.332,37

Καθαρή υποχρέωση στον Ισολογισμό την 31η Δεκεμβρίου 2021 19.033,82

 
Το ποσό που αναγνωρίστηκε στον λογαριασμό αποτελεσμάτων αναλύεται ως εξής: 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 3.797,19 7.643,92
Δαπάνη τόκου 100,33 711,68
Κόστος διακανονισμών 3.089,04 -                   
Δαπάνη στον λογαριασμό αποτελεσμάτων 6.986,56 8.355,60

 
 
 

Η αναλογιστική μέθοδος που ακολουθήθηκε είναι η Projected Unit Credit Method. Σύμφωνα με τη μέθοδο 
αυτή, οι παροχές που αντιστοιχούν στην ολοκληρωμένη υπηρεσία κατά την ημερομηνία αποτίμησης 
αντιμετωπίζονται ξεχωριστά από τις αναμενόμενες παροχές μετά την ημερομηνία αποτίμησης (μελλοντική 
υπηρεσία). Αυτή η πρακτική μας επιτρέπει να υπολογίσουμε την υποχρέωση λόγω συμπληρωμένης 
εργασίας και την υποχρέωση που προκύπτει λόγω της υπηρεσίας ενός έτους. 
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Η μεταβολή της υποχρέωσης που αναγνωρίστηκε στον Ισολογισμό, αναλύεται ως εξής: 
 
Καθαρή υποχρέωση στις 1/1/2020 61.885,55
Νέα λογιστική πολιτική ΔΛΠ 19 (54.708,40)
Καθαρή υποχρέωση στις 1/1/2020 βάσει ΔΛΠ 19 7.177,15
Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 8.355,60
Καθαρό αναλογιστικό ζημία /(κέρδος) αναγνωρισμένο στο έτος (1.200,38)
Καθαρή υποχρέωση στις 31/12/2020 14.332,37

Καθαρή υποχρέωση στις 1/1/2021 14.332,37
Ποσό που αναγνωρίστηκε στα αποτελέσματα 6.986,56
Παροχές που πληρώθηκαν απο τον εργοδότη (3.453,33)
Καθαρό αναλογιστικό ζημία /(κέρδος) αναγνωρισμένο στο έτος 1.168,22 
Καθαρή υποχρέωση στις 31/12/2021 19.033,82

 
Αναλογιστικές Παραδοχές 

2021 2020
Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,75% 0,70%
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,80% 1,50%
Πληθωρισμός 1,80% 1,50%  
 
Η ανάλυση ευαισθησίας αποτελεσμάτων έχει ως εξής: 
 

Αναλογιστική 
Υποχρέωση

Ποσοστιαία 
Μεταβολή

Αύξηση επιτοκίου 
προεξόφλησης κατά 0,5%

17.229,22 -9%

Μείωση επιτοκίου 
προεξόφλησης κατά 0,5%

21.068,20 11%

Αύξηση αναμενόμενης 
αύξησης μισθών κατά 0,5%

21.040,63 11%

Μείωση αναμενόμενης 
αύξησης μισθών κατά 0,5%

17.234,18 -9%
 

 
(*) Τα συγκριτικά στοιχεία του 2020 έχουν αναδιατυπωθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλέπε σημείωση 2.2.1) 
 
4.10 Προμηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις 
 
Η ανάλυση των υπολοίπων, των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων της Εταιρείας έχει 
ως εξής: 

31/12/2021 31/12/2020
Προμηθευτές 258.397,47 248.921,69
Επιταγές πληρωτέες 1.450,40 2.088,58
Σύνολο 259.847,87 251.010,27

 
 

Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες που αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό αποτελούν μια λογική 
προσέγγιση των εύλογων αξιών. 
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4.11 Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 
 
 

Οι βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020
Βραχυπρόθεσμος δανεισμός
Τραπεζικός δανεισμός με εκχώρηση απαιτήσεων (factoring) 154.630,73 283.228,76
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων 154.630,73 283.228,76

 
 
4.12 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες και Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 
 
Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020
Δεδουλευμένα έξοδα 108.464,28 91.889,19
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 57.953,35 88.018,15
Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις 59.473,37 85.035,14
Λοιπές υποχρεώσεις 117.712,52 115.584,51
Προκαταβολές πελατών 22.757,20 20.128,11
Σύνολο 366.360,72 400.655,10

 
Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020
Επιστρεπτέα Προκαταβολή -                  41.786,22
Διακανονισμοί Φόρων 16.583,08 71.301,26
Σύνολο 16.583,08 113.087,48

 
 
Η Διοίκηση θεωρεί ότι οι λογιστικές αξίες που αναγνωρίζονται στον Ισολογισμό αποτελούν μια λογική 
προσέγγιση των εύλογων αξιών. 
 
4.13 Πωλήσεις 
 
Οι πωλήσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Έσοδα από ραδιοφωνική διαφήμιση 1.372.406,79 881.156,48
Μείον προμήθειες πωλήσεων (59.643,93) (43.271,59)
Έσοδα από διαφήμιση  στο διαδίκτυο 1.108.919,17 757.747,05
Σύνολο 2.421.682,03 1.595.631,94  
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4.14 Κόστος Πωληθέντων 
 
Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής: 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.066.128,45 911.665,84
Αμοιβές τρίτων 417.437,18 355.473,02
Παροχές τρίτων 84.924,84 79.287,24
Φόροι - τέλη 4.168,09 3.918,48
Διάφορα έξοδα 37.146,91 25.888,95
Αποσβέσεις παγίων 30.964,54 31.435,45
Σύνολο 1.640.770,00 1.407.668,98

 
 
4.15 Λοιπά Έσοδα / Έξοδα Εκμετάλλευσης 
 
Τα λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης έχουν ως εξής: 
 
Άλλα λειτουργικά έσοδα 1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Έσοδα παρεπόμενων υπηρεσιών 28.846,49 25.244,71
Έσοδα από κρατική ενίσχυση 73.164,01 667,75
Λοιπά έκτακτα έσοδα 112.181,44 5.566,91
Σύνολο 214.191,94 31.479,37

 
 
Άλλα λειτουργικά έξοδα 1/1-31/12/2021
Ζημίες απο ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις 2.000.000,00
Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 241,92
Λοιπά έκτατα έξοδα 3.099,95
Σύνολο 2.003.341,87

 
 
4.16 Έξοδα Διοίκησης / Διάθεσης 
 
Τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 59.592,30 39.379,69
Αμοιβές τρίτων 101.983,71 41.712,00
Παροχές τρίτων 2.641,19 2.600,44
Φόροι - τέλη 51.312,83 17.338,97
Διάφορα έξοδα 7.976,28 4.380,44
Αποσβέσεις παγίων 4.517,46 4.639,05
Σύνολο 228.023,77 110.050,59
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Αμοιβές τρίτων 43.936,94 13.560,11
Παροχές τρίτων 705,33 723,03
Φόροι - τέλη 293,59 284,20
Διάφορα έξοδα 11.658,29 994,62
Αποσβέσεις παγίων        3.723,04            3.772,41     
Σύνολο 60.317,19 19.334,37

 
 
4.17 Χρηματοοικονομικά Έσοδα / Έξοδα 
 
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Έσοδα τόκων από:
-Καταθέσεις 1,77 4,92
Σύνολο χρηματοοικονομικών εσόδων 1,77 4,92

 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Έξοδα τόκων από:
- Συμβάσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε Factoring 23.505,23 28.639,21
 - Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 3.725,39 5.091,50
 - Τόκοι Επιστρεπτέας προκαταβολής -                      777,53
- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 1.051,50 2.099,80
Σύνολο χρηματοοιοκονομικών εξόδων 28.282,12 36.608,04  
 
 
4.18 Φόρος Εισοδήματος 
 
Ο φόρος εισοδήματος ποσού € 3.058,07 για την χρήση 2020 και το ποσό € 477.151,37 για την χρήση 2021  
αφορά αποκλειστικά αναβαλλόμενη φορολογία. 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Αναβαλλόμενος φόρος (477.151,37) 3.058,07 

(477.151,37) 3.058,07 

Κέρδη/ (Ζημίες) προ φόρων (1.324.859,21) 40.267,64 

Συντελεστής φόρου 22% 24%
Αναλογούν φόρος 291.469,03 (9.664,23)

Φόρος μη εκπιπτόμενων δαπανών (814.019,85) 12.722,31 
Επίπτωση μεταβολής φορολογικού συντελεστή 45.399,45 -                          
Φόρος εισοδήματος περιόδου (477.151,37) 3.058,07 

 
 
4.19 Δεσμεύσεις 
 
Δεν υφίστανται δεσμεύσεις ή εγγυήσεις. 
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4.20 Ενδεχόμενες Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν σε επίπεδο Εταιρείας επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν σημαντική επίπτωση στην χρηματοοικονομική κατάσταση ή λειτουργία της 

Εταιρείας. 

Με βάση την απόφαση του ΣΤΕ 1738/2017, το δικαίωμα του δημοσίου για επιβολή πρόσθετων φόρων 

μέχρι και την χρήση 2015 έχει παραγραφεί. 

Για τις χρήσεις 2016 και 2017 η Εταιρεία έλαβε πιστοποιητικό φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με τα 

άρθρα 82 παραγρ.5 Ν.2238/1994 και 65Α του Ν.4174/2013. 

Σύμφωνα με τη ΠΟΛ.1006/05.01.2016, δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού φορολογικού 

ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκδίδεται φορολογικό 

πιστοποιητικό χωρίς επιφυλάξεις για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς οι φορολογικές 

αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο. Ωστόσο 

εκτιμάται από τη Διοίκηση της Εταιρείας ότι τα αποτελέσματα τέτοιων μελλοντικών ελέγχων από τις 

φορολογικές αρχές, αν τελικά πραγματοποιηθούν, δε θα έχουν σημαντική επίπτωση στην 

χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας. 

Οι χρήσεις 2018, 2019, 2020 και 2021 είναι ανέλεγκτες και η Εταιρεία δεν έλαβε πιστοποιητικό 

φορολογικής συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013.Η διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά 

ότι αποτελέσματα τέτοιων μελλοντικών ελέγχων από τις φορολογικές αρχές, αν τελικά 

πραγματοποιηθούν, δεν αναμένεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

της Εταιρείας. 

 

4.21 Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη 

 
Οι συναλλαγές καθώς και τα υπόλοιπα της Εταιρείας, με την μητρική της «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» έχουν ως εξής: 
 

Υπόλοιπα 

Απαιτήσεις Υπόλοιπο Απαιτήσεις Υπόλοιπο

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ
36.661,80 36.661,80 103.787,90 103.787,90 

Σύνολο ενδοεταιρικών 
υπολοίπων 

36.661,80 36.661,80 103.787,90 103.787,90 

31/12/2021 31/12/2020
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Συναλλαγές 

Πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών Λοιπά έσοδα

Λήψη 
υπηρεσιών

Πωλήσεις αγαθών 
και υπηρεσιών Λοιπά έσοδα

Λήψη 
υπηρεσιών

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΕ
1.498,69               24.000,00    84.680,00 240.871,60 24.000,00    84.680,00

Σύνολο ενδοεταιρικών 
συναλλαγών 

1.498,69               24.000,00 84.680,00 240.871,60 24.000,00 84.680,00

01/01/2021 - 31/12/2021 01/01/2020 - 31/12/2020

 
4.22 Κόστος Μισθοδοσίας 
 
Το σύνολο του κόστους μισθοδοσίας της Εταιρείας αναλύεται ως ακολούθως: 
 
 

1/1-31/12/2021 1/1-31/12/2020
Μισθοί 893.369,75 748.329,61
Εργοδοτικές εισφορές 207.488,38 179.355,06
Λοιπές Παροχές 17.876,06 15.005,26
Αποζημειώσεις 3.453,33 -                        
Μερικό σύνολο 1.122.187,52 942.689,93

Προβλέψεις αποζημείωσης προσωπικού 3.533,23 8.355,60 
Σύνολο 1.125.720,75 951.045,53

 
 
 

Στις 31/12/2021 ο αριθμός εργαζομένων της Εταιρείας ήταν 55 άτομα ενώ ο αριθμός των εργαζομένων 
στις 31/12/2020 ήταν 50 άτομα. 
 
 
4.23 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 
 
Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία τόσο άμεσα όσο και έμμεσα εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους 

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

ρευστότητας, και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει 

να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της 

Εταιρείας. 

 

Κατά τη διαχείριση κινδύνων προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι σε 

συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους. 
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Κίνδυνος αγοράς 

 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή επικράτεια και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 

μεγάλο συναλλαγματικό κίνδυνο. Επίσης δε διαθέτει χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ούτε και 

ακίνητη περιουσία. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

 

Η Εταιρεία έχει μεγάλη διασπορά πελατολογίου και επομένως ο πιστωτικός κίνδυνος είναι σχετικά 

περιορισμένος. Ωστόσο η πελατειακή βάση της Εταιρείας είναι οι διαφημιστικές εταιρείες που έχουν 

πληγεί από την κρίση στην ελληνική οικονομία και για το λόγο αυτό η εισπραξιμότητα των απαιτήσεων 

ελέγχεται στενά και όταν χρειάζεται σχηματίζονται προβλέψεις. Το συσσωρευμένο ποσό προβλέψεων έως 

31/12/2021 ανέρχεται σε 527.149,22€. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας 

 

Η διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται από τον συνδυασμό ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων 

τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία ελέγχει διαρκώς την πορεία των ρευστών διαθεσίμων και διαχειρίζεται 

τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες άμεσες τραπεζικές πιστώσεις. 

Η Εταιρεία φροντίζει να διαχειρίζεται τις πληρωμές συνδυαστικά με τις εισπράξεις της έτσι ώστε να 

ελαχιστοποιούνται οι πιθανοί κίνδυνοι ρευστότητας. Οι παρακάτω πίνακες συνοψίζουν τις ημερομηνίες 

λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με βάση τις πληρωμές που απορρέουν από τις σχετικές 

συμβάσεις-συμφωνίες σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

Δανειακές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις (factoring)

31/12/2021 31/12/2020
0-6 μήνες 154.630,73 283.228,76

6 μήνες - 1 έτος -                         -                         
1 έτος - 2 έτη -                         -                         
2 έτη - 5 έτη -                         -                         

ΣΥΝΟΛΟ 154.630,73 283.228,76  

Προμηθευτές και λοιπές  υποχρεώσεις

31/12/2021 31/12/2020
0-6 μήνες 259.847,87 251.010,27

6 μήνες - 1 έτος -                         -                         
1 έτος - 2 έτη -                         -                         
2 έτη - 5 έτη -                         -                         

ΣΥΝΟΛΟ 259.847,87 251.010,27  
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Κίνδυνος επιτοκίου 

 

Ως «κίνδυνο επιτοκίου» ορίζουμε τον ανειλημμένο επενδυτικό κίνδυνο ο οποίος προκύπτει από τις 

μεταβολές στην αγορά επιτοκίων χρήματος. Τέτοιες μεταβολές τιμών των επιτοκίων μπορούν να 

επηρεάσουν την χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, αφού δύναται να μεταβάλλουν: 

 

 Τα χρηματικά αποτελέσματα. 

 Την αξία στοιχείων Ενεργητικού & Παθητικού, αφού η παρούσα αξία μελλοντικών χρηματοροών (και 

συχνά οι ίδιες οι χρηματοροές) μεταβάλλεται καθώς τα επιτόκια αλλάζουν. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας αλλαγής επιτοκίων 

 

Σε περίπτωση μεταβολής του επιτοκίου Euribor, η επίπτωση στα αποτελέσματα της τρέχουσας και 

προηγούμενης χρήσης για την Εταιρεία με βάση τα υπόλοιπα των δανείων κατά το τέλος κάθε χρήσης 

έχουν ως εξής: 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου
1/1/2021 έως 
31/12/2021

1/1/2020 έως 
31/12/2020

μεταβολή επιτοκίου κατά: +- 1% +- 1%
απόλυτη μεταβολή στο Αποτέλεσμα Χρήσης 3.194,52 3.879,83
απόλυτη μεταβολή στην Καθαρή Θέση 3.194,52 3.879,83

 

 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Η διαχείριση των κεφαλαίων της Εταιρείας έχει ως σκοπό: 

 

 τη διασφάλιση της ικανότητας της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

 την εξασφάλιση ικανοποιητικών αποδόσεων για τους μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα 

ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία σχετίζονται με την Εταιρεία. 

 την κανονιστική συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της εμπορικής νομοθεσίας 4548/2018 που 

αντικατέστησε τον ν.2190/1920 για τις Α.Ε. 

 

Τα Κεφάλαια της Εταιρείας αποτελούνται από το μετοχικό κεφάλαιο, τα αποθεματικά κεφάλαια και το 

λογαριασμό των κερδών εις νέο. Τα Κεφάλαια της Εταιρείας μπορεί να μεταβάλλονται μέσω της 

καταβολής μερίσματος, της επιστροφής κεφαλαίου και της έκδοσης και διάθεσης νέων μετοχών. 
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Λοιποί κίνδυνοι 

 

Κίνδυνος μακροοικονομικού και επιχειρησιακού περιβάλλοντος λόγω του πολέμου στην Ουκρανία  

 

Τα πρόσφατα γεωπολιτικά γεγονότα στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει αβεβαιότητα στις αγορές σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η έκβαση των εξελίξεων αυτών και οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πιθανές 

επιπτώσεις τους δεν είναι δυνατόν να εκτιμηθούν στην παρούσα φάση. Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται 

στην Ουκρανία και στη Ρωσία και ως εκ τούτου οι όποιες εξελίξεις με τα ως τώρα δεδομένα δεν 

αναμένεται να επηρεάσουν τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας. 

 

Κίνδυνος Πανδημίας COVID-19 

 

Η Διοίκηση  της Εταιρείας από την πρώτη στιγμή εμφάνισης του COVID-19 ενημερώνεται και 

παρακολουθεί στενά τις παγκόσμιες και εγχώριες εξελίξεις, τηρεί πλήρως τους κανόνες και τις οδηγίες του 

Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των εμπλεκομένων κρατικών Αρχών και λαμβάνει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα που κρίνονται αναγκαία τόσο για την προστασία της υγείας του προσωπικού της όσο 

και για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της λειτουργίας της. 

 

H Διοίκηση έχει λάβει ενδεικτικά τα ακόλουθα εσωτερικά μέτρα: 

 

- Έγκαιρη προμήθεια του απαραίτητου υγειονομικού υλικού σε επαρκείς ποσότητες για το σύνολο 

του προσωπικού και λήψη εγκαίρως όλων των απαραίτητων μέτρων προφύλαξης του προσωπικού 

από τη μετάδοση της νόσου σύμφωνα με τις οδηγίες των κρατικών φορέων. 

- Προετοιμασία και προσαρμογή των συστημάτων της Εταιρείας για εργασία από απόσταση. 

- Προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή δικαιούνται άδειες ειδικού σκοπού  και 

απασχόληση με τηλεργασία όπου απαιτείται. Αυστηρή τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων στους 

χώρους εργασίας. 
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4.24 Γεγονότα Μετά Την Ημερομηνία Σύνταξης Του Ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού που θα απαιτούσαν προσαρμογή, 

αναθεώρηση ή και γνωστοποίηση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

 
 

Πειραιάς , 12 Αυγούστου 2022 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΚ 044528 Α.Δ.Τ. ΑΜ 195757

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ  ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΖ 102892

ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Α' 37591

 


