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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή  
 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας COMPLY DATA ADVANCED MANAGED AND 
CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Γνώμη με επιφύλαξη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας COMPLY DATA ADVANCED MANAGED AND 

CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την 

κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών 

λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της έκθεσής μας «Βάση 

για γνώμη με επιφύλαξη», οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, 

την οικονομική θέση της εταιρείας COMPLY DATA ADVANCED MANAGED AND CONSULTING SERVICES 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις 

ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

Βάση για γνώμη με επιφύλαξη 

Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές 

αρχές για τις χρήσεις από 2019 έως 2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν 

καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την πιθανή 

υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της 

πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.  

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην 

Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της 

έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, 

καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 

Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και 

τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 

εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του 

προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή 

και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων  

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα 

ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που 

σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, 

εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει 

άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 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 οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε 

επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται 

είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους 

κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη 

γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν 

που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, 

ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 

 

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών 

διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της 

αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 

 

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των 

λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.  

 

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της 

Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα 

συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί 

ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

 

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν 

τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, 

καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες 

εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

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

α. Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις 

ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις 

συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2021. 

β. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία COMPLY DATA ADVANCED 

MANAGED AND CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και το περιβάλλον της, δεν 

έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

Ελευθέριος Κουτσόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ 44651 
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Έκθεση πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου της COMPLY DATA Α.Ε. 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 150 του Κωδ. Ν. 4548/2018 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σάς θέτουμε για έγκριση τις 
συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας μας για την χρήση 01/01/2021-31/12/2021 σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) αποτελούμενες από την κατάσταση οικονομικής θέσης, την 
κατάσταση συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές 
πληροφορίες. 
 
1.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
 
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Ο Κύκλος Εργασιών της COMPLY DATA Α.Ε. για τη χρήση 2021 ανήλθε σε € 81 χιλ. έναντι € 106 χιλ. την χρήση 2020. 
 
MIKTA-ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ 
 
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στο ποσό των € 33 χιλ. περίπου, παρουσιάζοντας μικτό περιθώριο κέρδους 40,26% και κέρδη 
προ φόρων € 28 χιλ. περίπου για την χρήση 2021 έναντι € 46 χιλ. την χρήση 2020. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
ΠΑΓΙΑ-ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
 
Οι αποσβέσεις έγιναν με τη σταθερή μέθοδο και ανήλθαν σε € 3,4 χιλ. περίπου τη χρήση 2021 έναντι € 3,4 χιλ. περίπου 
τη χρήση 2020. 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
 
Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε € 146 χιλ. περίπου το 2021 έναντι € 148 χιλ. τη χρήση 2020 
και αφορά απαιτήσεις και ταμειακά διαθέσιμα.  
 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 
Οι εμπορικές απαιτήσεις ανέρχονται σε € 13 χιλ. το 2021 έναντι € 69 χιλ. περίπου το 2020. 
 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας ανέρχονται στα € 129 χιλ. περίπου τη χρήση 2021 έναντι € 66 χιλ. περίπου την 
χρήση 2020 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 
Το Μετοχικό Κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των € 25 χιλ. διαιρούμενο σε 25 χιλ. μετοχές ονομαστικής αξίας € 1 εκάστη. 
Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων ανήλθε στο ποσό των € 131 χιλ.. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται σε € 16 χιλ. περίπου τη χρήση 2021 έναντι € 41 χιλ. τη χρήση 2020. 
 
ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 2021 
 
Κατά τη διάρκεια του 2021, καταβλήθηκαν προσπάθειες για την καλύτερη οργάνωση και ανάπτυξη της εταιρείας. 
Ενημερώθηκε μεγάλο μέρος των πελατών του Ομίλου για τις παρεχόμενες Υπηρεσίες και δόθηκαν όλες οι 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά την Εταιρία κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Εντός του 2021 ολοκληρώθηκαν 
έργα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε θέματα GDPR και τέθηκαν οι βάσεις για την επόμενη χρήση. 
 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ 2022 
 
Η εταιρεία στοχεύει στην διεύρυνση του πελατολογίου της για όλες τις υφιστάμενες υπηρεσίες και περεταίρω ανάπτυξη 
νέων υπηρεσιών Συμβούλων. 
 
  



 
 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 

7 

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
 
Η Εταιρεία διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο τους κινδύνους ώστε να περιορίζει τις πιθανές ζημιές που μπορεί να 
δημιουργηθούν από τον ανταγωνισμό και την έλλειψη ρευστότητας. 
Οι βασικότεροι κίνδυνοι που μπορεί να αντιμετωπίσει είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και η ρευστότητα. 
 
Πιστωτικός κίνδυνος. 
 
Η Εταιρεία απευθύνεται σε ένα πελατολόγιο υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας και δεν αντιμετωπίζει σημαντική 
συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Με σαφή πιστωτική πολιτική και έμφαση στους όρους πληρωμής και επικέντρωση 
στην ελαχιστοποίηση των ανοικτών υπολοίπων, περιορίζει σημαντικά το πιστωτικό κίνδυνο.  
 
Κίνδυνος Ρευστότητας. 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα για την Εταιρεία, λόγω της γενικότερης πιστωτικής πολιτικής 
που ακολουθεί και του ισχυρού Μετόχου, ενώ η ρευστότητά της διατηρείται γενικώς σε υψηλά επίπεδα. 
 
 
3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικά ζητήματα.  
 
 
4.ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ 
 
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της Εταιρείας για τις χρήσεις 2020 και 2021 έχουν ως εξής :  
Αριθμοδείκτες Οικονομικής διάρθρωσης  
 

  2020   2021  

Κυκλοφορούν ενεργητικό 147.511,97 96,46% 145.880,70 98,83% 

Σύνολο ενεργητικού 152.932,91  147.611,65  
 
      

Πάγιο ενεργητικό 4.016,85 2,63%  573,85 0,39% 

Σύνολο ενεργητικού 152.932,91  147.611,65  
 

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφορικό και πάγιο ενεργητικό. 
 

Ίδια Κεφάλαια 110.350,45 259,15% 131.518,18 817,21% 

Σύνολο Υποχρεώσεων 42.582,46  16.093,47  
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 
 

Σύνολο Υποχρεώσεων 42.582,46 27,84% 16.093,47 10,90% 

Σύνολο Παθητικού 152.932,91  147.611,65  

     

Ίδια Κεφάλαια 110.350,45 72,16% 131.518,18 89,10% 

Σύνολο Παθητικού 152.932,91  147.611,65  
 
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της Εταιρείας. 
 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 147.511,97 363,06 % 145.880,70 913,63 % 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 40.630,02  15.967,23  
 
Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με 
στοιχεία του κυκλοφορούν ενεργητικού. 
 
Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και Αποδοτικότητας  
 

Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως προ φόρων 45.771,35 43,09% 27.686,52 34,12% 

Κύκλος εργασιών 106.221,45  81.139,73  
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Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της Εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα. 
 
 

Καθαρά Αποτ/τα χρήσεως προ φόρων 45.771,35 41,48%  27.686,52 21,05% 

Ίδια Κεφάλαια 110.350,45  131.518,18  
 
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας 
 
 

Μικτά Αποτελέσματα  49.935,98 47,01% 32.669,51 40,26% 

Κύκλος εργασιών 106.221,45  81.139,73  
 
Ο δείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της Εταιρείας. 
 

 
5. Επίδραση της πανδημίας COVID-19 
 
Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως 
«έκτακτη ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία» και τον Μάρτιο 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 
πανδημία.  
 
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή 
της, είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ επηρέασαν αρνητικά το 
σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.  
Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας δεν ήταν δυνατόν να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τις επιπτώσεις από τυχόν νέες 
παραλλαγές της νόσου και τυχόν μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπισή τους. Στη βάση αυτή, ανακύπτουν πιθανοί 
παράγοντες κινδύνου δυνάμενοι να επηρεάσουν την Εταιρεία. 
 
Το 2021 η Διοίκηση, αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και έλαβε μέτρα αντιμετώπισης προκειμένου να περιορίσει τον 
αντίκτυπο της πανδημίας στη λειτουργία, χρηματοοικονομική απόδοση και θέση της Εταιρείας, με απώτερο στόχο τη 
διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας και ανάπτυξής της. 

 
Μέτρα προστασίας ανθρώπινου δυναμικού 
 
Η Εταιρία δεν έχει προσωπικό. 
 
Επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση 
 
Η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων οδήγησαν σε μείωση των πωλήσεων και των 
καθαρών Κερδών. Για το προσεχές διάστημα αν και καθίσταται δυσχερής η ασφαλής εκτίμηση για την πορεία των 
πωλήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα, οι αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης 
είναι ότι οι πωλήσεις στο σύνολο του έτους προβλέπεται να παρουσιάσουν μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2021. Στο 
πλαίσιο περιορισμού των πιθανών επιπτώσεων στις πωλήσεις, η Διοίκηση παραμένει σε επαγρύπνηση με στόχο να 
προσαρμόσει τη λειτουργία της Εταιρείας στα νέα δεδομένα. Περαιτέρω, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, 
λαμβάνονται μέτρα περιορισμού των λειτουργικών εξόδων, ενώ όπου είναι δυνατόν, αξιοποιούνται όπως και το 2021 
τα μέτρα στήριξης που έχει θεσμοθετήσει η Πολιτεία. 
 
Επίδραση στη ρευστότητα και την χρηματοοικονομική θέση 
 
Παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας στην οικονομία και τη μείωση των πωλήσεων της Εταιρίας, η 
χρηματοοικονομική απόδοση δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα σε σχέση με το 2020 και δεν δημιούργησε επιπρόσθετες 
ταμειακές ανάγκες. 
Με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανών πιστωτικών κινδύνων και επισφαλειών η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τις 
κατάλληλες υποδομές και έχει θεσπίσει διαδικασίες παρακολούθησης ανά αντισυμβαλλόμενο βάσει της πιστοληπτικής 
του δυνατότητας.  
 
6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Η Εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα . 
 
Η Εταιρεία δεν έχει ακίνητα. 
 
Η Εταιρεία δεν δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας. 
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ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
 
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πλήττει και την Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2022 καθώς οι διακυμάνσεις 
των τιμών του φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι έντονες. Η πολεμική σύρραξη Ρωσίας 
- Ουκρανίας επιδεινώνει περαιτέρω τόσο την ενεργειακή κρίση όσο και το πληθωριστικό κύμα, το οποίο εξελίσσεται 
έντονα στη χρήση 2022. 
Μολονότι η επίδραση των ανωτέρω απρόβλεπτων παραγόντων δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στον παρόν 
στάδιο, και παρά τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στο κόστος ενέργειας της Εταιρείας, η Διοίκηση βρίσκεται στη 
διαδικασία διαχείρισης των συνεχόμενων ανατιμήσεων που αναμένονται, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσουν 
ουσιωδώς τα αποτελέσματα της χρήσεως 2022 για την Εταιρεία. 
Τέλος, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα έσοδα, καθώς δεν υπάρχει καμία έκθεση των πωλήσεων της 
Εταιρείας στις χώρες αυτές. 
 
Από την λήξη της κλειόμενης χρήσεως μέχρι την ημέρα συντάξεως της παρούσας εκθέσεως δεν συνέβησαν άλλα 
σημαντικά γεγονότα που θα πρέπει να αναφερθούν. 
 
 
Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ανταποκρίνεται στην εμφανιζόμενη εικόνα του ισολογισμού της 
κλειόμενης χρήσης.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απευθύνει τις θερμές ευχαριστίες του προς τα Διευθυντικά Στελέχη και προς όλο το 
Προσωπικό της Εταιρείας για τη συμβολή τους στην πρόοδο που πραγματοποίησε μέσα στο 2021. 
 
 

Καλλιθέα, 31η Μαΐου 2022 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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Κατάσταση οικονομικής θέσης  
 

 Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού    

Ενσώματα πάγια       

Δικαίωμα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού 4 573,85 4.016,85 

Σύνολο   573,85 4.016,85 

      

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 16 1.157,10 1.404,09 

Σύνολο μη κυκλοφορούντων   1.730,95 5.420,94 

      

Κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 5 13.010,08 68.883,18 

Λοιπές απαιτήσεις 6 4.351,28 10.903,37 

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 7 0,00 1.621,45 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 8 128.519,34 66.103,97 

Σύνολο   145.880,70 147.511,97 

Σύνολο κυκλοφορούντων   145.880,70 147.511,97 

Σύνολο ενεργητικού   147.611,65 152.932,91 

     

Ίδια κεφάλαια     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαιο 9 25.000,00 25.000,00 

Σύνολο   25.000,00 25.000,00 

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο      

Αποτελέσματα εις νέο   106.518,18 85.350,45 

Σύνολο   106.518,18 85.350,45 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   131.518,18 110.350,45 

     

Υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 10 0,00 599,25 

Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση 16 126,24 1.353,19 

Σύνολο   126,24 1.952,44 

     

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις  10 599,25 3.533,34 

Εμπορικές υποχρεώσεις 11 0,00 10.850,00 

Φόρος εισοδήματος 16 10.707,71 24.528,90 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 12 0,00 1.717,78 

Έσοδα επόμενων χρήσεων   4.660,27 0,00 

Σύνολο   15.967,23 40.630,02 

Σύνολο υποχρεώσεων   16.093,47 42.582,46 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων, προβλέψεων και υποχρεώσεων   147.611,65 152.932,91 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.  
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Κατάσταση συνολικού εισοδήματος 
 

 Σημείωση 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 13 81.139,73 106.221,45 

Κόστος πωλήσεων 13 -48.470,22 -56.285,47 

Μικτό αποτέλεσμα  32.669,51 49.935,98 

Λοιπά συνήθη έσοδα 13 0,00 0,00 

Σύνολο  32.669,51 49.935,98 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 13 -4.689,66 -4.004,17 

Λοιπά έσοδα και κέρδη  0,00 214,50 

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων  27.979,85 46.146,31 

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 14 6,61 7,76 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 14 -299,94 -382,72 

Αποτέλεσμα προ φόρων  27.686,52 45.771,35 

Φόρος εισοδήματος 16 -6.518,79 -11.726,12 

Αποτέλεσμα χρήσης μετά από φόρους  21.167,73 34.045,23 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων καθαρής θέσης 
 

 Κεφάλαιο 
Αποτελέσματα 

εις νέο Σύνολο 

Υπόλοιπο 01.01.2020 25.000,00 51.305,22 76.305,22 

Μεταβολές στοιχείων στη χρήση    
Συνολικά εισοδήματα χρήσεως 0,00 34.045,23 34.045,23 

Υπόλοιπο 31.12.2020 25.000,00 85.350,45 110.350,45 

Μεταβολές στοιχείων στη χρήση    
Συνολικά εισοδήματα χρήσεως 0,00 21.167,73 21.167,73 

Υπόλοιπο 31.12.2021 25.000,00 106.518,18 131.518,18 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 
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Κατάσταση ταμειακών ροών  
 

 Σημείωση 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες      

Αποτέλεσμα προ φόρων  27.686,52 45.771,35 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:      

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων  3.443,00 3.443,00 

Προβλέψεις  1.925,10 3.087,50 

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)  293,33 374,96 
      

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης      

Μεταβολή απαιτήσεων  57.974,16 -28.496,31 

Μεταβολή υποχρεώσεων  -7.907,51 149,18 
     

Μείον:     

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους  -299,94 -382,72 

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος  -17.172,56 -11.907,65 

Σύνολο  65.942,10 12.039,31 

      

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες      

Τόκοι εισπραχθέντες  6,61 7,76 

Σύνολο  6,61 7,76 

      

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες      

Πληρωμές κεφαλαίου μισθωτικών υποχρεώσεων  -3.533,34 -3.429,05 

Σύνολο  -3.533,34 -3.429,05 

      

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων      

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης 62.415,37 8.618,02 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της χρήσης  66.103,97 57.485,95 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της χρήσης  128.519,34 66.103,97 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 

  



 
 

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2021 14 

Επεξηγηματικές σημειώσεις 

1. Γενικές πληροφορίες  

α) Επωνυμία: COMPLY DATA ADVANCED MANAGED AND COUNSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
 
β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη Εταιρεία παροχής υπηρεσιών 

γ) Περίοδος αναφοράς: 1.1.2021 - 31.12.2021 

δ) Διεύθυνση της έδρας: Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Τ.Κ. 17676 Καλλιθέα Αττικής  

ε) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 150425801000 
 
στ) Η διοίκηση εκτιμά ότι η παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας είναι ενδεδειγμένη για την κατάρτιση των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

ζ) Τα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εκφράζονται σε ευρώ, που αποτελεί το λειτουργικό νόμισμα 
της Εταιρείας.  

η) Τα ποσά δεν έχουν στρογγυλοποιηθεί εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

2. Σημαντικές λογιστικές πολιτικές  

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης  

Στο καταστατικό της Εταιρείας προβλέπεται η εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ως 
πλαίσιο για την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Ως εκ τούτου, οι παρούσες Οικονομικές 
Καταστάσεις είναι οι τρίτες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας που συντάσσονται με βάση τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «ΔΠΧΑ») και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, όπως έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περίοδος εφαρμογής κάθε ΔΛΠ/ΔΠΧΑ ορίζεται από τους σχετικούς κανονισμούς 

που εκδίδει η αρμόδια επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα χρηματοοικονομικά 
στοιχεία του ενεργητικού τα οποία αποτιμώνται στην εύλογη αξία.  

Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ απαιτεί την υιοθέτηση εκτιμήσεων και την άσκηση κρίσης από τη 
Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και παραδοχών οι οποίες επηρεάζουν την αποτίμηση των 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων καθώς και την καταχώριση των εσόδων και εξόδων στις οικονομικές 
καταστάσεις. Οι περιοχές που αφορούν περίπλοκες συναλλαγές και εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, ή οι 
υποθέσεις και εκτιμήσεις που είναι σημαντικές για τις οικονομικές καταστάσεις αναφέρονται στη σημείωση 2.11. 

Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις αποτυπώνουν τη δίκαιη εικόνα της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης 
κατά την ημερομηνία σύνταξής τους. 

Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31η Μαΐου 
2022 και υπόκεινται στην οριστική έγκριση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας 
ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης στις Οικονομικές Καταστάσεις της ICAP CRIF A.E., (πρώην ICAP A.E.) 
η οποία είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα και της οποίας το ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία την 31/12/2021 ανέρχεται 
σε 100%. 

2.1.1. Νέα Πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία 
έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 

01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 
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Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για 

την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 

«Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ατομικές 

Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς 

Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των 

διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων 

σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις 

στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο 

αναφοράς ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια εταιρεία θα 

λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία 

αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να 

γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 Παραχωρήσεις Μισθώματος 

μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) 

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, 

βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις 

μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες 

την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

2.1.2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία 

έχουν δεν έχουν τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συγκεκριμένα: 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 

«Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 

2018 - 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) 

Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού 

τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν 

διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή 

αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο 

Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν 

στις συνενώσεις επιχειρήσεων. 

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των 

παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων 

για να καταστούν έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά 

κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  

- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του 

Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα 

συμβόλαιο είναι ζημιογόνο. 

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 
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• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο 

Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές 

(principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων 

και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα 

ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και 

κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που 

κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις 

θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να 

μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη 

χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής του 

Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την 

πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 

Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 

ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες 

περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν στις 

γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των 

λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των 

Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών 

πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Η 

εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός 

των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023 

 

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν 

τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς 

η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα 

μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος 

την 01/01/2023. 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την 

παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας 

υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της 

υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση 

ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) 

αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά 

με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την 

ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται 

να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB 

προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς 

εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και 

Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει 

πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι 

μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν 

ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από 

την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά. Οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν 

αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – 

Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις 

μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές 

αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του 

ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» 

και του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών 

Καταστάσεων. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω 

δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

2.2. Νόμισμα παρουσίασης 

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού 
περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Το νόμισμα παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων της 
Εταιρείας είναι το Ευρώ.  

2.3. Χρηματοοικονομικά μέσα  

Αναγνώριση και αποαναγνώριση  

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία 
γίνει συμβαλλόμενο μέρος των συμβατικών όρων των χρηματοοικονομικών μέσων.  
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού διαγράφονται όταν λήγουν τα συμβατικά δικαιώματα στις ταμειακές ροές 
από το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή όταν μεταβιβάζεται το χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού 
και ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ανταμοιβές. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν αποσβένεται, 
εκκαθαριστεί, ακυρωθεί ή λήξει. 
 
Ταξινόμηση και αρχική αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Εκτός από τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα και αποτιμώνται στην 
τιμή συναλλαγής σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 15, όλα τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται αρχικά στην 
εύλογη αξία τους, προσαρμοσμένη για το κόστος συναλλαγής (κατά περίπτωση). 
 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός εκείνων που ορίζονται και λειτουργούν ως μέσα αντιστάθμισης, 
ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

- Αποσβεσμένο κόστος 

- Εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων  

- Εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων. 
 
Στις παρουσιαζόμενες περιόδους, η Εταιρεία δεν διέθετε χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού μέσω των 
αποτελεσμάτων ή μέσω λοιπών συνολικών εσόδων. 
 
Μεταγενέστερη αποτίμηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού σε αποσβεσμένο κόστος 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος εάν τα στοιχεία του ενεργητικού 
πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (και δεν προσδιορίζονται ως χρημ/κά στοιχεία του ενεργητικού μέσω 
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αποτελεσμάτων): 

- βρίσκονται σε επιχειρηματικό μοντέλο που έχει ως στόχο την κατοχή των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
και τη συλλογή των συμβατικών ταμειακών ροών, 

- οι συμβατικοί όροι των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού δημιουργούν ταμειακές ροές που αποτελούν 
αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου. 

 
Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτές αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού 
επιτοκίου. Η προεξόφληση παραλείπεται όταν η επίδραση της προεξόφλησης είναι μη ουσιώδης. Τα ταμειακά διαθέσιμα και 
τα ισοδύναμα της Εταιρείας, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία χρηματοοικονομικών 
μέσων όπως επίσης και τα ομόλογα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές και προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί 
ως διακρατούμενα έως τη λήξη σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 (χρηματοοικονομικά μέσα που δεν διέθετε η Εταιρεία κατά τις 
παρουσιαζόμενες περιόδους).  
 
Απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
 
Η βάση υπολογισμού απαιτήσεων απομείωσης λαμβάνει υπόψη πιο ενημερωμένες πληροφορίες για την αναγνώριση των 
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών - το μοντέλο «αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών».  
 
Τα μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των νέων απαιτήσεων περιλαμβάνονται κυρίως οι εμπορικές απαιτήσεις για 
τις οποίες η Εταιρεία ακολουθεί την απλοποιημένη προσέγγιση του Δ.Π.Χ.Α. 9 για τον υπολογισμό των αναμενόμενων 
ζημιών απομείωσης.  

Οι εμπορικές απαιτήσεις αποαναγνωρίζονται (δηλαδή διαγράφονται) όταν δεν υπάρχει εύλογη προσδοκία μελλοντικής 
είσπραξης. Η μη πραγματοποίηση πληρωμής εντός 360 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου και η αποτυχία να 
συνεργαστούν με την Εταιρεία για εξεύρεση εναλλακτικής λύσης πληρωμής, μεταξύ άλλων, θεωρούνται ανεπίδεκτες 
εισπράξεως απαιτήσεις. 

 
Ταξινόμηση και αποτίμηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις. 
 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Στη συνέχεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος. Τυχόν διαφορά μεταξύ του 
εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη 
διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
 
Αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
 
Η ανταλλαγή μεταξύ υφιστάμενου δανειολήπτη και δανειστή δικαιοπραξιών με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους 
λογιστικοποιείται ως απόσβεση της αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και αναγνώριση νέας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης. Ομοίως, μια ουσιαστική τροποποίηση των όρων μιας υφιστάμενης χρηματοοικονομικής υποχρέωσης ή 
μέρους αυτής (ανεξαρτήτως του εάν αποδίδεται ή όχι στην οικονομική δυσκολία του οφειλέτη) λογίζεται ως εξόφληση της 
αρχικής χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και της αναγνώρισης νέας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.  
 
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (ή μέρους μιας χρηματοοικονομικής 
υποχρέωσης) που αποσβέστηκε ή μεταβιβάστηκε σε άλλο μέρος και του εύλογου τιμήματος, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
μεταβιβαζόμενων μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων ή αναληφθεισών υποχρεώσεων, αναγνωρίζονται στα 
αποτελέσματα. 

2.4. Φόροι εισοδήματος 

Τρέχων φόρος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει: 

➢ Το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 

➢ Το φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.  

Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως, κατά την οποία 

βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από την Εταιρεία. 

Αναβαλλόμενοι φόροι 

Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και 

φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.  

Η Εταιρεία έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων. Ειδικότερα η Εταιρεία καταχωρεί: 
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➢ Όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές, εκτός εάν η 
υποχρέωση προκύπτει από την αρχική καταχώριση υπεραξίας ή την αρχική καταχώριση στοιχείου του ενεργητικού ή 
υποχρεώσεως σε συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν 

επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

➢ Τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μόνο στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα 
υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, με εξαίρεση την περίπτωση που η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από την αρχική 
καταχώριση περιουσιακού στοιχείου ή υποχρεώσεως σε μια συναλλαγή που δεν αφορά συνένωση επιχειρήσεων και 
κατά το χρόνο της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογητέο αποτέλεσμα. 

Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά 
παρουσιάζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης και στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος. 

2.5. Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού 

Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου και τυχόν 
ζημίες απομείωσης. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του 
σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του 
ποσού. 

Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσεως και αποτιμούνται 
μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας, δηλαδή του ποσού που αναμένεται 
να ληφθεί. 

2.6. Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 
 

▪ Υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων. 
▪ Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 
▪ Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία της δαπάνης της οποίας, βάσει της καλύτερης εκτίμησης της Διοίκησης, 
απαιτείται για να καλύψει την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για την 
διαχρονική αξία του χρήματος και τους συναφείς με την υποχρέωση κινδύνους και είναι ένα προ-φόρου επιτόκιο. Η αύξηση 
της πρόβλεψης λόγω της παρόδου του χρόνου καταχωρείται σαν έξοδο από τόκους. 

2.7. Μισθώσεις 

Το νέο λογιστικό πρότυπο ΔΠΧΑ 16 επηρέασε τον λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της Εταιρείας ως 
μισθωτή. Η Εταιρεία εφάρμοσε το από την 08/02/2019. 

• Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές: 

Η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις μισθώσεις αυτές που προηγουμένως 
ταξινομούνταν ως λειτουργικές, εκτός των εξαιρέσεων του προτύπου για τα συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα διάρκεια 
μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου, και για τα συμβόλαια που το 
μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας. Η Εταιρεία εφάρμοσε την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης 
(“modified retrospective approach”), βάσει της οποίας αναγνώρισε: 

α) υποχρέωση για μισθώσεις, η οποία επιμετρήθηκε ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των μελλοντικών 
μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε κατά την ημερομηνία αρχικής 
εφαρμογής του προτύπου, και 

β) δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου (“right-of-use asset”), το οποίο αναγνωρίστηκε σε ένα ποσό που ισούται με την 
αντίστοιχη υποχρέωση για μισθώσεις, αναπροσαρμοσμένο για τις προπληρωμές και δεδουλευμένες πληρωμές 

μισθωμάτων που είχαν αναγνωριστεί προγενέστερα στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.  

Για τις μισθώσεις στις οποίες προβλέπονται δικαιώματα της Εταιρείας για επέκταση της μίσθωσης ή λύσης της μίσθωσης, 
έγινε εκτίμηση της διοίκησης για το αν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα θα εξασκηθούν ή όχι με βάση την προγενέστερη 

εμπειρία και το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας. 

• Αναγνώριση μισθώσεων στις οικονομικές καταστάσεις μετά την αρχική αναγνώριση: 
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Μετά την αρχική αναγνώριση η Εταιρεία επιμετρά τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και τα αποσβένει με 
σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Αντίστοιχα, η Εταιρεία επιμετρά τις παραπάνω υποχρεώσεις από 
μισθώσεις και τις προσαρμόζει ανάλογα με τις αντίστοιχες πληρωμές.  

2.8. Έσοδα και έξοδα 

Η Εταιρεία καταχωρεί τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.  
Για την αναγνώριση και την επιμέτρηση των εσόδων που προκύπτουν από συμβάσεις με πελάτες ακολουθείται ένα μοντέλο 
αποτελούμενο από τα εξής πέντε στάδια: 
1. Προσδιορισμός της σύμβασης με τον πελάτη. 
2. Προσδιορισμός των δεσμεύσεων εκτέλεσης. 
3. Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής. 
4. Κατανομή της τιμής συναλλαγής στις δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης. 
5. Αναγνώριση εσόδων όταν (ή καθώς) οι δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης εκπληρώνονται. 
Η τιμή συναλλαγής είναι το ποσό του ανταλλάγματος σε μία σύμβαση για το οποίο η Εταιρεία αναμένει να έχει δικαίωμα, 
ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών σε έναν πελάτη, εξαιρουμένων ποσών που 
εισπράττονται για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Εάν το αντάλλαγμα 
είναι μεταβλητό, τότε η Εταιρεία εκτιμά το ποσό του ανταλλάγματος που θα δικαιούται για τη μεταβίβαση των υποσχόμενων 
αγαθών ή υπηρεσιών με τη μέθοδο της αναμενόμενης αξίας ή με τη μέθοδο του πιο πιθανού ποσού. Η τιμή της συναλλαγής, 
συνήθως, κατανέμεται στις επιμέρους δεσμεύσεις εκτέλεσης με βάση τις σχετικές αυτοτελείς τιμές πώλησης κάθε 
υποσχόμενου στη σύμβαση, διακριτού αγαθού ή υπηρεσίας.  
Τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν εκπληρώνονται οι σχετικές δεσμεύσεις εκτέλεσης, είτε σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή 
(συνήθως για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση αγαθών σε έναν πελάτη) είτε με την πάροδο του χρόνου (συνήθως 
για υποσχέσεις που αφορούν στη μεταβίβαση υπηρεσιών σε έναν πελάτη). 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία συμβατική υποχρέωση για ποσά που λαμβάνει από τους πελάτες (προπληρωμές) τα οποία 
αφορούν σε δεσμεύσεις εκτέλεσης που δεν έχουν εκπληρωθεί, καθώς επίσης και όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος 
το οποίο είναι ανεπιφύλακτο (αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των δεσμεύσεων εκτέλεσης της σύμβασης και τη 
μεταφορά των αγαθών ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση αποαναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι δεσμεύσεις 
εκτέλεσης και το έσοδο αναγνωρισθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.  
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία απαίτηση από πελάτη όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να λάβει το τίμημα για 
τις εκτελεσμένες δεσμεύσεις εκτέλεσης της σύμβασης προς τον πελάτη. Αντίστοιχα, η Εταιρεία αναγνωρίζει ένα στοιχείο του 
ενεργητικού από συμβάσεις όταν έχει ικανοποιήσει τις δεσμεύσεις εκτέλεσης, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί 
απαιτητή η πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα της 
Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
➢ Τα έσοδα που προέρχονται από τη χρήση περιουσιακών στοιχείων της οντότητας από τρίτους καταχωρούνται ως 

εξής: 

• Οι τόκοι βάσει χρονικής αναλογίας με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο.  

• Τα μερίσματα ή παρόμοιας φύσεως εισόδημα από τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων όταν 
εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. 

• Τα δικαιώματα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

2.9. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν από γεγονότα του 
παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια 
μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις 
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.10. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού 

Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προσαρμόζονται, εάν 
υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. 
Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το 
Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά, μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι 
σημαντικά, στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

2.11. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε άλλους παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις παρούσες συνθήκες, αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν. 
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2.11.1. Φόροι εισοδήματος 

Η Εταιρεία υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος από διάφορες φορολογικές αρχές. Για τον καθορισμό των προβλέψεων για 
φόρους εισοδήματος απαιτούνται σημαντικές εκτιμήσεις. Υπάρχουν πολλές συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους 
ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών της επιχείρησης. 

2.11.2. Επιμέτρηση αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Η απομείωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού βασίζεται σε παραδοχές σχετικά με τον κίνδυνο αθέτησης 
και τα ποσοστά των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Ειδικότερα, η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει στο σχηματισμό 
κρίσεων κατά την επιλογή των εν λόγω παραδοχών, καθώς και την επιλογή των εισροών για τον υπολογισμό της 
απομείωσης, βάσει των ιστορικών στοιχείων, των υφιστάμενων συνθηκών της αγοράς και των προβλέψεων για τα 
μελλοντικά οικονομικά μεγέθη στο τέλος της περιόδου αναφοράς. 

Για τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις, τις εμπορικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις από μισθώσεις χρησιμοποιείται 
η απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9, υπολογίζοντας τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των 
ως άνω στοιχείων με τη χρήση ενός πίνακα προβλέψεων. Ο εν λόγω πίνακας βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία αλλά 
προσαρμόζεται με τέτοιον τρόπο ώστε να αντανακλούνται προβλέψεις για την μελλοντική κατάσταση του οικονομικού 
περιβάλλοντος. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των 
αναμενόμενων πιστωτικών απαιτεί σημαντικές εκτιμήσεις. Το ύψος των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από τις αλλαγές των συνθηκών και τις προβλέψεις της μελλοντικής οικονομικής κατάστασης. Επιπλέον, τα 
ιστορικά στοιχεία και οι προβλέψεις που γίνονται για το μέλλον ενδέχεται να μην οδηγήσουν σε συμπεράσματα ενδεικτικά 
του πραγματικού ύψους αθέτησης των υποχρεώσεων πελατών στο μέλλον. 

 

3. Εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων 

Ανάλυση επιπέδων χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που επιμετρούνται σε εύλογες 
αξίες στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας ταξινομούνται βάσει της παρακάτω ιεραρχίας σε 3 Επίπεδα για τον 
καθορισμό και την γνωστοποίηση της εύλογης αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων ανά τεχνική αποτίμησης: 

Επίπεδο 1: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση διαπραγματεύσιμες (μη προσαρμοσμένες) τιμές σε 
ενεργές αγορές για όμοια περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις. 

Επίπεδο 2: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία όλα τα στοιχεία που 
επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία είναι βασισμένα (είτε άμεσα είτε έμμεσα) σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Επίπεδο 3: Επενδύσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία με βάση μοντέλα αποτίμησης στα οποία τα στοιχεία που 
επηρεάζουν σημαντικά την εύλογη αξία δεν είναι βασισμένα σε παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. Στο εν λόγω επίπεδο 
περιλαμβάνονται επενδύσεις των οποίων ο υπολογισμός της εύλογης αξίας βασίζεται σε μη παρατηρήσιμα δεδομένα της 
αγοράς (επιχειρησιακό πλάνο πενταετίας), χρησιμοποιώντας ωστόσο και παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς (Beta, Net 
Debt/Enterprise Value πανομοιότυπων εταιρειών του εκάστοτε κλάδου όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό 
του WACC). 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων που αποτιμώνται σε εύλογες 

αξίες κατά την 31/12/2021. 

Εντός της χρήσης 2021 δεν υπήρχαν μεταφορές μεταξύ των Επιπέδων 1 και 2. 
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4. Δικαίωμα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού 

Συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω Δικαιώματα Χρήσης Περιουσιακών Στοιχείων (Right-of-Use Assets) μέσω μισθώσεων 
βάσει του ΔΠΧΑ 16: 

  
Δικαιώματα 

χρήσης κτιρίων Σύνολο 

Υπόλοιπο κατά την 1/1/2020 7.459,85 7.459,85 

Αναγνώριση Δικαιωμάτων Χρήσης 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Αποσβέσεις -3.443,00 -3.443,00 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2020 4.016,85 4.016,85 

Αναγνώριση Δικαιωμάτων Χρήσης 0,00 0,00 

Προσθήκες 0,00 0,00 

Αποσβέσεις -3.443,00 -3.443,00 

Υπόλοιπο κατά την 31/12/2021 573,85 573,85 

 
 
5. Εμπορικές απαιτήσεις  

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες 18.700,00 72.648,00 

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης -5.689,92 -3.764,82 

Σύνολο 13.010,08 68.883,18 

 

Οι προβλέψεις που πραγματοποιήθηκαν εντός της χρήσης 2020 αφορούν κατά κύριο λόγο υπόλοιπα πελατών για τα οποία 
η Διοίκηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές της Εταιρείας, θεωρεί ότι υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες 
δεικνύουν ότι η είσπραξη των σχετικών απαιτήσεων στο σύνολό τους ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή. 

H ανάλυση των ληξιπρόθεσμων και μη απομειωμένων εμπορικών απαιτήσεων παρατίθεται στη σημείωση 21.1. 

6. Λοιπές απαιτήσεις  

Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Απαιτήσεις Από Ελληνικό Δημόσιο 4.351,28 10.903,37 

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς χρεώστες 0,00 0,00 

Σύνολο 4.351,28 10.903,37 

      

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό  0,00 0,00 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 4.351,28 10.903,37 

  4.351,28 10.903,37 

 
7. Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 

Τα λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

 

  31/12/2021 31/12/2020 

Προπληρωθέντα έξοδα  0,00 0,00 

Εσοδα χρήσης εισπρακτέα 0,00 1.621,45 

Σύνολο 0,00 1.621,45 
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8. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Διαθέσιμα στο ταμείο 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 128.519,34 66.103,97 

Σύνολο 128.519,34 66.103,97 

 
 
9. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης χρήσης 2021 το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ευρώ είκοσι πέντε χιλιάδες (€ 
25.000,00), διαιρούμενο σε είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (€ 1,00) 
καθεμία. 

  
Αριθμός 
μετοχών 

Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Ίδιες 
μετοχές Σύνολο 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2019 25.000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2020 25.000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

Υπόλοιπο την 31η Δεκεμβρίου 2021 25.000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 

 
 
10.  Μισθωτικές υποχρεώσεις  

Στις υποχρεώσεις συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω μισθώσεις βάσει του ΔΠΧΑ 16: 
 

Ποσά σε €     

  31/12/2021 31/12/2020 

Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 599,25 3.533,34 

Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές Υποχρεώσεις 0,00 599,25 

Συνολικές μισθωτικές υποχρεώσεις 599,25 4.132,59 

 
Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές την 31/12/2020 Ελάχιστες 

μελλοντικές 
καταβολές 

Καθαρή παρούσα 
αξία 

      

Έως 1 έτους 3.600,00 3.533,34 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 600,00 599,25 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών  4.200,00 4.132,59 

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα -67,41 0,00  

Σύνολο 4.132,59 4.132,59 

 
 

Ελάχιστες μελλοντικές καταβολές την 31/12/2021 Ελάχιστες 
μελλοντικές 
καταβολές 

Καθαρή 
παρούσα αξία 

      

Έως 1 έτους 600,00 599,25 

Μεταξύ 1 έτους και 5 ετών 0,00 0,00 

Άνω των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο ελάχιστων μελλοντικών καταβολών  600,00 599,25 

Μείον: Ποσά που αποτελούν χρηματοοικονομικά έξοδα 0,75 0,00 

Σύνολο 600,75 599,25 
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11. Εμπορικές υποχρεώσεις 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές 0,00 10.850,00 

Σύνολο 0,00 10.850,00 

 
 
12. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για την Εταιρεία αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Δεδουλευμένα έξοδα 0,00 1.717,78 

Έσοδα επόμενης περιόδου 4.660,27 0,00 

Σύνολο 4.660,27 1.717,78 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Υποχρεώσεις από ΦΠΑ 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

 

13. Έσοδα και έξοδα  

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Πωλήσεις 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Κατηγορίες δραστηριότητας   
Παροχή υπηρεσιών 81.139,73 106.221,45 

Σύνολο 81.139,73 106.221,45 

 

Κόστος πωληθέντων  01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 44.982,22 52.480,47 

Λοιπά διάφορα έξοδα 45,00 362,00 

Αποσβέσεις παγίων 3.443,00 3.443,00 

Σύνολο 48.470,22 56.285,47 

 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Λοιπά 0,00 214,50 

Σύνολο 0,00 214,50 

   

   
Λοιπά έξοδα και ζημιές 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Πρόβλεψη Επισφαλών Απαιτήσεων 1.925,10 3.087,50 

Λοιπά έξοδα 2.764,56 916,67 

Σύνολο 4.689,66 4.004,17 
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14. Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα - έσοδα  

 
Έσοδα τόκων από: 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

-Τραπεζών 6,61 7,76 

Σύνολο 6,61 7,76 

      

Έξοδα τόκων από: 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

- Factoring 0,00 0,00 

 - Μισθωτικές υποχρεώσεις 66,66 170,95 

- Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα 233,28 211,77 

Σύνολο 299,94 382,72 

 
 
15. Καταβληθέντα μερίσματα στη χρήση 

Στην κλειόμενη χρήση δεν καταβλήθηκαν μερίσματα. 

 

16. Αναβαλλόμενοι φόροι και φόρος εισοδήματος 

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4646/2019, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμοζόταν στις ελληνικές επιχειρήσεις για 
τη χρήση 2020 ανέρχονταν σε 24%. Σύμφωνα με το άρθρο 120 του Ν. 4799/2021, ο φορολογικός συντελεστής που 
εφαρμόζεται στις ελληνικές επιχειρήσεις για τη χρήση 2021 και εφεξής ανέρχεται σε 22%. Από το λόγο η Εταιρεία 
προσάρμοσε στη χρήση 2021 τα υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων στο νέο 
συντελεστή φόρου εισοδήματος που θα ανακτηθούν. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν είναι οριστικές, καθώς οι χρήσεις 2019 έως και 2021 είναι ανέλεγκτες 
φορολογικά. Για τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και 
προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθεί και θα οριστικοποιηθεί. Η Εταιρεία προβαίνει σε ετήσια εκτίμηση των 
ενδεχόμενων υποχρεώσεων που αναμένεται να προκύψουν από τον έλεγχο παρελθουσών χρήσεων, διενεργώντας 
σχετικές προβλέψεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η Διοίκηση θεωρεί ότι τυχόν ποσά φόρων που πιθανόν να 
προκύψουν, δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στα ίδια κεφάλαια, στα αποτελέσματα και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας. 

Οι αναγνωρισθείσες αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρατίθενται ως εξής : 

  31/12/2021 31/12/2020 

  Απαίτηση 
 

Υποχρέωση Απαίτηση 
 

Υποχρέωση 

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 0,00 126,24 0,00 964,04 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία         

Λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία 0,00 0,00 412,27 389,15 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Μακροπρόθεσμες Μισθωτικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 143,82 0,00 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις         

Βραχυπρόθεσμες Μισθωτικές υποχρεώσεις 131,84 0,00 848,00 0,00 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 1.025,26 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 1.157,10 126,24 1.404,09 1.353,19 

 
 
Η κίνηση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων παρατίθενται ως εξής : 

 
  31/12/2021 31/12/2020 

Υπόλοιπο έναρξης 50,90 72,43 

Αναβαλλόμενη φορολογία στα ίδια κεφάλαια 0,00 0,00 

Αναβαλλόμενη φορολογία στα αποτελέσματα 984,20 -21,53 

Αναβαλλόμενη φορολογία λόγω αλλαγής φορολογικού συντελεστή -4,24 0,00 

Υπόλοιπο λήξης 1.030,86 50,90 
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Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως εξής : 

  01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Φόρος χρήσης -7.498,75 -11.704,59 

Αναβαλλόμενος Φόρος 979,96 -21,53 

Σύνολο -6.518,79 -11.726,12 

 
Ακολουθεί ανάλυση της συμφωνίας του φόρου: 

 

 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Κέρδη / (Ζημιές) προ Φόρων 27.686,52 45.771,35 

Συντελεστής Φόρου 22,00% 24,00% 

Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου -6.091,03 -10.985,12 

      

      

Προσαρμογές για Έξοδα που δεν 
εκπίπτουν για φορολογικούς σκοπούς     

 - Επίδραση από μεταβολές φορολογικού 
συντελεστή -4,24 0,00 

 - Μόνιμες διαφορές -423,51 -741,00 

Σύνολο φόρου -6.518,79 -11.726,12 

 

17. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Η Εταιρεία δεν απασχολεί προσωπικό. 

18. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων 

Τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου δεν έλαβαν αμοιβές εντός της χρήσης. 

 
19. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

Η Εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τις κατωτέρω συναλλαγές με συνδεμένα μέρη και στο τέλος της χρήσεως έχει τα 
κατωτέρω υπόλοιπα απαιτήσεων ή υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη: 

 

α) Λογαριασμοί απαιτήσεων 31/12/2021 31/12/2020 

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 0,00 0,00 

Λοιπές Απαιτήσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

   

   
β) Λογαριασμοί υποχρεώσεων 31/12/2021 31/12/2020 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 0,00 372,00 

Λοιπές Υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 372,00 

   
γ) Έσοδα 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 0,00 0,00 

Λοιπά Έσοδα 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 0,00 

    
    
δ) Έξοδα 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020 

Λοιπά έξοδα 3.600,00 3.600,00 

Σύνολο 3.600,00 3.600,00 
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20. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται 
στον ισολογισμό 

α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις 

Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έως 31/01/2022 που αφορά την ενοικίαση ακινήτου. Η εν λόγω μίσθωση έχει 
αναγνωριστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 16. 

β) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  

Η Εταιρεία δεν έχει κατά την 31/12/2021 ενδεχόμενες υποχρεώσεις πέρα των ενδεχόμενων φορολογικών υποχρεώσεων 
από τις ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις όπως περιγράφεται στη σημείωση 16. 

 

21. Πολιτικές και διαχείριση κίνδυνων 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό 
πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και 
επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική της απόδοση. 

21.1. Πιστωτικός Κίνδυνος 

Πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανή μη έγκαιρη αποπληρωμή προς την Εταιρεία των υφιστάμενων και ενδεχόμενων 
υποχρεώσεων των αντισυμβαλλόμενων.  

Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει διαδικασίες πιστωτικού ελέγχου με στόχο την ελαχιστοποίηση των επισφαλειών και 
την άμεση κάλυψη των απαιτήσεων με αξιόγραφα. Η Εταιρία απευθύνεται σε ένα εκτεταμένο πελατολόγιο και δεν 
αντιμετωπίζει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου. Με σαφή πιστωτική πολιτική και έμφαση στους όρους 
πληρωμής και επικέντρωση στην ελαχιστοποίηση των ανοικτών υπολοίπων, περιορίζει σημαντικά το πιστωτικό κίνδυνο. Η 
Διοίκηση ορίζει πιστωτικά όρια ανά πελάτη και εφαρμόζονται συγκεκριμένοι όροι πωλήσεων και εισπράξεων. Όπου αυτό 
είναι δυνατόν ζητούνται εμπράγματες ή άλλες εξασφαλίσεις. 

Τα στοιχεία του ενεργητικού τα οποία εκτίθενται σε πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς της Κατάστασης 

Οικονομικής Θέσης αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € 31/12/2021 31/12/2020 

Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 128.519,34 66.103,97 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 17.361,36 81.408,00 

Σύνολο 145.880,70 147.511,97 

 

Παρατίθεται ενηλικίωση των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων την 31/12/2021: 

  31/12/2021 31/12/2020 

Μη ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες 3.720,00 13.020,00 

Λιγότερο από 3 μήνες 9.300,00 33.864,00 

Μεταξύ 3 και 6 μηνών 0,00 6.584,00 

Μεταξύ 6 μηνών και 1 έτους 0,00 14.840,00 

Μεγαλύτερη του 1 έτους 5.680,00 4.340,00 

Σύνολο εμπορικών απαιτήσεων 18.700,00 72.648,00 

 
Την 31/12/2021 η Διοίκηση της Εταιρείας κρίνει ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην 
καλύπτεται ήδη από κάποια πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Ο πιστωτικός κίνδυνος για τα ταμειακά διαθέσιμα θεωρείται 
αμελητέος, δεδομένου ότι η Εταιρεία συνεργάζεται με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής 
διαβάθμισης. 

 

21.2. Κίνδυνος Ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο η Εταιρεία να μη δύναται να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές της 
υποχρεώσεις όταν αυτές λήγουν. Η προσέγγιση που υιοθετεί η Εταιρεία για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι να 
διασφαλίζει τα αναγκαία ταμειακά διαθέσιμα και επαρκή πιστωτικά όρια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες, έτσι ώστε να 
έχει αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της όταν αυτές λήγουν, κάτω από συνήθεις αλλά και δύσκολες 
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συνθήκες, χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακινδυνεύετε η φήμη της Εταιρείας. Για την αποφυγή των 
κινδύνων ρευστότητας η Εταιρεία διενεργεί πρόβλεψη ταμειακών ροών για περίοδο έτους έτσι ώστε να εξασφαλίζει ότι 
διαθέτει αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για να καλύψει τις λειτουργικές του ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης των 
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του. Η πολιτική αυτή δε λαμβάνει υπόψη της τη σχετική επίδραση από ακραίες 
συνθήκες που δεν μπορούν να προβλεφθούν.  

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2021 αναλύεται ως εξής: 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις  0,00 0,00 0,00 0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 599,25 0,00 0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 15.367,98 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 15.967,23 0,00 0,00 0,00 

 

Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31/12/2020 αναλύεται ως εξής: 

 Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες 

  Εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη Πάνω από 5 έτη 

Μακροπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις  0,00 0,00 599,25 0,00 

Εμπορικές υποχρεώσεις 10.850,00 0,00 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες μισθωτικές υποχρεώσεις 1.766,67 1.766,67 0,00 0,00 

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.246,68 0,00 0,00 0,00 

Σύνολο 38.863,35 1.766,67 599,25 0,00 

 

21.3. Πολιτικές και Διαδικασίες Διαχείρισης Κεφαλαίου 

Οι στόχοι της Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας 
της στο μέλλον με σκοπό να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της μπορεί να εκδώσει νέες μετοχές ή να 

εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία. 

Η Εταιρεία παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση του ποσού των ιδίων κεφαλαίων, μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και τα 
ταμειακά ισοδύναμα όπως αυτά απεικονίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Το κεφάλαιο για τη χρήση 2021 

αναλύεται ως εξής: 

 31/12/2021 31/12/2020 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 131.518,18 110.350,45 

Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα -128.519,34 -66.103,97 

Κεφάλαιο 2.998,84 44.246,48 

      

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 131.518,18 110.350,45 

Πλέον: Δάνεια 0,00 0,00 

Σύνολο κεφαλαίων 131.518,18 110.350,45 

 

Πανδημία COVID-19-Eπιδράσεις στην οικονομική δραστηριότητα και μέτρα προστασίας  
 
Στις 30 Ιανουαρίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε την εξάπλωση του ιού COVID-19 ως «έκτακτη 
ανάγκη διεθνούς ενδιαφέροντος για τη δημόσια υγεία» και τον Μάρτιο 2020 ο ΠΟΥ κήρυξε τον COVID-19 πανδημία.  
 
Η εμφάνιση της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, 
είχαν αρνητική επίδραση στην οικονομική δραστηριότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ενώ επηρέασαν αρνητικά το σύνολο της 
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.  
Ο προσδιορισμός της διάρκειας και του εύρους των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθεί 
με ακρίβεια, καθώς εξαρτάται από έναν αριθμό παραγόντων, όπως τις επιπτώσεις από τυχόν νέες παραλλαγές της νόσου 
και τυχόν μέτρων περιορισμού για την αντιμετώπισή τους. Στη βάση αυτή, ανακύπτουν πιθανοί παράγοντες κινδύνου 
δυνάμενοι να επηρεάσουν την Εταιρεία. 
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Το 2021 η Διοίκηση, αξιολόγησε όλα τα δεδομένα και έλαβε μέτρα αντιμετώπισης προκειμένου να περιορίσει τον αντίκτυπο 
της πανδημίας στη λειτουργία, χρηματοοικονομική απόδοση και θέση της Εταιρείας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας και ανάπτυξής της. 

 
Μέτρα προστασίας ανθρώπινου δυναμικού 
 
Η Εταιρία δεν έχει προσωπικό. 
 
Επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση 
 
Η υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων οδήγησαν σε μείωση των πωλήσεων και των καθαρών 
Κερδών. Για το προσεχές διάστημα αν και καθίσταται δυσχερής η ασφαλής εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι επιστρέφουμε σταδιακά στην κανονικότητα, οι αρχικές εκτιμήσεις της Διοίκησης είναι ότι οι πωλήσεις 
στο σύνολο του έτους προβλέπεται να παρουσιάσουν μικρή βελτίωση σε σχέση με το 2021. Στο πλαίσιο περιορισμού των 
πιθανών επιπτώσεων στις πωλήσεις, η Διοίκηση παραμένει σε επαγρύπνηση με στόχο να προσαρμόσει τη λειτουργία της 
Εταιρείας στα νέα δεδομένα. Περαιτέρω, σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, λαμβάνονται μέτρα περιορισμού των 
λειτουργικών εξόδων, ενώ όπου είναι δυνατόν, αξιοποιούνται όπως και το 2021 τα μέτρα στήριξης που έχει θεσμοθετήσει η 
Πολιτεία. 
 
Επίδραση στη ρευστότητα και την χρηματοοικονομική θέση 
 
Παρά την αρνητική επίδραση της πανδημίας στην οικονομία και τη μείωση των πωλήσεων της Εταιρίας, η 
χρηματοοικονομική απόδοση δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα σε σχέση με το 2020 και δεν δημιούργησε επιπρόσθετες ταμειακές 
ανάγκες. 
Με στόχο την ελαχιστοποίηση των πιθανών πιστωτικών κινδύνων και επισφαλειών η Εταιρεία έχει δημιουργήσει τις 
κατάλληλες υποδομές και έχει θεσπίσει διαδικασίες παρακολούθησης ανά αντισυμβαλλόμενο βάσει της πιστοληπτικής του 
δυνατότητας.  
 

 
22. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση που πλήττει και την Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί και το 2022 καθώς οι διακυμάνσεις 
των τιμών του φυσικού αερίου και κατ’ επέκταση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι έντονες. Η πολεμική σύρραξη Ρωσίας - 
Ουκρανίας επιδεινώνει περαιτέρω τόσο την ενεργειακή κρίση όσο και το πληθωριστικό κύμα, το οποίο εξελίσσεται έντονα 
στη χρήση 2022. 
Μολονότι η επίδραση των ανωτέρω απρόβλεπτων παραγόντων δεν μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια στον παρόν στάδιο, 
και παρά τη σημαντική αύξηση που παρατηρείται στο κόστος ενέργειας της Εταιρείας, η Διοίκηση βρίσκεται στη διαδικασία 
διαχείρισης των συνεχόμενων ανατιμήσεων που αναμένονται, οι οποίες εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσουν ουσιωδώς τα 
αποτελέσματα της χρήσεως 2022 για την Εταιρεία. 
Τέλος, δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις στα έσοδα, καθώς δεν υπάρχει καμία έκθεση των πωλήσεων της Εταιρείας 
στις χώρες αυτές. 

 
Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. 
 
 

Καλλιθέα, 31/05/2022 
 

Για την COMPLY DATA ADVANCED MANAGED AND CONSULTING SERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ & 
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
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