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Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εταιρείας 

«HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

προς την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 

επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

της δέκατης πέμπτης (15ης) εταιρικής χρήσης (1.1.2019 έως 31.12.2019) 

 

Εισαγωγή 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») παρουσιάζει την 
Έκθεση του για τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2019, στα 
πλαίσια των οριζόμενων από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018. 

Η παρούσα Έκθεση εμπεριέχει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, 
με βάση το ως άνω νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις σχετικές αναγκαίες κατά νόμο 
πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα 
κατά την εν λόγω χρονική περίοδο της Εταιρείας. 

Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 

 

Α. Εξέλιξη των Εργασιών της Εταιρείας 

Οι Πωλήσεις την τρέχουσα χρήση ανέρχονται σε Ευρώ 141,7 εκατ. (2018: Ευρώ 185,8 εκατ.) και παρουσιάζουν 
μείωση συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση κατά 24%, η οποία οφείλεται στον περιορισμό των επενδύσεων 
από πλευράς των πελάτων μας κατά την τρέχουσα χρήση. 

Το Κόστος Πωληθέντων την τρέχουσα χρήση είναι Ευρώ 116,1 εκατ. (2018: Ευρώ 161,8 εκατ.) και εμφάνισε 
αντίστοιχα μείωση 28%, η οποία είναι συνάρτηση της μείωσης των πωλήσεων.  Επίσης παρατηρείται, μια 
μείωση των Εξόδων Διάθεσης τα οποία ανήλθαν σε Ευρώ 10,4 εκατ. το 2019 από Ευρώ 10,5 εκατ. το 2018, 
ήτοι μείωση κατά 1% η οποία είναι συνάρτηση της μείωσης των πωλήσεων που πραγματοποίησε η Εταιρεία 
στην τοπική αγορά. Τα Έξοδα Διοίκησης αυξήθηκαν κατά 105% συγκριτικά με την προηγούμενη χρήση. Πιο 
συγκεκριμένα, τα Έξοδα Διοίκησης ανήλθαν για το 2019 σε Ευρώ 7,6 εκατ. ενώ το αντίστοιχο ποσό για το 2018 
ανήλθε σε Ευρώ 3,7 εκατ. λόγω της αύξησης της πρόβλεψης της εύλογης αμοιβής υπέρ των δικαιούχων 
δικαιωμάτων αναπαραγωγής. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα αποτελέσματα εκμετάλλευσης (προ 
χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων) την τρέχουσα χρήση ανήλθαν σε Ευρώ 7,5 εκατ. (2018: 
Ευρώ 9,9 εκατ.) και τα συνολικά κέρδη προ φόρων της χρήσης ανήλθαν σε Ευρώ 4,2 εκατ. (2018: κέρδη 
Ευρώ 6,3 εκατ.). 

 

Β.  Κίνδυνοι και αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία είναι εκτεθειμένη σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο κίνδυνος της αγοράς (διακυμάνσεις 
επιτοκίων), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, μακροοικονομικός κίνδυνος και λειτουργικός κίνδυνος. 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εμπορικούς και 
λοιπούς χρεώστες και εμπορικούς και λοιπούς πιστωτές. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση σε συναλλαγματικούς κινδύνους αξιολογείται από ανύπαρκτη έως εξαιρετικά χαμηλή για την Εταιρεία 
αφενός μεν διότι στη πλειονότητά τους οι συναλλαγές διενεργούνται σε Ευρώ, αφ’ ετέρου δε διότι δεν υπάρχουν 
δανειακές υποχρεώσεις.  Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τους τυχόν συναλλαγματικούς 
κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών μέτρων, πάντως σε κάθε 
περίπτωση και αναφορικά με την χρήση 2019 τέτοιος κίνδυνος δεν είναι ορατός. 

 

Ανάλυση ευαισθησίας κινδύνου επιτοκίου 

Την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του επιτοκίου γιατί δεν 
υφίσταται δανεισμός της. 
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Ανάλυση πιστωτικού κινδύνου 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ζημίας της Εταιρείας σε περίπτωση που ένας πελάτης ή τρίτος σε 
συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και σχετίζεται κατά 
κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες. Η Εταιρεία ελέγχει, αναλύει και παρακολουθεί την εξέλιξη των 
γεγονότων και αναπροσαρμόζει ανάλογα τις εταιρικές πολιτικές.  

Η έκθεση της Εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία (μέσα) τα οποία την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

 

 

H Εταιρεία ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις της, είτε χωριστά είτε κατά ομάδα και ενσωματώνει τις πληροφορίες 
αυτές στις υπάρχουσες δικλίδες ασφαλείας του πιστωτικού ελέγχου. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν 
απομειωθεί σε προηγούμενες χρήσεις είναι υψηλής πιστωτικής ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων και των 
οφειλομένων. 

Κανένα από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας δεν έχει ασφαλιστεί με υποθήκη ή άλλη 
μορφή πιστωτικής ασφάλισης. 

Ο πιστωτικός κίνδυνος της Εταιρείας συγκεντρώνεται στις τέσσερις σημαντικότερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, 
τα υπόλοιπα των οποίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν σε περίπου 64% του ανοικτού υπολοίπου 
πελατών (2018: 52%). 

Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, η Eταιρεία δεν εκτίθεται σε σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Ο 
πιστωτικός κίνδυνος για απαιτήσεις ρευστοποιήσιμες καθώς και για άλλα βραχυπρόθεσμα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία θεωρείται αμελητέος. 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών της Εταιρείας είναι κυρίως επενδεδυμένα σε χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση για μικρό χρονικό διάστημα. 

Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας της με προσεκτική παρακολούθηση των χρεών των 
μακροπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται καθημερινά. Οι ανάγκες ρευστότητας παρακολουθούνται σε διάφορες χρονικές ζώνες, σε 
καθημερινή και εβδομαδιαία βάση καθώς και σε μια κυλιόμενη περίοδο 30 ημερών. Οι βραχυπρόθεσμες 
ανάγκες ρευστότητας για τους επόμενους 6 μήνες και οι μακροπρόθεσμες ανάγκες για το επόμενο έτος 
προσδιορίζονται μηνιαία. 

 

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα  

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό 
περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα 
προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. Η 
Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με 
βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις 
απομείωσης των χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Η Εταιρεία αξιολογεί πιθανές επιπτώσεις από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Brexit) και λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων. Με βάση την ανάλυση μέχρι στιγμής, 
το Brexit δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στις λειτουργίες της Εταιρείας. 

 

 

 

 2019 2018 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 19,695,154 79,258,380 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 31,663,583 34,907,863 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 1,537,884 1,802,376 

Σύνολο 52,896,621 115,968,619 
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Λειτουργικός κίνδυνος 

Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που σχετίζεται με την πιθανότητα να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα ζημία 
από ένα εύρος παραγόντων που σχετίζονται με τις εσωτερικές διαδικασίες της Εταιρείας, τα πληροφοριακά 
συστήματα και τις υποδομές της αλλά και από εξωτερικούς παράγοντες, το θεσμικό πλαίσιο και τα γενικώς 
αποδεκτά πρότυπα διαχειριστικής συμπεριφοράς. 

Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διαχειρίζεται τον λειτουργικό κίνδυνο με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορισθούν οι 
πιθανές ζημιές της φήμης της και να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί για τους μετόχους της. Τη συνολική 
ευθύνη για την ανάπτυξη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για την ομαλή διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων της Εταιρείας έχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

Η Εταιρεία βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες της και τα πληροφοριακά συστήματα, για τη καλύτερη λειτουργία 
και περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της. 

 

Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να: 

 εξασφαλίσει την ικανότητά της να συνεχίσει τη δραστηριότητά της (going-concern), και 
 εξασφαλίσει μια ικανοποιητική απόδοση στους μετόχους τιμολογώντας τα εμπορεύματα και τις 

υπηρεσίες της αναλογικά με το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνει και μέσα στα πλαίσια λειτουργίας 
του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται 

Η Διοίκηση της Εταιρείας διαχειρίζεται την κεφαλαιακή διάρθρωση και μπορεί να κάνει τις προσαρμογές κατά 
το χρόνο που η οικονομική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά των κινδύνων των υπαρχόντων περιουσιακών 
στοιχείων αλλάζουν. 

Σημειώνεται ότι η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2019 συνεχίζει να είναι αρνητική. Το γεγονός 
αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα της επίδρασης που είχε η πρώτη εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 και αφορά χρονική 
διαφορά στο χρόνο αναγνώρισης των εσόδων. Η Διοίκηση με βάση το πλάνο που έχει σχεδιάσει και τις δράσεις 
που έχει αναλάβει για τα επόμενα χρόνια, εκτιμά πως η κερδοφορία της Εταιρείας στις επόμενες χρήσεις 
επαρκεί για την κάλυψη των εν λόγω ζημιών. 

 

Γ. Οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας  – Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες 

Η πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας κατά τις δύο τελευταίες χρήσεις παρουσιάζεται 
στους κατωτέρω  πίνακες: 

   
 2019 2018 Μεταβολή 2019-2018 

Σε Ευρώ    

Πωλήσεις 141,687,952 185,800,989 -24% 

Μικτό Κέρδος 25,572,617 23,983,142 7% 

Αποτελέσματα προ φόρων, 
χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και 

αποσβέσεων 

8,051,139 10,156,694 -21% 

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 4,229,896 6,332,818 -33% 

Κέρδη / (Ζημιές) μετά από 
φόρους 

1,429,801 522,040 174% 

   
   

Οι πωλήσεις της Εταιρείας παρουσίασαν μείωση, στη χρήση 2019 έναντι των πωλήσεων του 2018, σε ποσοστό 
24%, ενώ το μικτό κέρδος παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 7%. 

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν μείωση κατά 21%. 

Τα συνολικά κέρδη μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 1,429,801 έναντι Ευρώ 522,040 για την χρήση 
2018. 

Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει προβλέψεις για τυχόν φόρους που θα προκύψουν από φορολογικούς ελέγχους, 
δεδομένου πως δεν υφίστανται ανέλεγκτες χρήσεις. Σε περίπτωση επανελέγχου από την φορολογική αρχή, δεν 
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προβλέπεται να προκύψουν διαφορές ελέγχου που να έχουν σημαντική επίδραση στην Καθαρή Θέση της 
Εταιρείας. 

 

Χρηματοοικονομικοί και μη βασικοί δείκτες της Εταιρείας 

 

  2019 2018 Εξηγήσεις 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /  
Σύνολο Ενεργητικού 

86.68% 

 

92.63% Δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που η 
Εταιρεία διαθέτει σε Κυκλοφορούν και 
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό /  
Σύνολο Ενεργητικού 

13.32% 

 

7.37% 

Ίδια Κεφάλαια /  
Σύνολο Υποχρεώσεων 

(2.48%) 

 

(2.56%) Δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της 
Εταιρείας 

Σύνολο Υποχρεώσεων /  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

102.54% 

 

102.63% Δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της 
Εταιρείας 

Ίδια Κεφάλαια /  
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 

(2.54%) 

 

(2.63%) 

Ίδια Κεφαλαία /  
Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό 

(19.09%) 

 

(35.71%) Δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των 
ακινητοποιήσεων της Εταιρείας από τα 
Ίδια Κεφάλαια 

Κυκλοφορούν Ενεργητικό /  
Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις 

96.34% 

 

94.18% Δείχνει τη δυνατότητα της Εταιρείας να 
καλύψει τις Βραχυπρόθεσμες 
Υποχρεώσεις της με στοιχεία του 
Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 

Καθαρά Αποτελέσματα Προ 
Φόρων /  
Πωλήσεις 

2.99% 

 

3.41% Απεικονίζει τη συνολική απόδοση της 
Εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά 
έσοδα 

Καθαρά Αποτελέσματα Προ 
Φόρων /  
Ίδια Κεφάλαια 

(195.80%) 

 

(176.18%) Απεικονίζει την αποδοτικότητα των 
Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 

Μικτό Κέρδος /  
Πωλήσεις 

18.05% 

 

12.91% Απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του 
μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της 
Εταιρείας 

 

 

Δ. Εξέλιξη και προοπτικές για τη χρήση 2020 

Για το 2020, με δεδομένη τη σταθεροποίηση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος αλλά και της 
Ελληνικής οικονομίας, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι θα καταφέρει να διατηρήσει το μερίδιο αγοράς που 
κατέχει αλλά και να το αυξήσει. Επιπρόσθετα, και με σκοπό την εδραίωση της Εταιρείας στην Ελληνική αγορά 
έχουν τεθεί μια σειρά από στόχους, όπως παρατίθεται κατωτέρω: 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με ταυτόχρονη ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών 
παρέχοντας ποιοτικότερα προϊόντα. 

 Επενδύσεις και βελτιώσεις στις εγκαταστάσεις και τον υπάρχοντα εξοπλισμό. 
 Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού μέσω επιμόρφωσης και προσαρμογής στα νέα τεχνολογικά 

δεδομένα. 
 Συνεχής και ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών, αξιοποίηση και ενίσχυση της 

Εταιρείας, για εξασφάλιση κερδοφόρου ανάπτυξης και ικανοποιητικών αποδόσεων, με διατήρηση της 
οικονομικής ευρωστίας, μέσα από συνετή διαχείριση των πόρων. 
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I. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
Ποσά σε Ευρώ  

 2019  20181 

 Σημείωση     
Πωλήσεις 4.14 

 
141,687,952   185,800,989  

Κόστος πωληθέντων 4.15 
 

(116,115,335)  (161,817,847) 

Μικτό Κέρδος  
 

25,572,617  23,983,142  

 
 

    
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης  4.17  

 
2,020   85,563  

Έξοδα διάθεσης 4.15 
 

(10,431,274)  (10,500,972) 

Έξοδα διοίκησης 4.15 
 

(7,628,695)  (3,654,794) 

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης  4.17 
 

(51,705)  (49,772) 

 
 

    
Αποτελέσματα Προ Φόρων 
Χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών Αποτελεσμάτων 

 

 
7,462,963 

 

9,863,167 

 
 

    
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.18  

(3,261,385)  (3,531,480) 

Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 4.18  
28,318   1,131  

Κέρδη προ φόρων   
4,229,896  6,332,818  

      
Φόρος εισοδήματος 4.19 (2,800,095)  (5,810,778) 

Κέρδη μετά από φόρους 1,429,801   522,040  

      
Λοιπά συνολικά εισοδήματα  
(μη μετακυλιόμενα στα αποτελέσματα)    

 

 
Αναλογιστικά κέρδη 4.9  

(8,404)  24,472  

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων   

10,883 
 

(1,204) 

Αναβαλλόμενοι φόροι απ' ευθείας  
στα Ίδια Κεφάλαια   

(595) 
 

(5,817) 

Αναβαλλόμενοι φόροι λόγω αλλαγής φορολογικού 
συντελεστή   

2,478 
 

8,981  

Λοιπά συνολικά εισοδήματα μετά από φόρους   
4,362  26,432  

Συγκεντρωτικά Συνολικά 
εισοδήματα Χρήσης   

1,434,163 
 

548,472  

 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 45 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
  

                                                            
1 Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με 
τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.5.14. 
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II. Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης  

 Ποσά σε Ευρώ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   2019  20181 

 
Σημείωση      

Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικού        

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 4.1 398,951   491,147  

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.2 9,035,176   9,148,119  

Δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 4.22 1,039,605   0 

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία  4.3 844,355   425,453  

Σύνολο μη Κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού       11,318,087       10,064,719  
 

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία        

Αποθέματα 4.4 7,223,146   6,269,620  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 4.5 31,663,583   34,907,863  

Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις  2,887,059  0 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία  4.14  1,537,884   1,802,376  

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 4.6 10,633,137   4,335,243  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 4.7 19,695,154   79,258,380  

Σύνολο κυκλοφορούντων Περιουσιακών Στοιχείων Ενεργητικού        73,639,963     126,573,482  

Σύνολο Ενεργητικού   84,958,050  136,638,201  
 

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ        

Ίδια Κεφάλαια        

Μετοχικό κεφάλαιο 4.8 2,000,000   2,000,000  

Τακτικό αποθεματικό  282,742   282,742  

Λοιπά αποθεματικά   190,213   185,851  

Αποτελέσματα εις νέον  (4,633,277)  (6,063,079) 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων        (2,160,322)  (3,594,486) 
 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις        

Προβλέψεις για αποζ. προσ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία 4.9 267,063   213,883  

Υποχρεώσεις μισθώσεων   721,635   0 

Λοιπές προβλέψεις  4.10  9,688,956   5,619,257  

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων       10,677,654   5,833,140 
 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις        

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 4.11 37,636,233   84,009,605  

Συμβατικές υποχρεώσεις  4.14  12,784,580   15,010,298  

Τρέχουσες Φορολογικές υποχρεώσεις 4.12 0   2,530,507  

Υποχρεώσεις μισθώσεων  4.22 362,798   0 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.13 25,657,106   32,849,137  

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων        76,440,717     134,399,547  

Σύνολο Υποχρεώσεων   87,118,371  140,232,687  

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων       84,958,049     136,638,201  

 
    

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 45 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

                                                            
1 Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με 
τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.5.14. 
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III. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Ποσά σε Ευρώ  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Λοιπά 
Αποθεματικά Εις Νέον Σύνολο 

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018            2,000,000                    282,742  159,419 

             

(6,585,119) 

  

(4,142,958)  

Κέρδη χρήσεως                           0                                0                            0  
  

522,040          522,040 

Αναλογιστικά κέρδη                       0                                0                    24,472  0  24,472 

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων  0 0 

  
(1,204) 0 (1,204)  

Αναβαλλόμενος φόρος 0                                0                      3,164                             0               3,164  

Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου 20181            2,000,000                    282,742                 185,851  

  

(6,063,079) 

  

(3,594,486)  

Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019            2,000,000                    282,742                 185,851 

             

(6,063,079) 

  

(3,594,486)  

Κέρδη χρήσεως                           0                                0                            0                   1,429,801           1,429,801  

Αναλογιστικές ζημιές                       0                                0                    (8,404)  0  (8,404)  

Αναπροσαρμογές εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων  0 0                    10,883 0 10,883  

Αναβαλλόμενος φόρος 0                                0                      1,883                             0               1,883  

Υπόλοιπα την 31 Δεκεμβρίου 2019            2,000,000                    282,742                 190,213  

            

             (4,633,278) 
  

(2,160,322)  

 

 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 45 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

                                                            
1 Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν 
επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.5.14. 
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IV. Κατάσταση Ταμειακών Ροών  

Ποσά σε Ευρώ    

  Σημείωση 2019  20181 

Λειτουργικές δραστηριότητες        

Κέρδη προ φόρων   4,229,896               6,332,818  

Πλέον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις 4.1, 4.15 600,269                 293,527  

Προβλέψεις   6,934,630                 832,813  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.18 3,220,449               3,531,480  

Σύνολο   14,985,244            10,990,638  

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές 
λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με 
τις λειτουργικές δραστηριότητες:         

(Αύξηση) αποθεμάτων   (953,526)             (1,467,414)  

(Αύξηση)/Μείωση απαιτήσεων   (6,175,088)               1,572,304  

(Μείωση) δικαιωμάτων μισθώσεων  (7,289)   0 

(Μείωση)/Αύξηση υποχρεώσεων   (55,791,122)             48,419,062  

Μείον:         

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα 4.18 (3,220,449)             (3,531,480)  

Καταβλημένοι φόροι   (7,945,041)             (1,027,294)  

Σύνολο (εκροών)/εισροών  από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α)   (59,107,271)            54,955,816  

 

Επενδυτικές δραστηριότητες        

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών 
στοιχείων 4.1 (241,914)                (223,937)  

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β)   (241,914)              (223,937)  

 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες        

Πληρωμές υποχρεώσεων μισθωμάτων  (180.525)             0 

Χρεωστικοί τόκοι   (33,515)             0  

Σύνολο (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
(γ)  (214,040)  0 

Καθαρή αύξηση/ (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)  (59,563,225)     54,731,879  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 έναρξης περιόδου   79,258,380            24,526,501  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 
 λήξης περιόδου   19,695,155            79,258,380  

 

Οι Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που παρατίθενται στις σελίδες 7 έως 45 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτών των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

                                                            
1 Η Εταιρεία έχει εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 16 χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη 
μέθοδο αυτή, η συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. Βλέπε Σημείωση 3.5.14. 
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V. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων  

1. Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία με την επωνυμία HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») 
ιδρύθηκε το 2005 και η διάρκεια της έχει οριστεί σε πενήντα (50) χρόνια. Έδρα της είναι ο Δήμος  
Αμαρουσίου Αττικής, Κηφισίας 49 και Ζηρίδη Τ.Κ. 151 23, τηλ. 210-68.79.008. Η Εταιρεία είναι 
εγγεγραμμένη στην Περιφέρεια Αττικής, Νομαρχία Αθήνας, Ανατολικός Τομέας, Διεύθυνση Α.Ε. 
& Εμπορίου, Τμήμα Β με αριθμό  ΓΕΜΗ 006145401000. Oι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 
της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται στις ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 
Huawei Technologies Coöperatief U.A. με έδρα την Ολλανδία.  

2. Φύση δραστηριοτήτων  

Σκοπός της Εταιρείας είναι η εισαγωγή, αγορά και πώληση τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, 
εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων επικοινωνίας, λύσεων εφαρμοσμένης μηχανικής 
ενοποίησης συστημάτων, καθώς και οποιουδήποτε άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και 
εξοπλισμού μετάδοσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του συνοδευτικού λογισμικού 
καθώς και η προσφορά υπηρεσιών συντήρησης, παροχής τεχνικών συμβουλών και 
υποστήριξης. 

3. Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

3.1. Βάση συμμόρφωσης  

Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία έχουν εκδοθεί από την 
Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) και τις διερμηνείες που εκδόθηκαν από την 
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της (IASB), όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019.  

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην 
Εταιρεία και είναι σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2019, ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά είναι 
εφαρμόσιμα. 

Η Εταιρεία υιοθέτησε για πρώτη φορά τις απαιτήσεις των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Διερμηνειών και Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (μαζί τα 
“Δ.Π.Χ.Α.”) για σκοπούς σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τη χρήση που έληξε 
την 31 Δεκεμβρίου 2010.  

 

3.2. Αρχή συνεχιζόμενης δραστηριότητας 

Σημειώνεται ότι η Καθαρή Θέση της Εταιρείας την 31 Δεκεμβρίου 2019 έχει καταστεί αρνητική. 
Το γεγονός αυτό είναι κυρίως αποτέλεσμα της επίδρασης που είχε η πρώτη εφαρμογή του 
Δ.Π.Χ.Α. 15 στην προηγούμενη χρήση και αφορά χρονική διαφορά στο χρόνο αναγνώρισης 
των εσόδων. Η Διοίκηση με βάση το πλάνο που έχει σχεδιάσει και τις δράσεις που έχει αναλάβει 
για τα επόμενα χρόνια, εκτιμά πως η κερδοφορία της Εταιρείας στις επόμενες χρήσεις επαρκεί 
για την κάλυψη των εν λόγω ζημιών. 

 

3.3. Λειτουργικό Νόμισμα 

Οι παρούσες Χρηματοοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το 
λειτουργικό νόμισμα της Εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί. 

 

3.4. Εκτιμήσεις Διοίκησης 

Η σύνταξη Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η 
Διοίκηση προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις που επηρεάζουν τις αξίες 
των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, των εσόδων, των δαπανών και των 
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γνωστοποίησεων για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από 
τις εκτιμήσεις αυτές. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 
προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε 
τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης σε σχέση με το 
επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 

Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των 
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων έχουν 
ως εξής: 

 

(α) Αναγνώριση εσόδων: κατανομή της τιμής στις διακριτές συμβατικές υποχρεώσεις, 
αναγνώριση κατά τη διάρκεια του χρόνου είτε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή, εκτιμήσεις για 
τις αναμενόμενες ταμειακές εισροές.  

 

(β) Επιμέτρηση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (ECL) για εμπορικές 
απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία: βασικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του 
σταθμισμένου μέσου ποσοστού ζημιών. 

 

(γ) Μέτρηση των εύλογων αξιών 

Ορισμένες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις της Εταιρείας απαιτούν τη μέτρηση της 
εύλογης αξίας τόσο για χρηματοοικονομικά όσο και για μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις. 

Η Εταιρεία έχει καθιερωμένο πλαίσιο ελέγχου όσον αφορά τη μέτρηση των εύλογων αξιών. 
Αυτό περιλαμβάνει μια ομάδα αποτίμησης που έχει τη γενική ευθύνη για την επίβλεψη όλων 
των σημαντικών μετρήσεων εύλογης αξίας, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων αξιών του 
επιπέδου 3 και απευθύνεται απευθείας στη Διοίκηση. 

Η ομάδα αποτίμησης εξετάζει τακτικά σημαντικές μη παρατηρήσιμες εισροές και προσαρμογές 
αποτίμησης. Εάν για τη μέτρηση των εύλογων αξιών χρησιμοποιούνται πληροφορίες τρίτων 
μερών, όπως προσφορές μεσιτών ή τιμές, τότε η ομάδα αξιολόγησης αξιολογεί τα αποδεικτικά 
στοιχεία που ελήφθησαν από τρίτους για να υποστηρίξει το συμπέρασμα ότι οι αποτιμήσεις 
αυτές πληρούν τις απαιτήσεις των Δ.Π.Χ.Α. συμπεριλαμβανομένης του επιπέδου στην ιεραρχία 
της εύλογη αξία στην οποία πρέπει να ταξινομηθούν οι αποτιμήσεις αυτές. 

 

Σημαντικά ζητήματα αποτίμησης αναφέρονται στη Διοίκηση. 

 

Κατά τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρέωσης, η 
Εταιρεία χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερο δεδομένα που να είναι διαθέσιμα στην 
αγορά. Οι εύλογες αξίες κατατάσσονται σε διαφορετικό επίπεδο σε μια ιεραρχία εύλογης αξίας 
με βάση τις εισροές στις τεχνικές αποτίμησης ως εξής. 

• Επίπεδο 1: τιμές (μη προσαρμοσμένες) σε ενεργές αγορές για ταυτόσημα περιουσιακά 
στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2: στοιχεία εκτός από τις αναγραφόμενες τιμές στο Επίπεδο 1 που είναι 
παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση, είτε άμεσα (δηλαδή ως τιμές) 
είτε έμμεσα (δηλαδή προκύπτουν από τιμές). 

• Επίπεδο 3: στοιχεία για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση που δεν βασίζονται σε 
παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (μη παρατηρήσιμα στοιχεία). 

Εάν τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της εύλογης αξίας ενός περιουσιακού 
στοιχείου ή μιας υποχρέωσης μπορούν να ταξινομηθούν σε διαφορετικά επίπεδα της ιεραρχίας 
των εύλογων αξιών, τότε η μέτρηση της εύλογης αξίας ταξινομείται στο σύνολό της στο ίδιο 
επίπεδο της ιεραρχίας των εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο στοιχείων που είναι 
σημαντικό για ολόκληρη τη μέτρηση. 
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Η Εταιρεία αναγνωρίζει μεταβιβάσεις μεταξύ των επιπέδων της ιεραρχίας της εύλογης αξίας 
στο τέλος της περιόδου αναφοράς κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η μεταβολή. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποθέσεις επιμέτρησης των εύλογων αξιών 
αναφέρονται στις Σημειώσεις 3.5.3. Χρηματοοικονομικά μέσα και 3.6 Χρηματοοικονομικά Μέσα 
και διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

 

(δ) Πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος: Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το Δ.Λ.Π. 
12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και 
περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους 
πρόσθετους φόρους που πιθανόν να προκύψουν σε μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Η 
τελική εκκαθάριση των φόρων εισοδήματος πιθανόν να αποκλίνει από τα σχετικά ποσά τα 
οποία έχουν καταχωρηθεί στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

(ε) Ανάκτηση αναβαλλόμενων φόρων Ενεργητικού: Η αναγνώριση αναβαλλόμενων φόρων 
Ενεργητικού εμπεριέχει εκτιμήσεις αναφορικά με την ανακτησιμότητα οφέλους από το 
συμψηφισμό απαιτήσεων με μελλοντικά φορολογικά κέρδη και αναφορικά με την μελλοντική 
πραγματοποίηση επαρκών φορολογικών κερδών τα οποία θα επιτρέψουν την ανάκτησή τους.  

 

(ζ) Εκτίμηση ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχείων: Η Εταιρεία προβαίνει σε λογιστικές 
εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων στοιχείων της. Οι εκτιμήσεις 
αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε κάθε ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης 
λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις συνθήκες της αγοράς. 

 

(η) Υποχρέωση για αποζημίωση προσωπικού: Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση του 
προσωπικού υπολογίζονται βάσει αναλογιστικών μεθόδων η διενέργεια των οποίων απαιτεί 
από τη Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως η μελλοντική αύξηση των 
αμοιβών των εργαζομένων, το επιτόκιο προεξόφλησης των εν λόγω υποχρεώσεων, το 
ποσοστό αποχώρησης των εργαζομένων, κλπ. Η Διοίκηση προσπαθεί, σε κάθε ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης όπου η εν λόγω πρόβλεψη αναθεωρείται, να εκτιμά με όσο το 
δυνατό καλύτερο τρόπο τις παραμέτρους αυτές. 

 

(στ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις: Η ύπαρξη ενδεχόμενων υποχρεώσεων απαιτεί από τη 
Διοίκηση τη συνεχή διενέργεια παραδοχών και αξιολογικών κρίσεων αναφορικά με την 
πιθανότητα μελλοντικά γεγονότα να συμβούν ή να μη συμβούν καθώς και την επίδραση που 
τα γεγονότα αυτά μπορεί να έχουν στη δραστηριότητα της Εταιρείας. 

 

3.5. Λογιστικές Πολιτικές 

Παρακάτω παρατίθενται οι σημαντικότερες λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για τις 
χρήσεις που παρουσιάζονται. 

 

3.5.1. Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Η Εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της βιβλία σε Ευρώ, το οποίο και αποτελεί το λειτουργικό νόμισμά 
της. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη 
τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της συναλλαγής. Κατά την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται 
σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία 
της Χρηματοοικονομικής Θέσης. Τα κέρδη ή οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές 
καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 
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3.5.2. Ενσώματα πάγια 

(α) Αναγνώριση και επιμέτρηση 

Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης μειωμένα με τις σωρευμένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις της αξίας τους. Το κόστος κτήσης και οι σωρευμένες 
αποσβέσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων που πωλούνται ή αποσύρονται, διαγράφονται 
από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και 
οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία προκύπτει, περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα. 

Δαπάνες που πραγματοποιούνται για αντικατάσταση τμήματος των ενσωμάτων παγίων 
στοιχείων, ενσωματώνονται στην αξία των παγίων, εφόσον μπορεί να υπολογισθεί αξιόπιστα, 
ότι αυξάνουν τα μελλοντικά οφέλη που θα αποκομίσει η Εταιρεία από το πάγιο. Το κόστος 
επισκευής και συντήρησης καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιείται. 

 

(β) Αποσβέσεις 

Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων στοιχείων λογίζονται συστηματικά με τη μέθοδο της 
σταθερής απόσβεσης, στη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των ενσώματων παγίων, 
η οποία επανεξετάζεται σε ετήσια βάση. Η αξία των βελτιώσεων σε ακίνητα τρίτων αποσβένεται 
κατά την διάρκεια της μισθωτικής περιόδου. Η εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή των ενσώματων 
παγίων έχει ως εξής: 

 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3 - 6 έτη 

Αυτοκίνητα 6 - 7 έτη 

Λοιπός εξοπλισμός 3 - 5 έτη 

 

Οι υπολειμματικές αξίες των παγίων και η ωφέλιμη ζωή τους αναπροσαρμόζονται, αν είναι 
απαραίτητο, κάθε φορά που συντάσσονται Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις. 

 

3.5.3. Χρηματοοικονομικά μέσα 

Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για την Εταιρεία και μια χρηματοοικονομική 
υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μία άλλη εταιρεία. 

 

(i) Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι δανειακές επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται όταν προκύπτουν. 
Όλα τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά όταν η Εταιρεία καταστεί συμβαλλόμενο μέρος στις 
συμβατικές διατάξεις του χρηματοοικονομικού μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορική απαίτηση 
χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτιμάται 
αρχικά στην εύλογη αξία πλέον, για ένα στοιχείο που δεν επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω 
των αποτελεσμάτων, τα έξοδα συναλλαγής που μπορούν να αντιστοιχούν άμεσα στην 
απόκτηση ή την έκδοσή του. Μια απαίτηση από πελάτες χωρίς σημαντική χρηματοοικονομική 
συνιστώσα αρχικά επιμετράται στην τιμή συναλλαγής. 

 

(ii) Ταξινόμηση και μετέπειτα επιμέτρηση  

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο κατατάσσεται ως 
μεταγενέστερα επιμετρούμενο στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων (FVOCI) ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL). 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν επαναταξινομούνται μετά την αρχική τους 
αναγνώριση, εκτός εάν η Εταιρεία αλλάξει το επιχειρηματικό τους μοντέλο για τη διαχείριση 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα 
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χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναταξινομούνται την πρώτη ημέρα της πρώτης 
περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του επιχειρηματικού μοντέλου. 

 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος εάν 
πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθες προϋποθέσεις, εκτός εάν επιμετράται στην εύλογη αξία 
μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL): 

- Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού 
μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών και 

- βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό στοιχείο δημιουργούνται σε 
συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή 
κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

Μια δανειακή επένδυση επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων (FVOCI) εάν πληρούνται αμφότερες οι ακόλουθές προϋποθέσεις εκτός εάν 
επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL): 

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

- βάσει των συμβατικών όρων που διέπουν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, 
δημιουργούνται σε καθορισμένες ημερομηνίες, ταμειακές ροές που συνίστανται αποκλειστικά 
σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

 

Κατά την αρχική αναγνώριση μιας επένδυσης σε συμμετοχικό τίτλο που δεν κατέχεται προς 
διαπραγμάτευση, η Εταιρεία μπορεί να αποφασίσει αμετάκλητα να παρουσιάσει 
μεταγενέστερες αλλαγές στην εύλογη αξία της επένδυσης στα λοιπά συνολικά εισοδήματα. Η 
επιλογή αυτή γίνεται ανά περίπτωση επένδυσης. 

 

Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (FVOCI), όπως 
περιγράφεται ανωτέρω, επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL). 
Αυτό περιλαμβάνει όλα τα παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  

 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία μπορεί να προσδιορίσει αμετάκλητα ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο, ως επιμετρούμενο στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων, που πληροί τις προϋποθέσεις επιμέτρησης του στο αποσβεσμένο κόστος ή 
στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (FVOCI), αν αυτό απαλείφει ή 
μειώνει αισθητά μια λογιστική αναντιστοιχία που διαφορετικά θα προέκυπτε. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου:  

Η Εταιρεία αξιολογεί τον στόχο του επιχειρηματικού μοντέλου στον οποίο ένα 
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, διότι αυτό 
αντικατοπτρίζει καλύτερα τον τρόπο διαχείρισης ώστε να επιτυγχάνεται ένα συγκεκριμένος 
επιχειρηματικός στόχος και παρέχει πληροφορίες στη Διοίκηση. Οι πληροφορίες που 
εξετάζονται περιλαμβάνουν: 

-  Τις πολιτικές και τους στόχους που έχουν τεθεί για το χαρτοφυλάκιο και την πρακτική 
εφαρμογή αυτών των πολιτικών. Αυτές περιλαμβάνουν το κατά πόσο η στρατηγική της 
Διοίκησης επικεντρώνεται στην απόκτηση συμβατικών εσόδων από τόκους, τη διατήρηση 
συγκεκριμένου προφίλ επιτοκίου, αντιστοίχησης της διάρκειας των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων με τη διάρκεια οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων ή 
αναμενόμενων ταμειακών εκροών ή πραγματοποίησης ταμειακών ροών μέσω της πώλησης 
των περιουσιακών στοιχείων. 

-  πώς αξιολογείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στη Διοίκηση της Εταιρείας, 
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- τους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου (και των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που διακρατούνται στο πλαίσιο του εν λόγω 
επιχειρηματικού μοντέλου) και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων, 

- τον τρόπο που αποζημιώνονται οι διαχειριστές της Εταιρείας, για παράδειγμα εάν η 
αποζημίωση υπολογίζεται με βάση την εύλογη αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών 
στοιχείων ή τις εισπραχθείσες συμβατικές ταμειακές ροές και 

- τη συχνότητα, τον όγκο και το χρονοδιάγραμμα των πωλήσεων χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων σε προηγούμενες περιόδους, τους λόγους για τις πωλήσεις αυτές και 
τις προσδοκίες για μελλοντική δραστηριότητα πωλήσεων. 

 

Οι μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους στο πλαίσιο 
συναλλαγών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για αποαναγνώριση δε  θεωρούνται 
πωλήσεις για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη αναγνώριση των περιουσιακών 
στοιχείων της Εταιρείας. 

 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που διακρατούνται για διαπραγμάτευση ή 
υπόκεινται σε διαχείριση και των οποίων η απόδοση αξιολογείται με βάση την εύλογη αξία, 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL). 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Εκτίμηση εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές 
αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων  

Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, ως «κεφάλαιο» ορίζεται η εύλογη αξία του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου κατά την αρχική αναγνώριση. Ως «τόκος» ορίζεται 
το αντάλλαγμα για την χρονική αξία του χρήματος, τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το 
ανεξόφλητο υπόλοιπο κεφαλαίου κατά τη διάρκεια μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και 
για άλλους βασικούς κινδύνους δανεισμού (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας και διοικητικά έξοδα) και 
κόστη καθώς και το περιθώριο κέρδους. 

 

Κατά την αξιολόγηση του εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι μόνο πληρωμές κεφαλαίου και 
τόκων, η Εταιρεία εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει την 
αξιολόγηση εάν το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιλαμβάνει έναν συμβατικό όρο 
που θα μπορούσε να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα ή το ποσό των συμβατικών ταμειακών ροών 
έτσι ώστε να μην πληρούσε αυτόν τον όρο. Κατά την αξιολόγηση αυτή, η Εταιρεία λαμβάνει 
υπόψη: 

 Ενδεχόμενα γεγονότα που θα άλλαζαν το ποσό ή το χρονοδιάγραμμα των ταμειακών 
ροών, 

 Όρους που μπορούν να προσαρμόσουν το συμβατικό επιτόκιο κουπονιού, 
συμπεριλαμβανομένων του μεταβλητού επιτοκίου χαρακτηριστικά,  

 Χαρακτηριστικά προπληρωμής και επέκτασης και 
 Όρους που περιορίζουν την απαίτηση της Εταιρείας σε ταμειακές ροές από 

συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία (π.χ. χαρακτηριστικά μη αναγωγής). 

Το στοιχείο της προπληρωμής συνδέεται αποκλειστικά με την αποπληρωμή του κεφαλαίου και 
του επιτοκίου, εφόσον το πόσο της προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη 
καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου και τόκων του ανεξόφλητού υπολοίπου κεφαλαίου, το οποίο 
μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη καταγγελία της σύμβασης. 
Επιπλέον, για ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται σε αξία ανώτερη ή 
κατώτερη της  ονομαστικής του αξίας, το χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί την 
προπληρωμή ενός ποσού που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά το συμβατικό ονομαστικό ποσό 
συν τους δουλευμένους (αλλά μη καταβληθέντες) συμβατικούς τόκους (που μπορεί επίσης να 
περιλαμβάνουν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη λήξη) θεωρείται ότι συνάδει με 
αυτό το κριτήριο εάν η εύλογη αξία του στοιχείου προπληρωμής είναι ασήμαντη κατά την αρχική 
αναγνώριση. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία - Μεταγενέστερες επιμετρήσεις και κέρδη 
και ζημίες 

 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία 
μέσω των 
αποτελεσμάτων 
(FVTPL) 

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία 
τους. Τα καθαρά κέρδη και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εσόδων από 
τόκους ή μερίσματα, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με εξαίρεση τα 
παράγωγα που ορίζονται ως μέσα αντιστάθμισης για τα οποία εφαρμόζεται 
λογιστική αντιστάθμισης. 

Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία 
στο αποσβεσμένο 
κόστος 

Τα περιουσιακά στοιχεία αυτά μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το 
αποσβεσμένο κόστος μειώνεται κατά τις ζημίες απομείωσης. Τα έσοδα από 
τόκους, τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές και η απομείωση 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τη 
διαγραφή αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Δανειάκες 
επενδύσεις σε χρέος 
στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών 
συνολικών 
εισοδημάτων 
(FVTOCI) 

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία 
τους. Τα έσοδα από τόκους, που υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 
του πραγματικού επιτοκίου, τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές 
διαφορές καθώς και η απομείωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Τα 
λοιπά καθαρά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος. Κατά την διαγραφή, τα κέρδη και οι ζημιές που συσσωρεύονται 
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (OCI) αναταξινομούνται στα 
αποτελέσματα. 

Επενδύσεις σε 
συμμετοχικούς 
τίτλους στην εύλογη 
αξία μέσω των 
λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων 
(FVTOCI) 

Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μεταγενέστερα επιμετρώνται στην εύλογη αξία 
τους. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα, εκτός εάν τα 
μερίσματα αντιπροσωπεύουν σαφώς την ανάκτηση μέρους του κόστους της 
επένδυσης. Τα λοιπά καθαρά κέρδη και ζημίες αναγνωρίζονται στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (OCI)  και δεν επαναταξινομούνται στα 
αποτελέσματα. 

 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις - Κατάταξη, μεταγενέστερη επιμέτρηση και κέρδη και 
ζημίες 

 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL). Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL) εάν κατατάσσεται  ως διακρατούμενη για 
διαπραγμάτευση, είναι παράγωγο ή έχει οριστεί ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση. Οι 
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (FVTPL) 
αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και τα καθαρά κέρδη και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων 
τυχόν εξόδων τόκων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι λοιπές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από τόκους και τα κέρδη και οι ζημίες από 
συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία 
από την αποαναγνώριση αναγνωρίζεται επίσης στα αποτελέσματα. 
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(iii) Αποαναγνώριση 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αποαναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν εκπνεύσουν τα 
δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων από το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 
ή η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο 
περιουσιακό στοιχείο ενώ παράλληλα είτε έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους 
και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, είτε δεν έχει 
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της κυριότητας, αλλά δεν είχε 
μεταβιβάσει τον έλεγχο του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Επίσης, όταν η 
Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό 
στοιχείο, άλλα έχει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως, χωρίς 
σημαντική καθυστέρηση υπό την μορφή μιας σύμβασης μεταβίβασης. 

 

Όταν η Εταιρεία πραγματοποιεί συναλλαγές με τις οποίες μεταβιβάζει περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης, διατηρεί τους κινδύνους και τα 
οφέλη της κυριότητας των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων τότε τα μεταβιβαζόμενα 
περιουσιακά στοιχεία δεν αποαναγνωρίζονται. 

 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Η Εταιρεία διαγράφει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι συμβατικές υποχρεώσεις της  
ακυρώνονται ή εκπνέουν. Επίσης, η Εταιρεία παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική 
υποχρέωση όταν η χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο 
δανειστή, αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή οι όροι της υφιστάμενης υποχρέωσης 
τροποποιούνται σημαντικά, οπότε αυτή η ανταλλαγή ή η τροποποίηση αντιμετωπίζεται ως 
αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μιας νέας. 

Κατά τη διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της λογιστικής 
αξίας που έχει εξαλειφθεί και του καταβληθέντος ποσού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν μη 
μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί) 
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

 

iv) Συμψηφισμός 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό απεικονίζεται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης, όταν και μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα 
συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους, ή να απαιτήσει το περιουσιακό στοιχείο και να 
διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. 

 

3.5.4. Απομείωση 

Χρηματοοικονομικά μέσα και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημίας των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών (ECLs) στα 
έξης: 

-  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος, 

- δανειακές επενδύσεις που επιμετρώνται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (FVOCI), 

-  συμβατικά περιουσιακά στοιχεία. 

Η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη ζημίας σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 
των επόμενων 12 μηνών, εκτός από τα ακόλουθα: 

- Χρεόγραφα τα οποία προσδιορίζονται ότι έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 
ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης, 

- άλλα χρεόγραφα και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλαδή ο 
κίνδυνος αθέτησης πάνω από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) 
δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. 
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Η πρόβλεψη ζημίας για εμπορικές απαιτήσεις και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
επιμετρώνται  σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη την διάρκεια ζωής. 

 

Απομείωση  

Κατά την αξιολόγηση, εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και κατά την εκτίμηση των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία θεωρεί εύλογες και υποστηρίξιμες τις 
πληροφορίες, που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος ή προσπάθεια. Αυτό 
περιλαμβάνει τόσο την ποσοτική όσο και την ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την 
ιστορική εμπειρία της Εταιρείας και την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και 
τις μελλοντικές πληροφορίες. 

 

Η Εταιρεία αξιολογεί ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου έχει αυξηθεί σημαντικά αν είναι πέραν των τριάντα ημερών καθυστέρησης. 

 

Η Εταιρεία θεωρεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο οριστικά απομειωμένο, όταν: 

- Ο οφειλέτης δεν είναι πιθανό να εξοφλήσει τις πιστωτικές υποχρεώσεις του προς την Εταιρεία 
στο σύνολό τους, χωρίς να απαιτείται προσφυγή από την Εταιρεία σε μέτρα,  όπως η 
ρευστοποίηση της εξασφάλισης (εάν είχε πραγματοποιήθει). 

- το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αξιολογείται σε βαθμό κινδύνου E. 

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ολη την διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές 
ζημίες που προκύπτουν από πιθανά γεγονότα αθέτησης επί της εκτιμώμενης ζωής των 
χρηματοοικονομικών μέσων. 

 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 12 μηνών είναι το μέρος των αναμενόμενων πιστωτικών 
ζημιών, που προκύπτουν από γεγονότα, τα οποία είναι πιθανό να συμβούν εντός 12 μηνών 
από την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης (ή μικρότερο χρονικό διάστημα, εάν η 
αναμενόμενη διάρκεια ζωής του μέσου είναι λιγότερο από 12 μήνες). 

 

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

 

Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες είναι μια σταθμισμένη, με πιθανότητες, εκτίμηση των 
πιστωτικών ζημιών. Οι πιστωτικές ζημίες αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των 
ελλειμμάτων μετρητών (δηλ. η διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών, που οφείλονται στην 
Εταιρεία σύμφωνα με τη σύμβαση, και των ταμειακών ροών που αναμένεται να λάβει η 
Εταιρεία). 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. 

 

Απομειωμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία  

Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία αξιολογεί 
κατά πόσο τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβεσμένο 
κόστος και τα χρεόγραφα που επιμετρώνται μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων 
(FVOCI) είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι 
πιστωτικά απομειωμένο, όταν έχουν συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού 
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περιουσιακού στοιχείου. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
παρατηρήσιμα στοιχεία: 

- σημαντική οικονομική δυσχέρεια του δανειολήπτη ή του εκδότη, 

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

- την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από την Εταιρεία με όρους που η Εταιρεία δεν 
θα εξετάσει σε διαφορετική περίπτωση, 

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

- ή την εξαφάνιση μιας ενεργού αγοράς χρεογράφων λόγω οικονομικών δυσχερειών. 

 

Παρουσίαση της πρόβλεψης ζημίας για την αναμενόμενη πιστωτική ζημία στην 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Η πρόβλεψη ζημίας για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στο 
αποσβεσμένο κόστος, αφαιρείται από την ακαθάριστη λογιστική αξία των περιουσιακών 
στοιχείων. 

Για τα χρεόγραφα που επιμετρώνται μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων (FVOCI), η 
πρόβλεψη ζημίας χρεώνεται στα αποτελέσματα  (κέρδος ή ζημία) και αναγνωρίζεται στα Λοιπά 
Συνολικά Εισοδήματα. 

 

Διαγραφή 

Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου διαγράφεται 
όταν η Εταιρεία δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει το χρηματοοικονομικό περιουσιακό 
στοιχείο στο σύνολό του ή ένα μέρος του. Για τους εταιρικούς πελάτες, η Εταιρεία 
πραγματοποιεί ξεχωριστά μια αξιολόγηση όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και το ποσό της 
διαγραφής, βάσει του κατά πόσον υπάρχει εύλογη προσδοκία ανάκτησης. Η Εταιρεία δεν 
αναμένει σημαντική ανάκτηση από το διαγραφόμενο ποσό. Ωστόσο, η Εταιρεία μπορεί να 
διεκδικεί τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν διαγραφεί σύμφωνα με τις 
διαδικασίες της Εταιρείας, προκειμένου να εισπραχθούν τα οφειλόμενα ποσά. 

 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα σε αποσβεσμένο κόστος 

Η Εταιρεία αξιολογεί την ένδειξη απομείωσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων σε ατομικό 
και σε συλλογικό επίπεδο. Όλα τα σημαντικά μεμονωμένα περιουσιακά στοιχεία αξιολογήθηκαν 
μεμονωμένα προς απομείωση. Αυτά που διαπιστώθηκε ότι δεν έχουν υποστεί απομείωση, 
αξιολογήθηκαν συλλογικά για τυχόν απομείωση που είχε πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχει ακόμα 
προσδιοριστεί μεμονωμένα. Τα στοιχεία Ενεργητικού που δεν ήταν μεμονωμένα σημαντικά 
αξιολογήθηκαν συλλογικά για απομείωση. Η συλλογική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 
συγκεντρώνοντας στοιχεία Ενεργητικού με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου. 

 

Κατά την εκτίμηση της συλλογικής απομείωσης η Εταιρεία χρησιμοποίησε ιστορικές 
πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των ανακτήσεων και το ποσό της ζημίας που 
προέκυψε και έκανε μια προσαρμογή εάν οι τρέχουσες οικονομικές και πιστωτικές συνθήκες 
ήταν τέτοιες ώστε οι πραγματικές ζημίες ήταν πιθανό να είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από 
τις προτεινόμενες από τις ιστορικές τάσεις. 

Η ζημία απομείωσης υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας ενός 
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών 
ροών που προεξοφλούνται με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Οι 
ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα και αντικατοπτρίζονται σε λογαριασμό πρόβλεψης. 
Όταν η Εταιρεία θεώρει ότι δεν υπάρχουν ρεαλιστικές προοπτικές ανάκτησης του περιουσιακού 
στοιχείου, τα σχετικά ποσά διαγράφονται. Εάν το ποσό της ζημίας απομείωσης μειωθεί 
μεταγενέστερα και η μείωση σχετίζεται αντικειμενικά με ένα γεγονός που συνέβη μετά την 
αναγνώριση της απομείωσης, τότε η ζημιά απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως 
αναστράφεται μέσω των αποτελεσμάτων. 
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Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρούμενα στην εύλογη αξία, μέσω των 
λοιπών συνολικών εισοδημάτων 

Οι ζημιές απομείωσης των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων επιμετρούμενων 
στην εύλογη αξία, μέσω των λοιπών εισοδημάτων, αναγνωρίζονται με την αναταξινόμηση των 
ζημιών που συσσωρεύθηκαν στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα αποτελέσματα. Το ποσό που 
επαναταξινομείται είναι η διαφορά μεταξύ του κόστους κτήσεως (καθαρής αποπληρωμής και 
αποσβέσεως του κεφαλαίου) και της τρέχουσας εύλογης αξίας, μειωμένης κατά τη ζημιά 
απομείωσης που είχε αναγνωριστεί προηγουμένως στα αποτελέσματα. Εάν η εύλογη αξία ενός 
απομειωμένου χρεογράφου επιμετρούμενου στην εύλογη αξία, μέσω των λοιπών συνολικών 
εισοδημάτων, αυξηθεί στη συνέχεια και η αύξηση σχετίζεται αντικειμενικά με ένα γεγονός που 
συνέβη μετά την αναγνώριση της ζημίας απομείωσης, τότε η ζημία απομείωσης αναστράφεται 
μέσω των αποτελεσμάτων. Οι ζημιές απομείωσης που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα για 
μια επένδυση σε συμμετοχικό τίτλο που έχει ταξινομηθεί ως επιμετρούμενος στην εύλογη αξία, 
μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων, δεν αντιστρέφεται μέσω αποτελεσμάτων. 

 

Μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Εταιρεία εξετάζει τη 
λογιστική αξία των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών της στοιχείων (εκτός των βιολογικών 
περιουσιακών στοιχείων, των επενδύσεων σε ακίνητα, των αποθεμάτων και των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων) προκειμένου να προσδιορίσει εάν υπάρχουν 
ενδείξεις απομείωσης. 

 

3.5.5. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρείας, τα οποία αποτελούνται κυρίως από εμπορεύματα και 
ανταλλακτικά τα οποία αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής 
ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης, προσδιορίζεται με τη μέθοδο του κυκλοφοριακού 
μέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, στα πλαίσια 
των συνήθων δραστηριοτήτων της Εταιρείας, μειωμένη με τα εκτιμώμενα για την 
πραγματοποίηση της πώλησης έξοδα.  

 

3.5.6. Παροχές σε εργαζομένους 

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές 

Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δουλευμένες. 

(β) Προγράμματα καθορισμένων εισφορών 

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών είναι προγράμματα για την περίοδο μετά τη λήξης 
εργασίας του υπαλλήλου κατά το οποίο η Εταιρεία πληρώνει ένα καθορισμένο ποσό σε ένα 
τρίτο νομικό πρόσωπο χωρίς άλλη υποχρέωση.  Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. 

(γ) Προγράμματα καθορισμένων παροχών 

Τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι οποιαδήποτε άλλα προγράμματα σύνταξης 
εκτός από τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών.  Η υποχρέωση που καταχωρείται στην 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η 
παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον την εύλογη αξία των 
περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν από τα μη 
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.  Η δέσμευση 
της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως αναλογιστικά με τη χρήση της μεθόδου της 
προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος («projected unit credit method»).  Το επιτόκιο 
προεξόφλησης αφορά Ευρωπαϊκά ομόλογα «I Boxx AA-rated Euro corporate bond 10+year». 

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από τις προσαρμογές με βάση τα ιστορικά 
δεδομένα καταχωρούνται στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. Όταν οι παροχές ενός 
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προγράμματος τροποποιούνται ή όταν το πρόγραμμα περικόπτεται, η συνακόλουθη μεταβολή 
στην υποχρέωση παροχής που συνδέεται με την προηγούμενη υπηρεσία ή το κέρδος ή ζημιά 
από την περικοπή αναγνωρίζεται άμεσα στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα. 

(δ) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης 

Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόμενοι αποχωρούν 
χωρίς τη θέληση τους πριν την ημερομηνία συνταξιοδοτήσεως.  Η Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις 
παροχές όταν δεσμεύεται, είτε όταν τερματίζει την απασχόληση υπαρχόντων εργαζομένων 
σύμφωνα με ένα λεπτομερές πρόγραμμα για το οποίο δεν υπάρχει πιθανότητα απόσυρσης, 
είτε όταν προσφέρει αυτές τις παροχές ως κίνητρο για εθελουσία αποχώρηση.  Παροχές 
τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες μετά την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης 
που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 

 

3.5.7. Μισθώσεις 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει δικαίωμα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις 
από μισθώσεις κατά την έναρξη της μίσθωσης στην παρούσα αξία των μελλοντικών 
μισθωμάτων. Η Εταιρεία εφάρμοσε αυτή την αρχική επιμέτρηση σε όλες τις μισθώσεις, 
εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών ή μικρότερη, κάνοντας χρήση των 
εξαιρέσεων για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο 
περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Η Εταιρεία εφάρμοσε ένα προεξοφλητικό επιτόκιο σε 
χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά. Αναλυτικότερη παράθεση στη 
σημείωση 3.5.13. 

 

3.5.8. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις, αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή 
τεκμαιρόμενη) ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει 
εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης και 
το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε 
ημερομηνία Χρηματοοικονομικής Θέσης και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή 
πόρων, που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη για τον διακανονισμό της δέσμευσης, οι 
προβλέψεις αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό για τον οποίο 
αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές ζημίες. Οι 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοοικονομικές Καταστάσεις αλλά 
γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα εκροής πόρων είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες 
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται 
εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

3.5.9. Έσοδα 

Αναγνωριση εσόδων από συμβάσεις με πελάτες 

 

Η Εταιρεία σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15 εφαρμόζει ένα μοντέλο πέντε σταδίων για να 
επιμετρήσει τα έσοδα που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες, ως εξής:  

1. Προσδιορισμός της (των) σύμβασης (συμβάσεων) με τον πελάτη.  

2. Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης.  

3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής.  

4. Επιμερισμός της τιμής συναλλαγής στις υποχρεώσεις εκτέλεσης της σύμβασης.  

5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή ενόσο) η Εταιρεία εκπληρώνει μια υποχρέωση εκτέλεσης. 
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(α) Αναγνώριση και επιμέτρηση  

Η Εταιρεία από την 1 Ιανουαρίου 2018 έχει υιοθετήσει το Δ.Π.Χ.Α. 15 «Έσοδα από συμβάσεις 
με πελάτες» αντικαθιστώντας το Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα» και το Δ.Λ.Π. 11 «Κατασκευαστικά 
Συμβόλαια» και συναφείς ερμηνείες. 

Η Εταιρεία εφαρμόζοντας το Δ.Π.Χ.Α. 15, αναγνωρίζει έσοδα από υπηρεσίες όταν μεταβιβάσει 
τον έλεγχο κάθε διακριτής υπηρεσίας, είτε σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο όπως η αποδοχή, 
είτε με την πάροδο του χρόνου καθώς εκπληρώνεται η υποχρέωση, σε αντίθεση με την αρχή 
αναγνώρισης βάσει της ουσιωδούς μεταφοράς των κινδύνων και των οφελών.  

 

(β) Απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15 

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τους όρους «Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία» και «Συμβατικές 
υποχρεώσεις» για να περιγράψει τα πιο γνωστά ως «Δουλευμένα έσοδα» και «Έσοδα 
επόμενων χρήσεων». Περιγράφονται ως εξής: 

 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

Όταν η Εταιρεία εκτελέσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις έχοντας μεταβιβάσει αγαθά ή 
υπηρεσίες σε έναν πελάτη αλλά δεν έχει λάβει το αντάλλαγμα από τον πελάτη ή δεν έχει το 
άνευ όρων δικαίωμα είσπραξης, τότε το αντίστοιχο μέρος των εσόδων απεικονίζεται ως 
συμβατικό περιουσιακό στοιχείο. Συμβατικό περιουσιακό στοιχείο είναι το δικαίωμα της 
Εταιρείας σε αντάλλαγμα έναντι αγαθών ή υπηρεσιών τα οποία έχει μεταβιβάσει σε πελάτη. 

 

Συμβατικές υποχρεώσεις 

Όταν ο πελάτης έχει καταβάλει αντάλλαγμα ή η Εταιρεία έχει αποκτήσει άνευ όρων δικαίωμα 
επί ποσού ανταλλάγματος ενώ η εργασία δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε η αντίστοιχη πληρωμή 
που εισπράχθηκε ή έχει καταστεί εισπράξιμη παρουσιάζεται ως συμβατική υποχρέωση.  

 

3.5.10. Φόρος εισοδήματος 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρους εισοδήματος, αποτελείται από τον τρέχοντα φόρο και 
τους αναβαλλόμενους φόρους. Η επιβάρυνση για φόρο εισοδήματος καταχωρείται στα 
αποτελέσματα. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος, υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
χρήσης, βάσει των ισχυόντων συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία της 
Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν σε περιπτώσεις προσωρινών διαφορών 
μεταξύ φορολογικής αναγνώρισης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και 
αναγνώρισης τους για σκοπούς σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι 
θα ισχύουν στο χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα 
διακανονιστεί και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που 
είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, αναγνωρίζονται για τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, στην έκταση που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα, έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης και μειώνεται στην έκταση που δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές  

φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 
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3.5.11. Χρηματοοικονομικά Έσοδα & Έξοδα 

Το χρηματοοικονομικό κόστος περιλαμβάνει το εισόδημα από τόκους και το έξοδο τόκου.  

Τα έσοδα ή τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 
Κατά τον υπολογισμό των εσόδων και εξόδων από τόκους, το πραγματικό επιτόκιο εφαρμόζεται 
στην μικτή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (όταν το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι 
απομειωμένο από την πιστοληπτική ικανότητα) ή στο αποσβεσμένο κόστος της υποχρέωσης. 
Ωστόσο, για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν υποστεί απομείωση λόγω 
πιστωτικού κινδύνου μετά την αρχική αναγνώριση, τα έσοδα από τόκους υπολογίζονται 
εφαρμόζοντας το πραγματικό επιτόκιο στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Εάν το περιουσιακό στοιχείο δεν είναι πλέον απομειωμένο από την 
πίστωση, τότε ο υπολογισμός των εσόδων από τόκους επανέρχεται στην μικτή βάση. 

 
3.5.12 . Εγγυήσεις 

Μία πρόβλεψη για εγγυήσεις αναγνωρίζεται όταν πωλούνται τα υποκείμενα προϊόντα ή 
υπηρεσίες. Η πρόβλεψη βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα για τις εγγυήσεις και στη στάθμιση 
όλων των πιθανών αποτελεσμάτων με τις σχετικές πιθανότητες. 

 

3.5.13 . Νέα πρότυπα και τροποποιήσεις προτύπων 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που υιοθετήθηκαν από την Εταιρεία. 

Οι αρχές που παρουσιάζονται παρακάτω έχουν εφαρμοστεί σύμφωνα με τα νέα και 
τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες, όπως εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) και εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), και 
ισχύουν από τη 1η Ιανουάριου 2019: 

Δ.Π.Χ.Α. 9, Τροποποίηση- Χαρακτηριστικά προεξόφλησης με αρνητικό αντιστάθμισμα 
(σε ισχύ από 1 Ιανουαρίου 2019)  

Η τροποποίηση μεταβάλλει τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 9 προκειμένου να επιτρέψει την 
επιμέτρηση ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου Ενεργητικού στο αποσβέσιμο κόστος ή στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων ανάλογα με το επιχειρηματικό μοντέλο, ακόμη 
και στην περίπτωση δικαιωμάτων πρόωρης εξόφλησης τα οποία θα μπορούσαν να έχουν ως 
αποτέλεσμα το μέρος που προκάλεσε την πρόωρη λήξη να λάβει αποζημίωση από το άλλο 
μέρος (αρνητική αποζημίωση). Κατά συνέπεια, η επιμέτρηση των εν λόγω χρηματοοικονομικών 
στοιχείων του Eνεργητικού θα πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το γεγονός ή την περίσταση 
που προκάλεσε την πρόωρη λήξη της σύμβασης και ανεξάρτητα από το ποιο μέρος καταβάλλει 
ή λαμβάνει την εύλογη αποζημίωση για την πρόωρη λήξη. Η εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 9 πριν την 
τροποποίηση πιθανότατα θα είχε ως αποτέλεσμα την επιμέτρηση των εν λόγω 
χρηματοοικονομικών στοιχείων του Ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.  

Επιπλέον, η τροποποίηση επιβεβαιώνει και τον λογιστικό χειρισμό της τροποποίησης 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 9. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια 
χρηματοοικονομική υποχρέωση που επιμετράτε στο αποσβέσιμο κόστος τροποποιείται χωρίς 
αυτό να οδηγεί σε αποαναγνώρισή της, τότε το κέρδος ή η ζημιά που υπολογίζεται ως η 
διαφορά μεταξύ των αρχικών συμβατικών ταμειακών ροών και των τροποποιημένων 
ταμειακών ροών, προεξοφλημένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο, θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας. 

 Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23, Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος  
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Η διερμηνεία παρέχει διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των απαιτήσεων αναγνώρισης και 
επιμέτρησης του Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με 
χειρισμούς φόρου εισοδήματος. Σε αυτή την περίπτωση, η αναγνώριση και η επιμέτρηση των 
τρεχουσών ή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων βασίζεται στο 
φορολογητέο κέρδος (φορολογική ζημιά), στη φορολογική βάση, σε μη χρησιμοποιηθείσες 
φορολογικές ζημιές, καθώς και φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικούς συντελεστές που 
καθορίζονται εφαρμόζοντας την Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 23.  

Σύμφωνα με τη διερμηνεία, κάθε αβεβαιότητα σχετικά με χειρισμό φόρου εξετάζεται ξεχωριστά 
ή συνολικά ως ομάδα, ανάλογα με το ποια προσέγγιση προβλέπει καλύτερα την άρση της 
αβεβαιότητας και η οικονομική οντότητα θα πρέπει να υποθέτει ότι μια φορολογική αρχή που 
έχει το δικαίωμα να εξετάσει χειρισμούς φόρων θα τους εξετάσει και θα έχει πλήρη γνώση κάθε 
σχετικής πληροφορίας.  

Αν μια οικονομική οντότητα καταλήξει ότι είναι πιθανό η φορολογική αρχή να αποδεχθεί έναν 
αβέβαιο χειρισμό φόρου, θα πρέπει να προσδιορίσει τη λογιστική αντιμετώπιση των φόρων 
εισοδήματος σύμφωνα με αυτόν τον χειρισμό φόρου. Αν καταλήξει ότι δεν είναι πιθανό ο 
χειρισμός να γίνει αποδεκτός, το αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό του 
φόρου εισοδήματος θα αποτυπωθεί στην περίοδο κατά την οποία έγινε ο προσδιορισμός 
αυτός, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που προβλέπει καλύτερα την άρση της αβεβαιότητας 
(δηλαδή το πιο πιθανό ποσό ή τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας).  

Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις που έγιναν για την αναγνώριση και την επιμέτρηση αβέβαιων 
χειρισμών φόρων θα πρέπει να επανεξετάζονται όποτε οι συνθήκες μεταβάλλονται ή 
προκύπτουν νέες πληροφορίες που επηρεάζουν τις παραδοχές αυτές (π.χ. ενέργειες από τη 
φορολογική αρχή, στοιχεία ότι έχει λάβει μια συγκεκριμένη θέση σε σχέση με κάποιο παρόμοιο 
θέμα ή η λήξη του δικαιώματος της να εξετάσει έναν συγκεκριμένο χειρισμό φόρου).  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας. 

Δ.Π.Χ.Α. 16, Μισθώσεις  

Το Δ.Π.Χ.Α. 16, το οποίο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, 
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός της Κατάστασης της Χρηματοοικονομικές Θέσης 
για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του 
μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις 
αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17. Το νέο 
πρότυπο προβλέπει την αναγνώριση του «δικαιώματος χρήσης μισθωμένου στοιχείου 
ενεργητικού» (‘right of use asset’) και της «υποχρέωσης από μισθώσεις» (‘lease liability’), κατά 
την έναρξη της μίσθωσης, σε περίπτωση που υπάρχει συμβόλαιο ή μέρος συμβολαίου που 
αποδίδει στον μισθωτή το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για μία χρονική 
περίοδο έναντι τιμήματος.  

Το δικαίωμα χρήσης μισθωμένου στοιχείου Ενεργητικού, αρχικά επιμετράται στο κόστος, το 
οποίο αποτελείται από το ποσό της υποχρέωσης από μισθώσεις, πλέον τα μισθώματα που 
καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή κατά ή πριν την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, μείον τυχόν 
κίνητρα προς τον μισθωτή που εισπράχθηκαν, την αρχική εκτίμηση για κόστη αποκατάστασης 
και αρχικά άμεσα κόστη που πραγματοποιήθηκαν από τον μισθωτή, και εν συνεχεία 
επιμετράται στο κόστος, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και απομείωση. Η υποχρέωση από 
μισθώσεις, αρχικά αναγνωρίζεται στην παρούσα αξία των μισθωμάτων κατά την διάρκεια της 
περιόδου μίσθωσης που ακόμη δεν έχουν καταβληθεί.  
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Κατά συνέπεια, η σταθερή μέθοδος αναγνώρισης του εξόδου από λειτουργικές μισθώσεις 
σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 αντικαθίσταται από την απόσβεση του «δικαιώματος χρήσης 
μισθωμένου στοιχείου ενεργητικού» και τον τόκο-έξοδο της «υποχρέωσης από μισθώσεις». Η 
αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τους μισθωτές, όπως περιγράφεται 
ανωτέρω, δεν απαιτείται για ορισμένες βραχυπρόθεσμης διάρκειας μισθώσεις και μισθώσεις 
στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας. Επιπροσθέτως, ο λογιστικός χειρισμός για τους 
εκμισθωτές δεν επηρεάζεται ουσιωδώς από τις απαιτήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 16.  

Ακολουθώντας την επιλογή από το Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία επέλεξε την πρακτική να μην 
εφαρμόσει το νέο λογιστικό μοντέλο στις μισθώσεις με διάρκεια που λήγει εντός 12 μηνών από 
την 1η Ιανουαρίου 2019. 

Με βάση την τρέχουσα εκτίμηση, η Εταιρεία αναγνώρισε περιουσιακά στοιχεία δικαιωμάτων 
χρήσης Ευρώ 1,108,321, προκαταβολή ενοικίου ύψους Ευρώ 17,929 και υποχρεώσεις από 
μισθώματα ύψους περίπου Ευρώ 1,090,392. 

Η επίδραση στα αποτελέσματα δεν είναι σημαντική. 

Η Εταιρεία χρησιμοποίησε τη μέθοδο σωρευτικής επίδρασης. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, η 
συγκριτική πληροφορία δεν επαναδιατυπώνεται. 

Το νέο λογιστικό πρότυπο για τις μισθώσεις, δεν έχει σημαντικό αντίκτυπο για την Εταιρεία ως 
εκμισθωτή. 

 Δ.Λ.Π. 28, Τροποποίηση – Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε Συγγενείς και 
Κοινοπραξίες  

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι το Δ.Π.Χ.Α. 9 ‘Χρηματοοικονομικά Μέσα’, 
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων απομείωσης, έχει εφαρμογή στις μακροπρόθεσμες 
συμμετοχές στις συγγενείς και κοινοπραξίες οι οποίες αποτελούν μέρος της καθαρής 
επένδυσης της εταιρείας στη συγγενή ή κοινοπραξία αλλά δεν λογιστικοποιούνται με την 
μέθοδο της καθαρής θέσης.  

Σύμφωνα με την τροποποίηση, τυχόν προσαρμογές στην λογιστική αξία των μακροπρόθεσμων 
συμμετοχών στις συγγενείς και κοινοπραξίες ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Δ.Λ.Π. 28 δε 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων του Δ.Π.Χ.Α. 9, οι 
οποίες εφαρμόζονται στις εν λόγω μακροπρόθεσμες συμμετοχές πριν από την εφαρμογή των 
απαιτήσεων για την κατανομή της ζημιάς και της απομείωσης κατά το Δ.Λ.Π. 28.  

Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας. 

Δ.Λ.Π. 19, Τροποποίηση – Τροποποίηση Προγράμματος, Περικοπή ή Διακανονισμός 
Ακίνητα   

Η τροποποίηση αποσαφηνίζει ότι όταν μία αλλαγή σε πρόγραμμα καθορισμένων παροχών 
δηλαδή τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός πραγματοποιείται και απαιτείται 
επαναμέτρηση της καθαρής υποχρέωσης ή απαίτησης καθορισμένων παροχών, θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται οι αναθεωρημένες αναλογιστικές παραδοχές από την επαναμέτρηση 
προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος τρέχουσας απασχόλησης και ο καθαρός τόκος για 
την υπόλοιπη περίοδο μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, η τροποποίηση 
περιλαμβάνει διευκρινίσεις αναφορικά με την επίδραση μιας τροποποίησης προγράμματος, 
περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις για το ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου.  
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Η υιοθέτηση της ανωτέρω τροποποίησης δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της εταιρείας. 

Ετήσιες βελτιώσεις σε Δ.Π.Χ.Α. 2015-2018  

Οι βελτιώσεις εισάγουν σημαντικές αλλαγές σε διάφορα πρότυπα καθώς: 

Με τις τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» και Δ.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού 
Συμφωνίες», αποσαφηνίστηκε ο τρόπος με τον οποίο μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει την 
αύξηση της συμμετοχής της σε μια από κοινού δραστηριότητα που πληροί τον ορισμό της 
επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 
επιχείρησης η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, τότε η συναλλαγή αποτελεί 
συνένωση επιχειρήσεων που επιτυγχάνεται σε στάδια και ο αποκτών επαναμετρά το σύνολο 
της συμμετοχής που κατείχε προηγουμένως επί των στοιχείων ενεργητικού και των 
υποχρεώσεων της από κοινού δραστηριότητας σε εύλογη αξία. Εν αντιθέσει, αν ένα μέρος 
αποκτά από κοινού έλεγχο σε μια επιχείρηση η οποία θεωρείται από κοινού δραστηριότητα, 
τότε η συμμετοχή που κατείχε προηγουμένως δεν επαναμετράται. 

Οι βελτιώσεις στο Δ.Λ.Π. 12 «Φόροι Εισοδήματος» διευκρίνισαν ότι όλες οι επιπτώσεις στο 
φόρο εισοδήματος από μερίσματα, περιλαμβανομένων και των πληρωμών από 
χρηματοοικονομικά μέσα που καταχωρούνται στα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να αναγνωρίζονται 
στα αποτελέσματα, στην κατάσταση συνολικών εσόδων ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το 
που είχε αναγνωριστεί η αρχική συναλλαγή ή το γεγονός που δημιούργησε τα διανεμόμενα 
κέρδη που οδήγησαν στο μέρισμα. 

Με τις τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 23 «Κόστος Δανεισμού» αποσαφηνίστηκε ότι κάθε δανεισμός 
που λήφθηκε αρχικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου που πληρούσε τις 
προϋποθέσεις, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού όταν ουσιαστικά 
όλες οι αναγκαίες δραστηριότητες προετοιμασίας του περιουσιακού στοιχείου για την 
προοριζόμενη χρήση ή πώλησή του έχουν περατωθεί. 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες που δεν έχουν υιοθετηθεί 
ακόμη από την Εταιρεία 

Ένα πλήθος νέων προτύπων, τροποποιήσεις σε υπάρχοντα πρότυπα και διερμηνείες θα 
τεθούν σε ισχύ μετά το 2019, δεδομένου ότι δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ή η Εταιρεία δεν τα έχει υιοθετήσει νωρίτερα από την ημερομηνία υποχρεωτικής 
εφαρμογής τους. Αυτά που ενδέχεται να είναι σχετικά με την Εταιρεία έχουν ως ακολούθως: 

Τροποποιήσεις σε αναφορές σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο των Διεθνών 
Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Το Μάρτιο του 2018, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 
Εννοιολογικό Πλαίσιο. Το εν λόγω πλαίσιο αντικαθιστά την προηγουμένη μορφή η οποία 
εξεδόθη το 2010. Οι αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων εισήγαγαν ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, 
επικαιροποιημένους ορισμούς αναφορικά με τα στοιχεία του Ενεργητικού, τις υποχρεώσεις και 
τα κριτήρια αποαναγνώρισης, καθώς επίσης και διευκρινήσεις σχετικά με άλλα σημαντικά 
πεδία. 
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Τροποποιήσεις του Δ.Π.Χ.Α. 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» (σε ισχύ από την 1 
Ιανουαρίου 2020) 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τροποποιήσεις σχετικά με τον ορισμό 
της επιχείρησης σε «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» του Δ.Π.Χ.Α. 3 με σκοπό να βοηθήσει τις 
οικονομικές οντότητες να καθορίσουν αν το σύνολο των αποκτώμενων δραστηριοτήτων και 
των στοιχείων του Ενεργητικού συνιστούν επιχείρηση ή όχι. Αποσαφηνίζουν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για τον ορισμό της επιχείρησης, καταργούν την αξιολόγηση για το εάν οι 
συμμετέχοντες στην αγορά δύνανται να αντικαταστήσουν τα στοιχεία που λείπουν, προσθέτουν 
οδηγίες για να βοηθήσουν τις οικονομικές οντότητες να αξιολογήσουν αν οι αποκτώμενες 
διαδικασίες θεωρούνται σημαντικές, περιορίζουν τους ορισμούς της επιχείρησης και των 
εκροών της και εισάγουν έναν προαιρετικό έλεγχο σχετικά με τη συγκέντρωση της εύλογης 
αξίας (fair value concentration test).  

 

Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 και Δ.Λ.Π. 8: Ορισμός της έννοιας του Ουσιώδους Μεγέθους 
(Material) (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και του Δ.Λ.Π. 
8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές Λογιστικών Εκτιμήσεων και Λάθη» αποσκοπούν στο να 
ευθυγραμμιστούν όλα τα πρότυπα με τον ορισμό του Ουσιώδους Μεγέθους και να 
αποσαφηνίσουν συγκεκριμένες πτυχές αυτού. Ο νέος ορισμός αναφέρει ότι «μια πληροφορία 
θεωρείται ουσιώδης αν η παράλειψή της, ανακρίβεια ή συγκάλυψή της αναμένεται να επηρεάσει 
τις αποφάσεις που λαμβάνουν οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων γενικής 
χρήσης, βάσει των οποίων παράσχουν χρηματοοικονομική πληροφόρηση για μια 
συγκεκριμένη οικονομική οντότητα. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι το ουσιώδες μέγεθος 
(materiality) θα εξαρτάται από τη φύση και το μέγεθος της πληροφορίας.  

Δ.Π.Χ.Α. 17, Ασφαλιστικά συμβόλαια (σε ισχύ από την 1 Ιανουαρίου 2021)  

Το ανωτέρω πρότυπο δεν έχει εφαρμογή στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 

Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς 
του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του, τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α 10 και του Δ.Λ.Π.28 

Η ημερομηνία πρώτης εφαρμογής έχει αναβληθεί αορίστως, επιτρέπεται όμως νωρίτερη 
εφαρμογή. 

3.5.14  Μεταβολές σε σημαντικές λογιστικές αρχές 

Κατά το τρέχον έτος η Εταιρεία υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες της  και είναι 
εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2019. Εκείνο το 
οποίο σχετίζεται με την Εταιρεία είναι το παρακάτω: 

Δ.Π.Χ.Α. 16 Μισθώσεις  

Το Δ.Π.Χ.Α. 16, το οποίο αντικαθιστά το Δ.Λ.Π 17 «Μισθώσεις» και σχετικές διερμηνείες, 
εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο λογιστικής, εντός της Κατάστασής της Χρηματοοικονομικής Θέσης 
για τους μισθωτές, σύμφωνα με το οποίο η ταξινόμηση των μισθώσεων από την πλευρά του 
μισθωτή, ως λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, καταργείται και όλες οι μισθώσεις 
αντιμετωπίζονται παρόμοια με τις χρηματοδοτικές μισθώσεις σύμφωνα με το Δ.Λ.Π 17 
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Μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16 

Η Εταιρεία εφάρμοσε το πρότυπο από την υποχρεωτική ημερομηνία υιοθέτησής του, την 1η 
Ιανουαρίου 2019. Επιλέχθηκε η εφαρμογή της σωρευτικής μεθόδου μετάβασης (simplified 
approach) και δεν  επαναδιατυπώνονται τα συγκριτικά ποσά για το έτος πριν από την πρώτη 
υιοθέτηση του προτύπου. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι εξαιρέσεις του προτύπου για τα 
συμβόλαια μίσθωσης, που έχουν διάρκεια 12 μήνες από την ημερομηνία της αρχικής 
εφαρμογής τους, για συμβόλαια μίσθωσης, που το μισθωμένο στοιχείο του ενεργητικού είναι 
χαμηλής αξίας και για συμβόλαια που είναι βραχυπρόθεσμα. 

Λόγω αλλαγής της λογιστικής αρχής και μεθόδου, επηρεάστηκαν τα στοιχεία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας την 1 Ιανουαρίου 2019. Πιο συγκεκριμένα, για τις 
υποχρεώσεις μίσθωσης, που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής  του ΔΠΧΑ 16, η Εταιρεία 
αναγνώρισε την 1 Ιανουαρίου 2019: δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων Ευρώ 
1,108,321, μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις Ευρώ 893,744, βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις από μισθώσεις Ευρώ 196,648 και προκαταβολή ενοικίων 17,929 χωρίς 
επίπτωση στα ίδια Κεφάλαια. 

Λογιστική μισθωτή 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16, κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης, η Εταιρεία ως μισθωτής 
αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεις από 
μισθώσεις στην Ενδιάμεση Κατάσταση Χρηματοοικονομικής θέσης, τα οποία επιμετρώνται 
αρχικά στην παρούσα αξία των μελλοντικών μισθωμάτων. Η Εταιρεία εφάρμοσε αυτή την 
αρχική επιμέτρηση σε όλες τις μισθώσεις, εξαιρουμένων αυτών με περίοδο μίσθωσης 12 μηνών 
ή μικρότερη, κάνοντας χρήση των εξαιρέσεων για τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και τις 
μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία. Η Εταιρεία 
εφάρμοσε ένα προεξοφλητικό επιτόκιο σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με παρόμοια 
χαρακτηριστικά. 

 Η Εταιρεία κατά την 1 Ιανουάριου 2019 και 31 Δεκεμβρίου 2019 αναγνώρισε τα κάτωθι 
δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού: 

Εταιρεία 

Κτήρια & 
κτιριακές    
εγκ/σεις 

Μηχ/κός 
Εξοπλισμός 

Μεταφορικά 
μέσα, 

Έπιπλα & 
Λοιπός 

εξοπλισμός Σύνολο 

Υπόλοιπο 1 Ιανουάριου 2019 1,060,092 0 48,229 1,108,321 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 
2019 996,771 0 42,834 1,039,605 

     

Αναφορικά με τη μεταγενέστερη επιμέτρηση, η Εταιρεία, ενεργώντας ως μισθωτής, εφαρμόζει 
τη μέθοδο κόστους για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης μισθωμένων στοιχείων 
ενεργητικού. Συνεπώς, το δικαίωμα χρήσης μισθωμένων στοιχείων ενεργητικού επιμετράται 
στο κόστος μετά την αφαίρεση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και των συσσωρευμένων 
ζημιών απομείωσης και αναπροσαρμόζεται λόγω επαναμέτρησης της υποχρέωσης από 
μισθώσεις. Αφετέρου, αναγνωρίζεται τόκος-έξοδο πάνω στις υποχρεώσεις από μισθώσεις, ενώ 
το λογιστικό τους υπόλοιπο μειώνεται προκειμένου να αποτυπώνει τις καταβολές των 
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μισθωμάτων. Σε περίπτωση επαναξιολογήσεων ή τροποποιήσεων, το λογιστικό υπόλοιπο των 
υποχρεώσεων από μισθώσεις επαναμετράται ώστε να αποτυπωθούν τα αναθεωρημένα 
μισθώματα. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η συμφωνία μεταξύ των δεσμεύσεων από λειτουργικές 
μισθώσεις, όπως γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 17 στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2018, και των υποχρεώσεων από 
μισθώσεις που αναγνωρίσθηκαν σύμφωνα με το ΔΠ.Χ.Α. 16: 

Αναπροσαρμογές που αναγνωρίστηκαν κατά την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 16 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων την 1η Ιανουαρίου 2019 μπορούν να συμφωνηθούν με τις 
λειτουργικές μισθώσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018 όπως φαίνεται παρακάτω: 

  

Υποχρεώσεις Λειτουργικής μίσθωσης που γνωστοποιήθηκαν την 31.12.2018 1,759,450 

(Μείον):Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις την 1.1.2019 (478,100) 

Υποχρεώσεις μισθώσεων μη προεξοφλημένες 1.1.2019 1,281,349 

Προεξοφλητικό επιτόκιο την 1.1.2019 3,76% 

Υποχρεώσεις μισθώσεων που αναγνωρίστηκαν την 1.1.2019                               1,090,392 

Προκαταβολές 17,929 

Σύνολο 1,108,321 

 

3.6. Χρηματοοικονομικά μέσα και διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου  

 

Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

 2019  2018 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία    

Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία              844,355              425,453  

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις         31,663,583        34,907,863  

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 10,633,137        4,335,243  

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία           1,537,884          1,802,376  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών         19,695,154        79,258,380  

Σύνολο        64,374,113    120,729,315  

    

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις   

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 37,636,233        84,009,605  

Συμβατικές υποχρεώσεις      12,784,580        15,010,298  

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 25,657,106        32,849,137  

Σύνολο 76,077,919   131,869,040  
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Η διαχείριση του χρηματοοικονομικού κινδύνου γίνεται κυρίως από το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Εταιρείας σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της μητρικής εταιρείας. 

Η Εταιρεία εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους από τη χρήση χρηματοοικονομικών μέσων: 

• Πιστωτικός κίνδυνος 

• Κίνδυνος ρευστότητας 

• Κίνδυνος αγοράς 

Στην Σημείωση αυτή παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την έκθεση της Εταιρείας σε 
καθέναν από τους προαναφερθέντες κινδύνους, τους στόχους, τις πολιτικές και διαδικασίες της 
Εταιρείας για τη μέτρηση και τη διαχείριση κινδύνου και τη διαχείριση κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Περαιτέρω ποσοτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται σε όλες τις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις. 

 

Πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων 

Η Διοίκηση έχει τη γενική ευθύνη για τη δημιουργία και εποπτεία του πλαισίου διαχείρισης 
κινδύνων της Εταιρείας. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας έχουν καθιερωθεί για 
τον προσδιορισμό και την ανάλυση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, τον καθορισμό 
κατάλληλων ορίων και ελέγχων κινδύνου και την παρακολούθηση των κινδύνων και την τήρηση 
των ορίων. Οι πολιτικές και τα συστήματα διαχείρισης κινδύνων επανεξετάζονται τακτικά ώστε 
να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις συνθήκες της αγοράς και τις δραστηριότητες της 
Εταιρείας. 

 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος οικονομικής ζημίας στην Εταιρεία εάν ο πελάτης ή 
αντισυμβαλλόμενος σε ένα χρηματοπιστωτικό μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις και προκύπτει κυρίως από τις απαιτήσεις της Εταιρείας από πελάτες. Η λογιστική 
αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει το μέγιστο πιστωτικό 
άνοιγμα. 

 

Η λογιστική αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων αντιπροσωπεύει τη μέγιστη 
πιστωτική έκθεση. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς 
ήταν: 

 

  2019 2018 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών         19,695,154  79,258,380 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις         31,663,583  34,907,863 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία           1,537,884  1,802,376 

Σύνολο         52,896,621  115,968,619 

 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ατομικά 
χαρακτηριστικά κάθε πελάτη. Η έκθεση αυτή μπορεί επίσης να εξαρτάται από τον κίνδυνο 
αθέτησης των υποχρεώσεων του κλάδου και της εσωτερικής αγοράς στην οποία 
δραστηριοποιείται η Εταιρεία. Σημαντικό τμήμα των εσόδων της Εταιρείας που 
πραγματοποιήθηκαν το 2019 οφείλεται σε συναλλαγές πωλήσεων με τις τέσσερις μεγαλύτερες 
εταιρείες τηλεπικοινωνιών, τα υπόλοιπα των οποίων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 ανέρχονταν 
σε περίπου 64% του ανοικτού υπολοίπου πελατών (2018: 52%). Η πιστωτική πολιτική 
καθορίζει ότι κάθε νέος πελάτης αναλύεται ξεχωριστά για την πιστοληπτική ικανότητα πριν 
προσφερθούν οι συνήθεις όροι πληρωμής και παράδοσης της Εταιρείας. Η επισκόπηση της 
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Εταιρείας περιλαμβάνει ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του πελάτη. Στους 
πελάτες που δεν τηρούν την πιστοληπτική ικανότητα της Εταιρείας δεν χορηγείται πίστωση. 

Η Εταιρεία καθορίζει πρόβλεψη για απομείωση που αντιπροσωπεύει την εκτίμησή της για 
ζημίες που προκύπτουν από εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις. Τα κύρια στοιχεία αυτής της 
απομείωσης είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο ζημίας που σχετίζεται με ατομική σημαντική 
έκθεση σε σχέση με ζημίες που έχουν πραγματοποιηθεί αλλά δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. 
Η πρόβλεψη ζημίας προσδιορίζεται βάσει ιστορικών δεδομένων στατιστικών των πληρωμών 
για παρόμοια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία. 

 

Το σύνολο σχεδόν των Εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων καθώς και των Συμβατικών 
περιουσιακών στοιχείων αφορούν πελάτες εσωτερικού ενώ ένα μικρό μέρος αφορά 
ενδοεταιρικές απαιτήσεις. 

 

(γ) Ανάλυση κινδύνου ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος ότι η Εταιρεία θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην 
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις, 
οι οποίες διακανονίζονται με την παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου. Η προσέγγιση της Εταιρείας στη διαχείριση της ρευστότητας είναι να 
διασφαλίσει, στο μέτρο του δυνατού, ότι θα έχει πάντα επαρκή ρευστότητα για να καλύψει τις 
οφειλές της όταν οφείλονται, υπό κανονικές και έμμεσες συνθήκες, χωρίς να προκαλέσει ζημιές 
ή να θέσει σε κίνδυνο τη φήμη της Εταιρείας. 

 

Συνήθως, η Εταιρεία εξασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή διαθέσιμα σε μετρητά για να καλύψει τα 
αναμενόμενα λειτουργικά έξοδα για περίοδο 30 ημερών, συμπεριλαμβανομένης της 
εξυπηρέτησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Aυτό αποκλείει τις πιθανές επιπτώσεις 
ακραίων περιστάσεων που δεν μπορούν ευλόγως να προβλεφθούν, όπως φυσικές 
καταστροφές.  

Οι συμβατικές προθεσμίες λήξης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, είναι 
από δύο έως έξι μήνες. 

 

(δ) Κίνδυνος αγοράς  

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος οι μεταβολές στις τιμές της αγοράς, όπως οι 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια και οι τιμές των μετοχών, να επηρεάσουν το εισόδημα 
της Εταιρείας ή την αξία των συμμετοχών της σε χρηματοοικονομικά μέσα. Ο στόχος της 
διαχείρισης του κινδύνου αγοράς είναι να διαχειρίζεται και να ελέγχει τις εκθέσεις κινδύνου 
αγοράς εντός αποδεκτών παραμέτρων, ενώ βελτιστοποιεί την απόδοση. 

Μακροοικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα  

Η Διοίκηση εκτιμά συνεχώς τον πιθανό αντίκτυπο τυχόν αλλαγών στο μακροοικονομικό και 
χρηματοπιστωτικό περιβάλλον στην Ελλάδα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι θα ληφθούν όλες οι 
απαραίτητες ενέργειες και τα μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιπτώσεις στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας στην Ελλάδα. Η Διοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει με 
ακρίβεια τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία, ωστόσο με βάση την αξιολόγησή της, 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης των 
χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας κατά 
την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Η Εταιρεία αξιολογεί πιθανές επιπτώσεις από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit) και λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων. Με 
βάση την ανάλυση μέχρι στιγμής, το Brexit δεν αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στις 
λειτουργίες της Εταιρείας. 
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(ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η έκθεση της Εταιρείας σε συναλλαγματικό κίνδυνο είναι χαμηλή, καθώς σχεδόν το σύνολο των 
πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019 εκφράζονται σε ευρώ. 

Ομοίως σχεδόν το σύνολο των αγορών το 2019 και το 2018 ήταν εκφρασμένα σε ευρώ. 
Συνεπώς, η ανάλυση ευαισθησίας από την αλλαγή της ισοτιμίας ευρώ με άλλα νομίσματα δεν 
θα έχει επιπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις λόγω των ανωτέρω γεγονότων.  

 

(στ) Επιτοκιακός Κίνδυνος 

Την 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία δεν είναι εκτεθειμένη στις μεταβολές της αγοράς του 
επιτοκίου γιατί δεν υφίσταται δανεισμός της. 

4. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

4.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Ο εξοπλισμός, τα μηχανήματα καθώς και τα λοιπά ενσώματα πάγια αποτιμήθηκαν στο κόστος 
κτήσης τους ενώ οι σωρευμένες αποσβέσεις τους επανυπολογίστηκαν βάσει της ωφέλιμης 
ζωής κάθε παγίου.  

 Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Μεταφορικά μέσα, 
Έπιπλα & Λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2018 

  
3,885                 557,432  

  
561,317  

Προσθήκες               4,850               219,087        223,937  

Πωλήσεις - Μειώσεις                     0  (580)           (580)  

Αποσβέσεις              (2,035)  (291,492)  (293,527)  

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2018 

  
6,700                484,447  

  
491,147  

Λογιστική αξία την 1 
Ιανουαρίου 2019 

  
6,700                484,447  

  
491,147  

Προσθήκες 13,598  231,239  244,837  

Πωλήσεις - Μειώσεις 0  (2,922) (2,922) 

Αποσβέσεις (1,644) (332,467) (334,110) 

Λογιστική αξία την 31 
Δεκεμβρίου 2019 18,654  380,298  398,951  

Δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις επί των παγίων της Εταιρείας. 

4.2. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Σε εφαρμογή του άρθρου 22, §1 του Ν.4646/2019, ο ισχύον φορολογικός συντελεστής για τα 
εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και επόμενων είναι 24%. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίστηκαν εφαρμόζοντας 
τους φορολογικούς συντελεστές που αντιστοιχούν στη διαχειριστική χρήση την οποία 
αναμένεται η αναστροφή κάθε κατηγορίας προσωρινής διαφοράς λογιστικής και φορολογικής 
βάσης. 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.  Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσωρινών 
διαφορών βάσει των οποίων σχηματίστηκαν οι ανωτέρω φορολογικές υποχρεώσεις και 
απαιτήσεις αναμένεται να αναστραφούν σε χρονικό διάστημα μικρότερο του έτους.  Η συνολική 
μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος είναι η παρακάτω: 
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31/12/2017    31/12/2018   31/12/2019 

 

Σύνολο 

Επίδραση από 
εφαρμογή 

Δ.Π.Χ.Α. 9 & 15 

Κατάσταση 
Συνολικού 

Εισοδήματος 

Κίνηση στα 
Ίδια 

Κεφάλαια Σύνολο 

Κατάσταση 
Συνολικού 

Εισοδήματος 
Κίνηση στα 

Ίδια Κεφάλαια Σύνολο 

Πρόβλεψη αποζημίωσης 
προσωπικού 61,399 0 (10,290) 2,360 53,469 6,245 4,381 64,095  

Αποσβέσεις παγίων 76,936 0 12,794 0 89,730 (9,533) 0 80,197 

Απομείωση αποθεμάτων 753,528 0 103,051 0 856,579 (124,129) 0 732,450 

Απομείωση απαιτήσεων 174,889 123,986 (174,460) 804 125,219 (14,579) (2,498) 108,142 

Διάφορες προβλέψεις 
εγγυήσεων εξοπλισμού, τιμής 
εκπτώσεων κ.λ.π. 5,591,506 (500,999) 588,112 0 5,678,619 (428,831) 0 5,249,788 

Δαπάνες προσωπικού 488,855 0 215,407 0 704,262 (360,413) 0 343,849 

Αναβαλλόμενο έσοδο 0 3,155,150 (1,687,607) 0 1,467,543 (1,273,725) 0 193,818 

Αναβαλλόμενο κόστος 178,863 0 (6,165) 0 172,698 (166,951) 0 5,747 

Λοιπά 0 0 0 0 0 2,257,090 0 2,257,090 

Σύνολο 7,325,976  2,778,137    (959,158)     3,164      9,148,119  (114,826)  1,883 9,035,176  
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4.3. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία 

Τα Λοιπά μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία παρουσιάζονται ως κάτωθι: 

 

  2019  2018 

Δοσμένες εγγυήσεις 52,577                  56,965  

Πελάτες 791,778                368,488  

Σύνολο 844,355               425,453  

4.4.  Αποθέματα 

Τα Αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

  2019  2018 

Εμπορεύματα 10,181,912               9,391,765  

Κόστος συμβάσεων 93,112                    50,375  

Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα, και κατεστραμμένα αποθέματα (3,051,878)            (3,172,520) 

Σύνολο 7,223,146                 6,269,620  

 

Η κίνηση των Προβλέψεων έχει ως εξής: 

  2019  2018 

Υπόλοιπο έναρξης (3,172,520)            (2,598,371)  

Προβλέψεις/Διαγραφές χρήσης (σημ.4.15) 120,643                (574,149)  

Υπόλοιπο λήξης (3,051,877)            (3,172,520)  

4.5. Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:   

  2019  2018 

Πελάτες 32,060,719  35,395,889 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης (397,136)  (488,026) 

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις 31,663,583  34,907,863 

 

Η κίνηση της πρόβλεψης είχε ως εξής: 

   2019 

 

 2018 

Υπόλοιπο έναρξης 488,026              603,065  

Επίδραση από εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 9 0              404,583  

Πρόβλεψη χρήσης  (90,890)            (519,622)  

Υπόλοιπο λήξης 397,136            488,026  
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Η ενηλικίωση των πελατών που δεν έχουν υποστεί απομείωση παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί: 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

    2019  2018 

Μη ληξιπρόθεσμα από 

 0-90 ημέρες 

  

 31,454,115 
 

34,644,351 

91-180 ημέρες   250,627  (91,932) 

181-365 ημέρες   (66,255)  245,599 

>365 ημέρες   25,096  109,845 

    31,663,583   34,907,863 

 

Για όλες τις απαιτήσεις της Εταιρείας έχει πραγματοποιηθεί εκτίμηση των ενδείξεων για τυχόν απομείωση 
τους. Ορισμένες από τις απαιτήσεις έχουν υποστεί απομείωση για τις οποίες έχει σχηματιστεί αντίστοιχη 
πρόβλεψη Ευρώ 397,136 (2018: Ευρώ 488,026). Η λογιστική αξία των απαιτήσεων αυτών, θεωρείται πως 
προσεγγίζει την εύλογη αξία τους καθώς η είσπραξη τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε χρονικό 
διάστημα τέτοιο που η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος θεωρείται ασήμαντη. 

 

Η έκθεση της Εταιρείας σε πιστωτικούς και νομισματικούς κινδύνους και οι ζημιές απομείωσης που 
σχετίζονται με τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμφανίζονται στη σημείωση 3.6. 

4.6. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 

Τα Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία αναλύονται ώς εξής: 

  2019  2018 

    

Δικαιούμενες εκπτώσεις επί αγορών 10,145,173                3,967,330  

Έξοδα επομένων χρήσεων 16,012               16,411  

Παρακρατούμενοι φόροι                126,667                  158,792  

Λοιπές απαιτήσεις              345,285                   192,710  

Σύνολο             10,633,137               4,335,243  

    

4.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών 

 Τα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών αναλύονται ως εξής:  

4.8. Ίδια Κεφάλαια 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 2.000.000 κοινές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 1 
έκαστη. Δεν υπάρχει μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. 

        2019        2018 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις           19,695,154   79,258,380 

Σύνολο           19,695,154  79,258,380 
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4.9. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση 
απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας 
και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου.  Υπάλληλοι που 
παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δε δικαιούνται αποζημίωση.  Η πληρωτέα αποζημίωση σε 
περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση 
αναίτιας απόλυσης.  Η Εταιρεία χρεώνει τα αποτελέσματα για δουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με 
αντίστοιχη αύξηση της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. 

     

Κατά την τρέχουσα χρήση 2019 η Εταιρεία προέβη όπως και στην προηγούμενη χρήση στην εφαρμογή 
του αναθεωρημένου Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 19. Η εμφανιζόμενη υποχρέωση παροχών 
προσωπικού της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  2019   2018 

Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 

  

267,062   
  

213,883  

Σύνολο             267,062                213,883  

        

        

Πρόβλεψη Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: 2019   2018 

Παρούσα Αξία Υποχρεώσεων         (267,062)            (213,883)  

Καθαρή Υποχρέωση στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

  
(267,062)    

  
(213,883)  

        

Στοιχεία Χρέωσης κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος       

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (47,334)                (41,360)  

Τόκος στην υποχρέωση (4,104)                 (3,755)  

Συνολικό έξοδο καταχωρημένο στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος (51,438)   

  
(45,115)  

Έσοδο/ (Ζημιά) από διακανονισμό/τερματισμό/περικοπή (12,938)                 15,979  

Συνολικό Έξοδο καταχωρημένο στην Κατάσταση 
Συνολικού Εισοδήματος 

  
(64,376)    

  
(29,136)  

        

Μεταβολές στην καθαρή Υποχρέωση/(Απαίτηση) της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης       

Καθαρή Υποχρέωση στην αρχή της περιόδου (213,883)      (211,718)  

Καταβληθείσες παροχές 19,600                   2,501  

Συνολικό έξοδο καταχωρημένο στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος (64,376)  (29,137) 

Συνολικό ποσό αναγνωρισμένο στα Λοιπά Έσοδα (8,403)            24,473  

Καθαρή Υποχρέωση στην Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

  
(267,062)    

  
(213,883)  
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Συμφωνία συνολικής υποχρέωσης       

 
2019                          2018  

Καθαρή Υποχρέωση στην αρχή της περιόδου (213,883)  (211,718) 

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης (47,334)              (41,361)  

Τόκος στην υποχρέωση (4,104)                (3,755)  

Καταβληθείσες παροχές 19,600                    2,501  

Ζημιά από διακανονισμό/τερματισμό/περικοπή (12,938)                 15,979  

Αναλογιστικά Κέρδη - Χρηματοοικονομικές 
παραδοχές               0                  49,107  

Αναλογιστική (Ζημία)/Κέρδη - Εμπειρικές 
παραδοχές (8,403)             (24,636)  

Συνολική Υποχρέωση στη λήξη της περιόδου      (267,062)                  (213,883)  

        

        

Επανεκτιμήσεις 2019   2018 

Μεταβολή της Υποχρέωσης λόγω μεταβολής των 
παραδοχών                           0    

  
49,107  

Μεταβολή της Υποχρέωσης κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 

  

(8,404)    
  

(24,635)  

Συνολικό αναλογιστικό Κέρδος στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

  

(8,404)   
  

24,472  

Συνολικό Αναλογιστικό Κέρδος στην 
Κατάσταση 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

  
(8,404)    

  
24,472  

Συνολικό ποσό αναγνωρισμένο στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος από την 
εφαρμ. του Δ.Λ.Π. 19 

  

(72,780)   (4,644) 

 

 

Ανάλυση ευαισθησίας 

Παρατίθεται η ανάλυση της επίδραση στην πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αλλαγής στις 
υποθέσεις εργασίας για α) το εκτιμώμενο επιτόκιο προεξόφλησης και β) την εκτιμώμενη μισθολογική 
αύξηση: 

1. Αν το επιτόκιο προεξόφλησης την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν υψηλότερο κατά 0.5% τότε η 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού θα ήταν χαμηλότερη κατά 11% 

2. Αν το επιτόκιο προεξόφλησης την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν χαμηλότερο κατά 0.5% τότε η 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού θα ήταν υψηλότερη κατά 12% 

3. Αν η εκτιμώμενη ετήσια αύξηση μισθού την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν μεγαλύτερη κατά 0.5% τότε 
η πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού θα ήταν υψηλότερη κατά 12% 

4. Αν η εκτιμώμενη ετήσια αύξηση μισθού την 31 Δεκεμβρίου 2019 ήταν μικρότερη κατά 0.5% τότε η 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού θα ήταν χαμηλότερη κατά 11% 
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4.10. Λοιπές προβλέψεις 

  2019  2018 

Προβλέψεις για εγγυήσεις σε πελάτες (σημ.4.15) 2,518,484  
   

3,328,150  

Λοιπές προβλέψεις (σημ. 4.21) 7,170,472               2,291,107  

Σύνολο 9,688,956             5,619,257  

  

Οι Προβλέψεις για Εγγυήσεις σε Πελάτες αφορούν εγγύηση τιμής προς τους πελάτες σε μη παραδοθείσα 
ποσότητα, σε περίπτωση που υπάρχει διαφοροποίηση του τιμοκαταλόγου. 

Η κίνηση των Προβλέψεων έχει ως εξής: 

  2019  2018 

Υπόλοιπο έναρξης 5,619,257              7,472,618  

Σωρευτική επίδραση Δ.Π.Χ.Α. 15 0           (1,724,272)  

Πρόβλεψη εγγύησης πελατών (σημ.4.15) (809,666)                733,088  

Λοιπές προβλέψεις 4,879,365              (862,177)  

Υπόλοιπο λήξης 9,688,956              5,619,257  

4.11. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Τα υπόλοιπα των Προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  2019  2018 

Προμηθευτές εσωτερικού    5,187,887   5,269,036  

Προμηθευτές εξωτερικού   32,448,346   78,740,569  

Σύνολο 37,636,233            84,009,605  

  

Το σύνολο των ανωτέρω υποχρεώσεων θεωρείται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης. Η εύλογη αξία αυτών 
των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων δεν καθορίζεται ανεξάρτητα καθώς η λογιστική 
αξία θεωρείται πως προσεγγίζει την εύλογη αξία τους. 

 

4.12. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 

Τα ποσά της τρέχουσας υποχρέωσης φόρου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

  2019  2018 

Προκαταβολή φόρου 0   (2,284,855) 

Υποχρεώσεις από Φόρο Εισοδήματος 0         4,815,362 

Σύνολο 0      2,530,507 
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4.13. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Ακολουθεί ανάλυση των Λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων: 

 

 
2019  2018 

Πιστωτές διάφοροι          24,413                    25,503  

Λοιποί φόροι-τέλη πληρωτέοι   3,083,103               1,889,062  

Ασφαλιστικοί οργανισμοί      437,342                  345,690  

Υποχρεώσεις προς το προσωπικό  1,392,644              2,485,631  

Αμοιβές τρίτων (υπεργολαβίες)         1,776              2,358  

Λοιπές προβλέψεις για πνευματικά δικαιώματα (Σημ. 4.21) 5,809,685    1,997,463  

Λοιπά δουλευμένα έξοδα    3,487,975           16,727,921  

Προβλέψεις για επιστροφές, εκπτώσεις, ρήτρες από 
συμβάσεις με πελάτες 11,420,168  

 
         9,044,867  

Προκαταβολές πελατών                      0                  330,642  

Σύνολο     25,657,106  
 

      32,849,137 

  
 

 

4.14. Πωλήσεις 

  2019  2018 

Πωλήσεις εμπορευμάτων 111,523,427        156,552,080  

Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων 2,386,322              2,393,533  

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 27,778,203        26,855,376  

Σύνολο 141,687,952        185,800,989  

 

Συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 

 
2019 

 
2018 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (Προηγ.χρήσης) 1,802,376   0  

Επίδραση από εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α. 15 0         2,486,709  

Προσαρμοσμένο υπόλοιπο έναρξης 1 Ιανουαρίου 
(τρέχουσας χρήσης) 

  

1,802,376  

 

    2,486,709  

Προσθήκη από υποχρεώσεις εκπληρωθείσες αλλά μη 
τιμολογηθείσες κατά τη χρήση 1,602,965  

 
      1,813,955  

Μεταφορές από συμβατικά περιουσιακά στοιχεία 
αναγνωρισμένα στην αρχή της περιόδου ως απαιτήσεις (1,696,873) 

 
    (2,535,015) 

Απομείωση χρήσης (40,606)             10,105  

Λοιπά (129,978)             28,622 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (τρέχουσας χρήσης) 1,537,884        1,802,376  
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Τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως σε δουλευμένα έσοδα της Εταιρείας, για τα οποία 
έχουν ικανοποιηθεί οι σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις, αλλά δεν έχουν τιμολογηθεί κατά την ημερομηνία 
Χρηματοοικονομικής Θέσης 

 

 

Συμβατικές Υποχρεώσεις 

 

 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις αφορούν κυρίως τις ληφθείσες προκαταβολές από πελάτες και το έσοδο 
επομένων  χρήσεων από εγγυήσεις που θα καταστεί δουλευμένο την επόμενη χρήση. 

 

 

Συμβατικές υποχρεώσεις και πολιτικές αναγνώρισης εσόδων 

Τα έσοδα υπολογίζονται με βάση το τίμημα που καθορίζεται σε κάθε σύμβαση με πελάτη. Η Εταιρεία 
αναγνωρίζει έσοδα όταν μεταφέρει τον έλεγχο ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας σε έναν πελάτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.15. Έξοδα κατά είδος  

 2019  2018 

 
2019  2018 

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (προηγ.χρήσης) (15,010,298)                         0  

Επίδραση μετάβασης από την υιοθέτηση του Δ.Π.Χ.Α. 15 

 

0 

 

       (14,557,386)  

Προσαρμοσμένο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου (τρέχουσας 
χρήσης) 

 

(15,010,298) 

 

    (14,557,386)  

Έσοδο αναγνωρισθέν που περιλαμβανόταν ως συμβατική 
υποχρέωση στην αρχή της περιόδου 

 

9,503,042  

 

            9,409,930  

Προσθήκες λόγω τιμολόγησης και είσπραξης τιμήματος πριν 
την εκπλήρωση υποχρέωσης απόδοσης 

 

(8,056,700) 

 

          (9,836,219) 

Λοιπά 779,376                  (26,623)  

Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου (τρέχουσας χρήσης) (12,784,580)        (15,010,298)  
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Κόστος αποθεμάτων και υπηρεσιών 93,312,436            136,212,123  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (4.16) 11,552,517                 9,939,107  

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5,192,085                 5,263,714  

Παροχές τρίτων 5,718                       50,399  

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 537,749                   510,962  

Φόροι και τέλη 5,826,241                 2,076,299  

Έξοδα προβολής και διαφήμισης 1,610,793                 3,578,204  

Έξοδα μεταφοράς υλικών 1,266,840                1,286,173  

Διάφορα έξοδα 714,291                   867,017  

Κόστος μισθωμένου προσωπικού 1,726,245                 1,509,281  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων (σημ. 4.1) 334,110                     293,527  

Αποσβέσεις δικαιωμάτων μίσθωσης 254,067  0 

Απομείωση απαιτήσεων (39,400)  (454,279)  

Πρόβλεψη εγγύησης πελατών (σημ. 4.10) (809,666)                  733,088  

Λοιπές προβλέψεις 30,186   0 

Πρόβλ. απομείωσης αποθεμ.(σημ. 4.4) (120,643)           574,149 

Δαπάνες υπηρεσιών πληροφορικής & τεχνολογίας 12,503,578             13,339,075  

Επισκευές και συντηρήσεις παγίων 91,873  10,147 

Ασφάλιστρα 3,623                        2,406  

Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας 182,661                   182,221  

Σύνολο 134,175,304            175,973,613  

 

Η ανάλυση των εξόδων ανά λειτουργία έχει ως εξής: 

  2019  2018 

Κόστος πωληθέντων 116,115,335             161,817,847  

Έξοδα διάθεσης 10,431,274                10,500,972  

Έξοδα διοίκησης 7,628,695                3,654,794  

Σύνολο 134,175,304            175,973,613  

4.16. Έξοδα Προσωπικού  

Τα Έξοδα Προσωπικού για τη χρήση 2019 και 2018 αναλύονται ως εξής: 

  2019  2018 

Μισθοί και ημερομίσθια  5,976,320  
 

4,573,352  

Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 1,709,825  
 

 1,281,785  

Παρεπόμενες παροχές στο προσωπικό 2,620,472  
 

     1,546,155  

Bonus & λοιπές αμοιβές προσωπικού 1,245,899  
 

            2,537,815  

Σύνολο    11,552,516  
 

              9,939,107  
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4.17. Λοιπά έσοδα και έξοδα εκμετάλλευσης  

Τα Λοιπά Έσοδα και Έξοδα Εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπά Έσοδα Εκμετάλλευσης 2019  2018 

Λοιπά έσοδα 2,020         85,563  

Σύνολο      2,020        85,563  

 

 

Λοιπά Έξοδα Εκμετάλλευσης 

  

 

  

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 10,754         38,986  

Ζημιά από πώληση παγίων 5,597              580  

Λοιπά 35,355         10,206  

Σύνολο 51,706        49,772  

    

    

4.18. Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα / Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

 

  2019  2018 

Έξοδα τόκων από:      

 - Χρηματοοικονομικό κόστος από προεξόφληση απαιτήσεων   3,034,219          3,368,929  

- Χρηματοοικ/κό κόστος από δικαιώματα μίσθωσης–IFRS 16 40,935  0 

 - Λοιπά τραπεζικά έξοδα      186,231              162,551  

Σύνολο    3,261,385         3,531,480  

 

   
  

 
  

Λοιπά Χρηματοοικονoμικά αποτελέσματα:        

 - Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές          68,430               10,656  

 - Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές        (40,112)        (9,525)  

Σύνολο          28,318                1,131  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

     



HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

40 
 

4.19. Φόρος εισοδήματος 

 

Η δαπάνη φόρου εισοδήματος που υπολογίζεται από τα κέρδη σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. καθώς και οι 
προσαρμογές που πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταλήξουμε στην πραγματική δαπάνη φόρου 
εισοδήματος αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 2019   2018 

Διαφορά φόρου προηγ. χρήσης (372,977)   

  

   (36,258)  

Φόρος χρήσης (2,312,292)      (4,815,362)  

Αναβαλλόμενος φόρος (4.2) (114,826)    (959,158)  

Σύνολο (2,800,095)   (5,810,778)  

        

Κέρδη προ φόρων 4,229,896                 6,332,818  

Συντελεστής φόρου 24%   29% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου 

  

(1,015,175)  

    

(1,836,517)  

Προσαρμογές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για 
φορολογικούς σκοπούς στη χρήση αυτή (88,104) 

 

 (2,978,845)  

Διαφορά φόρου προηγούμενης χρήσης (372,977)   (36,258)  

Αναβαλλόμενος φόρος χρήσης 0               (459,834)  

Αλλαγή συντελεστή φορολογίας (1,323,839)                (499,324)  

Πραγματική Δαπάνη Φόρου (2,800,095)   (5,810,778)  

 

 

Η Εταιρεία για τη χρήση 2019 φορολογείται με συντελεστή φόρου 24% (2018: 29%). 

 

4.20. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη  

 

Οι συναλλαγές με συνδεμένα μέρη κατά τη χρήση 2019, ήτοι οι διεταιρικές πωλήσεις/αγορές και τα 
διεταιρικά υπόλοιπα, αφορούσαν στο σύνολό τους συναλλαγές μέσα στα πλαίσια του σκοπού λειτουργίας 
της Εταιρείας.   

 

Το συνολικό πλαίσιο δραστηριοτήτων της Εταιρείας και των συνδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων αφορά 
την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών εκχώρησης απαιτήσεων.  Ουδεμία διεταιρική 
συναλλαγή διενεργήθηκε πέραν αυτών που περιγράφονται ανωτέρω. 

 

Σημειώνεται ότι ουδεμία ειδική συμφωνία, συνεργασία ή προνομιακή μεταχείριση η οποία να ξεφεύγει από 
όσα εκτενώς αναφέρθηκαν ανωτέρω υφίσταται μεταξύ της Εταιρείας  και των συνδεμένων εταιρειών και οι 
μεταξύ τους συναλλαγές γίνονται βάσει των όρων που διέπουν την ελεύθερη αγορά.  
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Πωλήσεις 2019  2018 

Huawei International Co. Limited               1,553,718  
   

1,783,083  

Huawei Device (Hong Kong) Co., Limited 1,091,685              1,177,814  

Σύνολο 2,645,403              2,960,897  

    

Αγορές 2019  2018 

Huawei Technologies Co. Ltd. 20,636,340             24,329,407  

Huawei Device (Hong Kong) Co., Limited 52,505,022             76,180,014  

Huawei International Co. Limited 32,460,208              49,967,817  

Shenzen Smartcom Business Co, Limited 3,353                      6,367  

Smartcom (Hong Kong) Co., Limited  2,023                         493  

Huawei Technologies Coöperatief U.A. 65,925                   141,234  

HUA YING MANAGEMENT CO. LIMITED 3,258,848                 3,366,928  

Σύνολο 108,931,719           153,992,260  

 

Οι συναλλαγές με τα συνδεόμενα μέρη γίνονται με τους συνήθεις εμπορικούς όρους δραστηριοποίησης της 
Εταιρείας. 

 

Υπόλοιπα από εμπορικές συναλλαγές 

Απαιτήσεις 2019  2018 

Huawei International Co. Limited 530,131                701,474  

Huawei Device (Hong Kong) Co., Limited 605,780             5,011,222  

HUAWEI TECHNOLOGIES CO.LTD. 0                  801,370  

HUA YING MANAGEMENT CO. LIMITED 81,221               166,862  

Σύνολο 1,217,132              6,680,928  

      

Υποχρεώσεις 2019  2018 

Shenzen Smartcom Business Co, Limited 7,533                  224,700  

Smartcom (Hong Kong) Co., Limited  9,830                    10,619  

Huawei Technologies Co. Ltd. 8,388,669             21,743,538  

Huawei International Co. Limited 9,574,334             24,971,747  

Huawei Device (Hong Kong) Co., Limited 19,524,711            45,293,476  

Huawei Technologies Coöperatief U.A. 65,925                 141,234  

Σύνολο 37,571,002             92,385,314  

 

Δεν έχουν δοθεί ή ληφθεί εξασφαλίσεις για τα παραπάνω ποσά. Δεν υπάρχουν επισφαλείς απαιτήσεις από 
συνδεόμενα μέρη ή απαιτήσεις που να έχουν υποστεί απομείωση. Δεν υπάρχουν αμοιβές προς τα Μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συνολικές ακαθάριστες αποδοχές του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας για 
την χρήση 2019 ανήλθαν σε Ευρώ 388,029. 
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4.21. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τακτική διαδικασία / Εφετείο Αθηνών 

Στις 30 Δεκεμβρίου 2015, η Εταιρεία κατέθεσε αρνητική αναγνωριστική αγωγή κατά 17 οργανισμών 
συλλογικής διαχείρισης με αίτημα να αναγνωριστεί ότι τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα και οι ταμπλέτες δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 18 παρ. 3 του Ελληνικού Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας νόμου 
και ότι, ως εκ τούτου, η Εταιρεία ως εισαγωγέας τέτοιων συσκευών απαλλάσσεται από την καταβολή τέλους 
πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Επί της ως άνω αγωγής, το Πολυμελές Πρωτοδικείο εξέδωσε την με αριθμό 2373/2017 απόφαση με την 
οποία η αγωγή, ως προς το μεν σκέλος που αφορά στη υποχρέωση καταβολής εύλογης αμοιβής επί της 
αξίας εισαγωγής ταμπλετών κρίθηκε απαράδεκτη, ως προ το δε σκέλος που αφορούσε στην υποχρέωση 
καταβολής εύλογης αμοιβής επί της αξίας των έξυπνων κινητών τηλεφώνων απορρίφθηκε ως ουσία 
αβάσιμη. Η Εταιρεία άσκησε έφεση  η οποία συζητήθηκε  την 17-1-2019. Επί της ως άνω εφέσεως εκδόθηκε 
η απορριπτική απόφαση. 

Η εταιρία πρόκειται να ασκήσει αναίρεση. 

Ενόψει της πολυπλοκότητας των νομικών ζητημάτων της εν λόγου υποθέσεως, κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο 
να προβλεφθεί η έκβαση της, είτε θετικά είτε αρνητικά προς την Εταιρεία.  

Σημειώνεται ότι αντίθετα προς την υπ. Αρ.2373/2017 απόφαση, με την υπ’ αρ. 2597/2017 απόφαση του 
Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η από 15 Οκτωβρίου 2015 Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων 
που κατέθεσαν 17 Οργανισμοί Συλλογικής Διαχείρισης κατά της Εταιρείας η οποία και αφορούσε την 
παροχή πληροφοριών σε αυτούς σχετικά με τη συνολική αξία εισαγωγής των προαναφερόμενων συσκευών 
στην Ελλάδα. Έχει ακόμα επιδοθεί στις 30.11.2017 στην Εταιρεία σχετική Εξώδικη Δήλωση των ανωτέρω 
Οργανισμών που αφορά την παροχή πληροφοριών σ’ αυτούς σχετικά με τη συνολική αξία εισαγωγής των 
προαναφερόμενων συσκευών στην Ελλάδα για το διάστημα από 1/7/2014 έως 31/12/2014. 

 

 

Μισθωτική Διαφορά / Αίτηση ακύρωσης 

Η Εταιρεία έχει ασκήσει δύο ανακοπές  (υπ. αρ’ 1265/2013 και 118/2014) για να ακυρώσει αντίστοιχα δύο 
Διαταγές Πληρωμής  (υπ. αρ’ 27024/2013 και 2786/2014 αντίστοιχα) που έχουν κατατεθεί από την εταιρεία 
με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Τηλεπικοινωνίες».  

Η Εταιρεία έχει καταθέσει δύο αιτήσεις (Αρχείο Καταχώρησης Αρχείου: 1265/2013 και 118/2014) για να 
ακυρώσει τις δύο εντολές πληρωμής (εντολές πληρωμής αριθ. 27024/2013 και αριθ. 2786/2014) που 
κατατέθηκαν από την εταιρεία που διαπραγματεύεται ως "Φραγκιαδούλακης ΑΒΕΕ Τηλεπικοινωνίες". Μετά 
από αναβολές αμφότερες οι αιτήσεις εκδικάστηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2018 και επί των οποίων εκδόθηκε 
η 2063/2019 Εφ. Αθηνών απόφαση η οποία τις απέρριψε. Με βάση την Διαταγή Πληρωμής αριθ. 
27024/2013, η Εταιρεία καλείται να πληρώσει το ποσό των Ευρώ 22.798,85 συν τόκους υπερημερίας για 
την μη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων για τους μήνες Ιούνιο 2012, Ιούλιο 2012, Αύγουστο 2012 και από 
τις 9 έως τις 24 Σεπτεμβρίου 2012.  

Με βάση την Διαταγή Πληρωμής αριθ. 2786/2014, η Εταιρεία καλείται να καταβάλλει το ποσό των Ευρώ 
89,593.17 συν τόκους υπερημερίας για μη καταβολή μισθωμάτων ακινήτων αναφορικά με την περίοδο από 
25 Σεπτεμβρίου 2012 έως τον Μάρτιο του 2013. 

Μετά την έκδοση των ως άνω αποφάσεων, η αντίδικη εταιρία προχώρησε σε αναγκαστική εκτέλεση (ως 
προς την δεύτερη ως άνω αίτηση, η εκτέλεση της οποίας είχε έως τότε ανασταλεί) και εισέπραξε από την 
εταιρία μας το ποσό των 134,900.77  ευρώ.  

Επί της ως άνω απόφασης, έχει ήδη ασκηθεί έφεση από την εταιρία μας, δικάσιμος για την οποία ορίστηκε 
η 13.10.2020. 

 

Μισθωτικές διαφορές / Αγωγές 

Κατά της Εταιρείας κατατέθηκαν δύο αγωγές (η με αρ. δικογράφου: 2314/2018 και 2313/2018) από την 
εταιρεία με την επωνυμία «ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΒΕΕ Τηλεπικοινωνίες». 

Σύμφωνα με το αίτημα της υπ’ αρ. 2313/2018 αγωγή (η οποία εξαρτάται από την απόρριψη της Διαταγής 
πληρωμής που περιγράφεται στο σημείο 2 ανωτέρω), η ενάγουσα ζητά να αναγνωριστεί ότι η Εταιρεία 
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οφείλει να καταβάλει το ποσό των Ευρώ 89,593.17 πλέον τόκων υπερημερίας ως αποζημίωση για χρήση 
(αποζημίωση χρήσης) για την περίοδο από 25-9-2012 έως Μάρτιο 2013. 

Σύμφωνα με το αίτημα της υπ’ αρ. 2314/2018 αγωγής, η ενάγουσα ζητεί να αναγνωριστεί ότι η λήξη της 
μίσθωσης από την Εταιρεία ήταν παράνομη και να καταδικαστεί η Εταιρεία να πληρώσει το ποσό των Ευρώ 
381.024,96 πλέον τόκων υπερημερίας για τα ενοίκια που της οφείλονται (λόγω της παράνομης λήξης) από 
την ημερομηνία παράδοσης του ακινήτου (δηλαδή τον Απρίλιο του 2013) μέχρι τον Ιούνιο του 2015. 

 Η εκδίκαση της πρώτης ως άνω αγωγής έχει ανασταλεί για μετά την έκδοση αποφάσεως επί της ως άνω 
ασκηθείσας εφέσεως, ενώ επί της δεύτερης αγωγής ήδη εκδόθηκε η Υπ αρ. 85/2020 απόφαση του ΜΠΑ 
η οποία απέρριψε την αγωγή της αντιδίκου.  

Για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη. 

 

Η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση 2012. Η Εταιρεία έχει 
λάβει πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη γνώμη από τον ορκωτό ελεγκτή της για κάθε 
χρήση από το 2013 έως και το 2018 σύμφωνα με την Ελληνική φορολογική νομοθεσία. Η Εταιρεία δεν 
αναμένει να προκύψουν πρόσθετοι φόροι και προσαυξήσεις στο πλαίσιο ελέγχου των Ελληνικών 
φορολογικών αρχών για τις χρήσεις 2013 έως 2018. Επιπρόσθετα, βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, οι 
Ελληνικές φορολογικές αρχές μπορεί να επιλέξουν την Εταιρεία για φορολογικό έλεγχο στο πλαίσιο των 
ελέγχων που διενεργούν σε εταιρείες που έλαβαν πιστοποιητικά φορολογικής συμμόρφωσης με σύμφωνη 
γνώμη του ορκωτού ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι Ελληνικές φορολογικές αρχές έχουν το δικαίωμα να 
διενεργήσουν φορολογικό έλεγχο των χρήσεων που θα επιλέξουν, λαμβάνοντας υπόψη την εργασία για 
την έκδοση του πιστοποιητικού φορολογικής συμμόρφωσης. Η Εταιρεία έχει λάβει εντολή ελέγχου από τις 
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2014 έως 2018 για τον έλεγχο της φορολογίας χαρτοσήμου, ο έλεγχος 
βρίσκεται σε εξέλιξη, άλλα δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπτώσεις στην Καθαρή Θέση της 
Εταιρείας. Για τη χρήση 2019 βρίσκεται σε εξέλιξη η εργασίας διασφάλισης φορολογικής συμμόρφωσης 
από τον νόμιμο ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας του Νόμου 
4174/2013. Δεν προβλέπεται από τα ανωτέρω να υπάρξει σημαντική επίδραση στην Καθαρή Θέση της 
Εταιρείας. 

 

4.22. Μισθώσεις ως μισθωτής 

Η Εταιρεία κατά την 1 Ιανουάριου 2019 μισθώνει ως μισθωτής κτίρια, αποθηκευτικούς χώρους, 
διαμερίσματα και επιβατικά Ι.Χ. 

 

i. Δικαιώματα μίσθωσης  

 
Τα δικαιώματα μίσθωσης που σχετίζονται με μισθωμένα ακίνητα που δεν πληρούν τον ορισμό των 
επενδυτικών ακινήτων παρουσιάζονται ως ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

 

2019 

Κτήρια & 
κτιριακές  
εγκ/σεις 

Μεταφορικά 
μέσα, Έπιπλα 

& Λοιπός 
εξοπλισμός Σύνολο 

Υπόλοιπο 1.1.2019 1,060,092 48,229 1,108,321 

Αποσβέσεις δικαιωμάτων μίσθωσης – IFRS 16 (235,286) (30,873) (266,159) 

Προσθήκες Δικαιωμάτων Χρήσης IFRS 16 171,965 25,478 197,443 

Υπόλοιπο 31.12.2019 996,771 42,834 1,039,605 
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ii. Ποσά που αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα 
 

2019 – Μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 

 2019 

Τόκοι από υποχρεώσεις μίσθωσης 40,935 

Έξοδα που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις 196,385  

Έξοδα που σχετίζονται με μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας, 
εξαιρουμένων των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξία 263  

 

 

 

2018 – Λειτουργικές μισθώσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 

 
2018 

Έξοδα μίσθωσης 510,962 

Ενδεχόμενα έξοδα μίσθωσης 1,759,450 

 

 

iii. Ποσά που αναγνωρίζονται στην κατάσταση ταμειακών ροών 

 
2019 

Συνολική εκροή για μισθώσεις 214,040 

 

4.23. Μισθώσεις ως εκμισθωτής 

Το νέο λογιστικό πρότυπο δεν έχει επίπτωση για την Εταιρεία ως εκμισθωτής. 

 

4.24. Γεγονότα μετά την ημερομηνία της Χρηματοοικονομικής Θέσης 

Η Εταιρεία παρακολουθεί & αξιολογεί τις πιθανές επιπτώσεις από την πανδημία του Κοροναϊόυ (COVID -
19) και λαμβάνει μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων. Με βάση την ανάλυση μέχρι στιγμής, 
δεν αναμένεται να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στις λειτουργίες της Εταιρείας. 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 
Προς τους Μετόχους της 
HUAWEI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Γνώμη 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της HUAWEI 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την 
Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2019, τις Καταστάσεις 
Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της 
χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις Σημειώσεις που περιλαμβάνουν 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν 
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της HUAWEI 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την 
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, 
όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση Γνώμης 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα 
πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες 
Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε 
ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για 
Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Λογιστών, 
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. 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η Διοίκηση 
καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που 
οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
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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 προχωρήσει σε 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 σύνολό τους είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη, είτε σε λάθος, και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, 
η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση 
υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με 
τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από 
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα 
μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των 
χρηστών που λαμβάνονται με βάση αυτές τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  

Στα πλαίσια 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 αν 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. Αν συμπεράνουμε ότι 
υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να 
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων ή, αν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να 
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά 
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, 
μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να 
παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.  
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— Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, 
καθώς και το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις 
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη 
παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη Διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
1. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης 
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 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 Δεκεμβρίου 
2019. 

(β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την HUAWEI 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε 
εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

2. Ίδια Κεφάλαια και Σχετικές Απαιτήσεις του Ν. 4548/2018  
Στη Σημείωση 3.2 επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο 
γεγονός ότι κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019 το Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας 
έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του 
άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται 
να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων 
μέτρων. 

 

 

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2020 

KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
ΑΜ ΣΟΕΛ 114 

 
 
 

Μιχαήλ Κόκκινος, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΑΜ ΣΟΕΛ 12701 
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