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NETINFO PLC 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 

συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ 

 

Στις 30 Ιουνίου 2020 

 

  30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 

Σημ. € € 

Στοιχεία ενεργητικού    

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    

Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 20  3.276.140   3.279.028  

Άυλα στοιχεία ενεργητικού 21  3.458.335   3.451.496  

Επενδύσεις σε ακίνητα 22  304.000   304.000  

Επενδύσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία 24  -   97.002  

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού 9  39.892   65.780  

Σύνολο μη κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού   7.078.367   7.197.306  

    

Κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού    

Αποθέματα 25  99.079   78.278  

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού 9  103.966   251.511  

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις 26  1.224.074   937.935  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 27  414.152   444.051  

Σύνολο κυκλοφορούντων στοιχείων ενεργητικού   1.841.271   1.711.775  

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού   8.919.638   8.909.081  

    

Ίδια κεφάλαια    

Μετοχικό Κεφάλαιο 29  2.820.547   2.820.547  

Αποθεματικό έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο   1.282.911   1.282.911  

Άλλα αποθεματικά 30  450.554   450.678  

Συσσωρευμένες ζημιές   (875.121)   (1.253.920)  

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   3.678.891   3.300.216  

    

Υποχρεώσεις    

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις    

Δάνεια και χρηματοδοτήσεις 31  3.328.875   3.313.584  

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 32  74.694   74.694  

Αναβαλλόμενο εισόδημα  34  66.233   66.233  

Σύνολο μη τρεχουσών υποχρεώσεων   3.469.802   3.454.511  

    

Τρέχουσες υποχρεώσεις    

Τραπεζικά παρατραβήγματα 27  736.289   943.504  

Τρέχουσες δόσεις μακροπροθέσμων δανείων 31  356.964   448.844  

Συμβατικές υποχρεώσεις 9  302.965   -  

Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 33  368.298   755.577  

Αναβαλλόμενο εισόδημα 34  4.731   4.731  

Φορολογικές υποχρεώσεις 35  1.698   1.698  

Σύνολο τρεχουσών υποχρεώσεων   1.770.945   2.154.354  

Σύνολο υποχρεώσεων   5.240.747   5.608.865  
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NETINFO PLC 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΘΕΣΗΣ (συνέχεια) 

 

Στις 30 Ιουνίου  2020 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 

συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

  30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 
    

 

Σημ. € € 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   8.919.638   8.909.081  
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NETINFO PLC 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 

συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

 

   30/06/2020 30/06/2019 

  

Σημ. € € 

     

Εισοδήματα  9  2.642.013   2.071.049  

Κόστος Πωλήσεων  10  (1.075.804)   (789.719)  

Μικτό κέρδος    1.566.209   1.281.330  

     

Άλλα εισοδήματα από εργασίες  11  8.967   10.558  

Έξοδα Διανομής και Πωλήσεων  12  (130.465)   (160.420)  

Έξοδα Διοίκησης  13  (968.430)   (968.793)  

Άλλα έξοδα για εργασίες  14  (30.002)   -  

Κέρδος από εργασίες  15  446.279   162.675  

     

Έσοδα χρηματοδότησης - σύνολο  17  6.088   11.478  

Έξοδα χρηματοδότησης - σύνολο  17  (68.473)   (105.399)  

Καθαρά έξοδα χρηματοδότησης    (62.385)   (93.921)  

     

Κέρδος από εργασίες μετά τα καθαρά έξοδα χρηματοδότησης    383.894   68.754  

Μερίδιο κέρδους/(ζημιάς) από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη 

μέθοδο της καθαρής θέσης, μετά τη φορολογία  24  -   (6.356)  

Κέρδος πριν από τη φορολογία    383.894   62.398  

 

Φορολογία  18  (5.095)   (37.118)  

Κέρδος περιόδου    378.799   25.280  

 

Λοιπά συνολικά έσοδα     

Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και 

ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών 

εξωτερικού    (124)   125.361  

Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα περιόδου    (124)   125.361  

Συνολικά έσοδα περιόδου    378.675   150.641  

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ)  19  2,95   0,20  

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ)  19  2,82   0,19  
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NETINFO PLC 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

Αποθεματικό 

έκδοσης 

μετοχών υπέρ 

το άρτιο 

Αποθεματικό 

επανεκτίμηση

ς - Γη και 

κτίρια  

Αποθεματικό 

μετατροπής 

ξένων 

νομισμάτων 

Συσσωρευμέν

ες ζημιές 

Σύνολο ίδιων 

κεφαλαίων 

 € € € € € € 

       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019  2.820.547   1.282.911   819.697   (492.433)   (896.577)   3.534.145  

Κέρδος περιόδου  -   -   -   -   25.280   25.280  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου  -   -   -   125.361   -   125.361  

Συνολικά έσοδα περιόδου  -   -   -   125.361   25.280   150.641  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου  2019  2.820.547   1.282.911   819.697   (367.072)   (871.297)   3.684.786  

       

 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020  2.820.547   1.282.911   822.796   (372.119)   (1.253.920)   3.300.215  

Κέρδος περιόδου  -   -   -   -   378.799   378.799  

Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου  -   -   -   (124)   -   (124)  

Συνολικά έσοδα περιόδου  -   -   -   (124)   378.799   378.675  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου  2020  2.820.547   1.282.911   822.796   (372.243)   (875.121)   3.678.890  
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NETINFO PLC 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 

συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

    

    

  30/06/2020 30/06/2019 

 

Σημ. € € 

Ροή μετρητών από εργασίες    

Κέρδος περιόδου   378.799   25.280  

Αναπροσαρμογές για:    

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 20  80.424   90.670  

Συναλλαγματική διαφορά από τη μετατροπή μη κυκλοφορούντων 

στοιχείων ενεργητικού σε ξένο νόμισμα   1.250   (6.080)  

Συναλλαγματική διαφορά που δημιουργείται από τη μετάφραση και 

ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών εξωτερικού   -   125.361  

Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος   (4.607)   (4.669)  

Απόσβεση έρευνας και ανάπτυξης 21  138.566   131.760  

Μερίδιο κέρδους από επενδύσεις που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης 24  -   6.356  

Ζημιά από πώληση επενδύσεων που αναγνωρίζονται με τη μέθοδο 

της καθαρής θέσης   12.002   -  

Τόκους εισπρακτέους 17  (1.404)   (2.815)  

Τόκους πληρωτέους 17  57.403   89.789  

Φορολογία 18  5.095   37.118  

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες πριν τις αλλαγές στο 

κεφάλαιο κίνησης   667.528   492.770  

(Αύξηση)/μείωση στα αποθέματα   (20.801)   1.392  

Αύξηση στις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις   (226.609)   (317.156)  

Μείωση στα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού   173.433   179.304  

Αύξηση στις εμπρόθεσμες καταθέσεις   -   (22.500)  

Μείωση στις εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις   (382.798)   (35.834)  

Αύξηση στις συμβατικές υποχρεώσεις   302.925   -  

Μείωση στο αναβαλλόμενο εισόδημα   -   (2.365)  

Μετρητά που προήλθαν από εργασίες   513.678   295.611  

Φορολογία που πληρώθηκε   (5.095)   (55.989)  

Καθαρά μετρητά που προήλθαν από εργασίες   508.583   239.622  

    

Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες    

Πληρωμές για απόκτηση άυλων στοιχείων ενεργητικού 21  (146.655)   (225.739)  

Πληρωμές για απόκτηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 20  (77.536)   (54.944)  

Εισπράξεις από πώληση άυλων στοιχείων ενεργητικού   6.806   -  

Τόκοι που εισπράχθηκαν   1.404   2.815  

Καθαρά μετρητά για επενδυτικές δραστηριότητες   (215.981)   (277.868)  
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NETINFO PLC 

 

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝH ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (συνέχεια) 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 56 είναι αναπόσπαστο μέρος αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων 

συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

 

    

    
 
    

  30/06/2020 30/06/2019 

 

Σημ. € € 

    

Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    

Αποπληρωμή δανείων   (537.994)   (226.285)  

Εισπράξεις από νέα δάνεια   145.063   -  

Τόκοι που πληρώθηκαν   (57.403)   (89.789)  

Καθαρά μετρητά για χρηματοδοτικές δραστηριότητες   (450.334)   (316.074)  

Χρέωση για απομείωση στην αξία των μετρητών και αντίστοιχων 

μετρητών   -   (2.600)  

Καθαρή μείωση σε μετρητά και αντίστοιχα μετρητών   (157.732)   (356.920)  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στην αρχή της περιόδου   (516.204)   (159.284)  

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών στο τέλος της περιόδου 27  (673.936)   (516.204)  



8 

NETINFO PLC 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

1.  Αναφέρουσα οικονομική οντότητα 

Η NETinfo PLC (η 'Εταιρεία') συστάθηκε στην Κύπρο στις 3 Απριλίου 2000 ως ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ. 113. Το 

εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας είναι στην Λεωφόρο Αγλαντζιάς 23, Κτίριο Netinfo, 2108, 

Λευκωσία, Κύπρος. 

Οι κύριες δραστηριότητες του Συγκροτήματος είναι ο σχεδιασμός τραπεζικών λογισμικών και 

λογισμικών για τραπεζικές συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου. 

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στην Νέα Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 

2.  Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

Οι  ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις εξαμηνίες που έληξαν στις 30 

Ιουνίου 2019 και 2020 αντίστοιχα, δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας. 

Οι οικονομικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος  δεν υπόκεινται σε εποχικές διακυμάνσεις. 

3.  Λογιστική βάση 

Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις κατά την περίοδο από 1 

Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 περιλαμβάνουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και 

των θυγατρικών της (που μαζί αναφέρονται ως 'το Συγκρότημα'). 

Οι χρήστες αυτών των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

της μητρικής εταιρείας πρέπει να τις διαβάσουν μαζί με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος 2019 ώστε να λάβουν καλύτερη κατανόηση της οικονομικής 

κατάστασης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της Εταιρείας και του 

Συγκροτήματος. 

3.1 Δήλωση συμμόρφωσης 

Αυτές οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά υιοθετήθηκαν 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. 

3.2 Βάση επιμέτρησης 

Αυτές οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί 

με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από την περίπτωση των ακινήτων, εγκαταστάσεων και 

εξοπλισμού και των μισθώσεων, των επενδύσεων σε ακίνητα που επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους. 

4.  Νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης 

Οι μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ 

(€), το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας της Εταιρείας. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

5.  Υιοθέτηση νέων και αναθεωρημένων προτύπων και διερμηνειών όπως υιοθετήθηκαν από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) 

Κατά την τρέχουσα περίοδο, το Συγκρότημα υιοθέτησε όλες τις αλλαγές στα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα 

για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου 2020. Η υιοθέτηση αυτή δεν είχε επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

του Συγκροτήματος.  

Κατά την ημερομηνία έγκρισης αυτών των οικονομικών καταστάσεων είχαν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Πρότυπα, Αναθεωρημένα Πρότυπα και Διερμηνείες που δεν είχαν τεθεί 

ακόμη σε εφαρμογή. Μερικά από αυτά υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα ακόμη. Το 

Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι η υιοθέτηση αυτών των προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς σε 

μελλοντικές περιόδους δεν θα έχει σημαντική επίδραση στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος.  

6.  Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων 

Η ετοιμασία των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς απαιτεί από τη Διεύθυνση, την άσκηση 

κρίσης, τη διατύπωση εκτιμήσεων και παραδοχών του Συγκροτήματος οι οποίες επηρεάζουν την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών και των υπό αναφορά ποσών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων, 

εσόδων και εξόδων. Οι εκτιμήσεις και οι υποστηρίζουσες παραδοχές βασίζονται στην ιστορική εμπειρία 

και σε διάφορους άλλους παράγοντες οι οποίοι πιστεύεται ότι είναι λογικοί υπό τις περιστάσεις. Τα 

πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. 

Οι εκτιμήσεις και υποστηρίζουσες παραδοχές επανεξετάζονται σε συνεχή βάση. Αναθεωρήσεις σε 

εκτιμήσεις αναγνωρίζονται μελλοντικά, δηλαδή στην περίοδο κατά την οποία η εκτίμηση αναθεωρείται 

αν η αναθεώρηση επηρεάζει μόνο αυτή την περίοδο ή την περίοδο της αναθεώρησης και μελλοντικές 

περιόδους αν η αναθεώρηση επηρεάζει τόσο την τρέχουσα όσο και μελλοντικές περιόδους. 

6.1 Κρίσεις 

Πληροφορίες για κρίσεις στην εφαρμογή των λογιστικών αρχών οι οποίες έχουν την πιο σημαντική 

επίδραση στα ποσά που αναγνωρίστηκαν στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνονται στις ακόλουθες σημειώσεις: 

Σημείωση 9: ''Εισοδήματα''. Αναγνώριση εισοδημάτων από την πώληση προγραμμάτων λογισμικού και 

εφαρμογών διαδικτίου που αναπτύχθηκαν από την Εταιρεία και από παροχή υπηρεσιών. 

Σημείωση 21: ''Άυλα στοιχεία ενεργητικού''. Αναφορά στα κριτήρια αναγνώρισης κεφαλαιουχικών 

δαπανών, επεξήγηση μεθόδου αποσβέσεων και χειρισμού δαπανών που αφορούν την διατήρηση του 

λογισμικού των υπολογιστών. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

6.   Χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων (συνέχεια) 

 

6.2 Παραδοχές και εκτιμήσεις 

Πληροφορίες για παραδοχές και εκτιμήσεις κατά την ημερομηνία αναφοράς οι οποίες έχουν σημαντικό 

κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδες σφάλμα στις λογιστικές αξίες των στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων κατά το επόμενο οικονομικό έτος περιγράφονται στις πιο κάτω σημειώσεις: 

• Σημείωση 21 : "Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού". Γίνεται αναφορά στον έλεγχο απομείωσης μη 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και σε σημαντικές υποστηρίζουσες παραδοχές 

αναφορικά με τις ανακτήσιμες αξίες και τις αξίες χρήσης. 

6.3 Υπολογισμός εύλογης αξίας 

Μερικές από τις λογιστικές αρχές και γνωστοποιήσεις του Συγκροτήματος απαιτούν τον υπολογισμό της 

εύλογης αξίας για χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις. 

Για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων το Συγκρότημα 

χρησιμοποιεί, όσο το δυνατόν περισσότερο, παρατηρήσιμα δεδομένα της αγοράς. 

Οι εύλογες αξίες κατηγοριοποιούνται σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών ανάλογα με 

τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται στις μεθόδους αποτίμησης, ως ακολούθως: 

• Επίπεδο 1 - τιμές χρηματιστηρίου (χωρίς διόρθωση) σε ενεργές αγορές για όμοια στοιχεία 

ενεργητικού ή υποχρεώσεις. 

• Επίπεδο 2 - πληροφορίες πέραν των τιμών χρηματιστηρίου που περιλαμβάνονται στο επίπεδο 1 

και που αφορούν τα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις, είτε άμεσα (δηλαδή τιμές) είτε έμμεσα 

(δηλαδή που πηγάζουν από τις τιμές). 

• Επίπεδο 3 - πληροφορίες για το στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση που δεν βασίζονται σε 

δημοσιευμένα δεδομένα της αγοράς. 

Εάν οι πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της εύλογης αξίας στοιχείων ενεργητικού 

και υποχρεώσεων εμπίπτουν σε διαφορετικά επίπεδα στην ιεραρχία εύλογων αξιών, τότε η συνολική 

εύλογη αξία κατηγοριοποιείται στο ίδιο επίπεδο στην ιεραρχία εύλογων αξιών με το χαμηλότερο επίπεδο 

των πληροφοριών οι οποίες είναι σημαντικές στο συνολικό υπολογισμό.  

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τις μεταφορές μεταξύ διάφορων επιπέδων της ιεραρχίας εύλογης αξίας στο 

τέλος της περιόδου αναφοράς όπου παρουσιάστηκε η αλλαγή. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

7.  Σημαντικές λογιστικές αρχές 

7.1 Βάση ενοποίησης 

Θυγατρικές εταιρείες είναι αυτές που ελέγχονται από το Συγκρότημα. Ο έλεγχος υπάρχει όταν το 

Συγκρότημα είναι εκτεθειμένο ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενες αποδόσεις στο πλαίσιο της 

συμμετοχής του στην εκδότρια εταιρεία και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τις αποδόσεις αυτές μέσω 

της εξουσίας του επί της εκδότριας. 

Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών συμπεριλαμβάνονται στην ενοποιημένη κατάσταση 

αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων από την ημερομηνία που αρχίζει ο έλεγχος μέχρι την 

ημερομηνία που τερματίζεται. Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της περιόδου δεν υπήρχαν 

οποιασδήποτε εξαγορές ή πωλήσεις. 

Όπου θεωρήθηκε απαραίτητο, έγιναν αναπροσαρμογές στις οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών 

προκειμένου οι λογιστικές τους αρχές να συμβαδίζουν με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί το 

Συγκρότημα. 

7.2 Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του Συγκροτήματος σε υφιστάμενες θυγατρικές 

Αλλαγές στα ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε θυγατρικές, τα οποία δεν έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια 

ελέγχου, λογίζονται ως συναλλαγές ιδίων κεφαλαίων. Οι λογιστικές αξίες των ελεγχουσών και μη 

ελεγχουσών συμμετοχών προσαρμόζονται έτσι ώστε να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές στις σχετικές τους 

συμμετοχές στις θυγατρικές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του ποσού κατά το οποίο οι μη ελέγχουσες 

συμμετοχές προσαρμόζονται και της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ως συναλλαγές με τους ιδιοκτήτες που δρουν υπό την 

ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες. Δεν γίνονται προσαρμογές στην υπεραξία και κανένα κέρδος ή ζημία δεν 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.  

Όταν το Συγκρότημα απωλέσει τον έλεγχο θυγατρικής, το κέρδος ή η ζημιά που προκύπτει υπολογίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ (i) του συνόλου της εύλογης αξίας του ανταλλάγματος που εισπράχθηκε και της 

εύλογης αξίας τυχόν διακρατηθήσας συμμετοχής και (ii) της προηγούμενης λογιστικής αξίας των 

στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) και των υποχρεώσεων της θυγατρικής και 

τυχόν μη ελέγχουσας συμμετοχής. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Το συμφέρον που διατηρείτε σε μια πρώην θυγατρική εταιρεία, επιμετρείται στην εύλογη αξία του κατά 

την ημερομηνία που χάνεται ο έλεγχος. 

7.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων 

Η απόκτηση επιχειρήσεων λογιστικοποιείται με τη χρήση της μεθόδου της αγοράς. Το μεταβιβασθέν 

αντάλλαγμα σε μια συνένωση επιχειρήσεων επιμετράται σε εύλογη αξία, η οποία υπολογίζεται ως το 

άθροισμα της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των μεταφερθέντων στοιχείων 

ενεργητικού από το Συγκρότημα, των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν από το Συγκρότημα προς τους 

προηγούμενους ιδιοκτήτες και τα συμμετοχικά δικαιώματα που έχει εκδώσει το Συγκρότημα ως 

αντάλλαγμα για τον έλεγχο της θυγατρικής. Τα σχετιζόμενα με την απόκτηση κόστη αναγνωρίζονται 

γενικά στα αποτελέσματα εντός των περιόδων κατά τη διάρκεια των οποίων το Συγκρότημα ανέλαβε τα 

κόστη και παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες. 
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7.   Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

7.3 Συνενώσεις επιχειρήσεων (συνέχεια) 

 

Η υπεραξία επιμετρείται ως η υπερβάλλουσα διαφορά του αθροίσματος του ανταλλάγματος που 

μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και της εύλογης αξίας 

κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε το Συγκρότημα 

προηγουμένως στον αποκτώμενο, από το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα 

αποκτηθέντα αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις. Εάν μετά από 

επανεκτίμηση, το καθαρό των ποσών κατά την ημερομηνία απόκτησης από τα αποκτηθέντα 

αναγνωρίσιμα στοιχεία ενεργητικού και τις αναληφθείσες υποχρεώσεις υπερβαίνει το άθροισμα του 

ανταλλάγματος που μεταβιβάστηκε, του ποσού τυχόν μη ελεγχουσών συμμετοχών στον αποκτώμενο, και 

της εύλογης αξίας κατά την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχικών δικαιωμάτων που τυχόν κατείχε 

το Συγκρότημα προηγουμένως στον αποκτώμενο, η διαφορά αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα 

ως κέρδος επί αγοράς ευκαιρίας. 

Κατά την ημερομηνία της απόκτησης, τα αναγνωρίσιμα αποκτηθέντα στοιχεία ενεργητικού και οι 

αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους κατά την ημερομηνία της 

απόκτησης, εκτός από: 

• αναβαλλόμενα φορολογικά στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις και υποχρεώσεις ή στοιχεία 

ενεργητικού σχετικά με παροχές σε εργαζόμενους που αναγνωρίζονται και επιμετρούνται 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 12 'Φόροι Εισοδήματος' και ΔΛΠ19 'Παροχές σε Εργαζόμενους' 

αντιστοίχως, 

• υποχρεώσεις ή συμμετοχικοί τίτλοι σχετικοί με παροχές που εξαρτώνται από την αξία των 

μετοχών του αποκτώμενου ή με την αντικατάσταση των παροχών που εξαρτώνται από την αξία 

των μετοχών του αποκτώμενου με τις παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών του 

Συγκροτήματος, που επιμετρούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 2 'Παροχές που Εξαρτώνται από την 

Αξία των Μετοχών' κατά την ημερομηνία απόκτησης, και 

• στοιχεία ενεργητικού (ή ομάδα εκποίησης) τα οποία κατατάσσονται ως κατεχόμενα προς πώληση 

κατά την ημερομηνία απόκτησης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 'Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά 

Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και Διακοπείσες Δραστηριότητες', τα οποία 

αναγνωρίζονται και επιμετρούνται σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές που αποτελούν παρόντα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και προσδίδουν στους 

κατόχους τους δικαιώματα αναλογικών μεριδίων επί των καθαρών στοιχείων ενεργητικού της 

οικονομικής οντότητας σε περίπτωση ρευστοποίησης, μπορούν αρχικά να επιμετρηθούν είτε στην εύλογη 

αξία, είτε στο αναλογικό ποσοστό τους επί της μη ελέγχουσας συμμετοχής, των καθαρών αναγνωρίσιμων 

στοιχείων ενεργητικού του αποκτώμενου. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης γίνεται ανά συναλλαγή. 

Άλλα είδη μη ελεγχουσών συμμετοχών επιμετρούνται στην εύλογη τους αξία, ή κατά περίπτωση, με 

βάση τις απαιτήσεις άλλων ΔΠΧΑ. 
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Όταν η αντιπαροχή που μεταφέρει το Συγκρότημα σε μια συνένωση επιχειρήσεων περιλαμβάνει στοιχεία 

ενεργητικού ή υποχρεώσεις που προκύπτουν από ρύθμιση ενδεχόμενου ανταλλάγματος, το ενδεχόμενο 

αντάλλαγμα αναγνωρίζεται στην εύλογη του αξία κατά την ημερομηνία απόκτησης και περιλαμβάνεται 

ως μέρος της αντιπαροχής που μεταβιβάστηκε στη συνένωση. Αλλαγές στην εύλογη αξία του 

ενδεχόμενου ανταλλάγματος που πληρούν τις προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο 

επιμέτρησης, προσαρμόζονται αναδρομικά, προκαλώντας την αντίστοιχη προσαρμογή στην υπεραξία. Οι 

προσαρμογές κατά την περίοδο επιμέτρησης είναι προσαρμογές που προκύπτουν από την απόκτηση 

πρόσθετων πληροφοριών κατά τη διάρκεια της 'περιόδου επιμέτρησης' (η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το 

ένα έτος από την ημερομηνία απόκτησης) σχετικά με γεγονότα και συνθήκες που υφίσταντο κατά την 

ημερομηνία απόκτησης. 

Η εκ νέου λογιστικοποίηση των αλλαγών στην εύλογη αξία του ενδεχόμενου ανταλλάγματος που δεν 

πληρούν τις προϋποθέσεις των προσαρμογών κατά την περίοδο επιμέτρησης εξαρτάται από το πώς 

κατατάσσεται το ενδεχόμενο ανταλλάγματος. Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως καθαρή 

θέση δεν επιμετράται εκ νέου και ο μεταγενέστερος διακανονισμός λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. 

Ενδεχόμενο αντάλλαγμα που κατατάσσεται ως στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση επιμετράται εκ νέου 

σύμφωνα με το ΔΛΠ 39, ή με το ΔΛΠ 37 'Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Περιουσιακά Στοιχεία', όπως αρμόζει, και τυχόν κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Όταν μια συνένωση επιχειρήσεων επιτυγχάνεται σταδιακά, το Συγκρότημα επιμετρά εκ νέου τα 

συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως στον αποκτώμενο στην εύλογη αξία κατά την 

ημερομηνία της απόκτησης (δηλ. την ημερομηνία κατά την οποία το Συγκρότημα αναλαμβάνει τον 

έλεγχο) και αναγνωρίζει τυχόν κέρδος ή ζημιά στα αποτελέσματα. Ποσά που προέκυψαν από 

συμμετοχικά δικαιώματα στον αποκτώμενο προγενέστερα της ημερομηνίας απόκτησης, τα οποία είχαν 

αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά έσοδα, ανακατατάσσονται στα αποτελέσματα εφόσον τέτοιος 

χειρισμός θα απαιτείτο εάν τα συμμετοχικά δικαιώματα είχαν διατεθεί απευθείας. 

Αν η αρχική λογιστικοποίηση μιας συνένωσης επιχειρήσεων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος της 

περιόδου αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιείται η συνένωση, το Συγκρότημα 

αναγνωρίζει στις οικονομικές του καταστάσεις, με προσωρινά ποσά τα στοιχεία για τα οποία η 

λογιστικοποίηση δεν είναι πλήρης. Τα προσωρινά αυτά ποσά προσαρμόζονται αναδρομικά κατά τη 

διάρκεια της περιόδου επιμέτρησης, ή πρόσθετα στοιχεία ενεργητικού ή υποχρεώσεις αναγνωρίζονται, 

ώστε να αντικατοπτρίζουν νέες πληροφορίες που ελήφθησαν για γεγονότα και συνθήκες που υπήρχαν 

κατά την ημερομηνία απόκτησης και, εάν ήταν γνωστά, θα είχαν επηρεάσει την επιμέτρηση των ποσών 

που αναγνωρίστηκαν από εκείνη την ημερομηνία. 

Συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων η ημερομηνία απόκτησης ήταν πριν την 1 Ιανουαρίου 2010 

λογιστικοποιήθηκαν σύμφωνα με την προηγούμενη έκδοση του ΔΠΧΑ 3. 

7.4 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες 

Συνδεδεμένες εταιρείες είναι εταιρείες στις οποίες το Συγκρότημα ασκεί σημαντική επιρροή, αλλά όχι 

έλεγχο ή από κοινού έλεγχο. Σημαντική επιρροή είναι η δυνατότητα συμμετοχής στις αποφάσεις της 

συνδεδεμένης εταιρείας που αφορούν οικονομικές και λειτουργικές πολιτικές. Επενδύσεις σε 

συνδεδεμένες εταιρείες αναγνωρίζονται αρχικά σε τιμή κτήσης, που περιλαμβάνει τα έξοδα συναλλαγών 
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και μετέπειτα λογίζεται με τη μέθοδο του καθαρού συμφέροντος. 

Τα αποτελέσματα, τα στοιχεία ενεργητικού και οι υποχρεώσεις των συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

ενσωματώνονται σε αυτές τις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις με τη χρήση της μεθόδου της καθαρής θέσης, εκτός και αν οι επενδύσεις ταξινομούνται ως 

διαθέσιμες προς πώληση, περίπτωση κατά την οποία αυτές λογιστικοποιούνται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 5 

''Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες''. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, η επένδυση σε μία συνδεδεμένη επιχείρηση αναγνωρίζεται 

αρχικά στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης στο κόστος και προσαρμόζεται στη 

συνέχεια για να αναγνωρίσει το μερίδιο του Συγκροτήματος στα αποτελέσματα και στα λοιπά συνολικά 

έσοδα της συνδεδεμένης επιχείρησης. Όταν το μερίδιο του Συγκροτήματος στις ζημιές μιας 

συνδεδεμένης επιχείρησης υπερβαίνει τη συμμετοχή του Συγκροτήματος σε αυτή (η οποία περιλαμβάνει 

κάθε μακροπρόθεσμη συμμετοχή που, στην ουσία, αποτελεί μέρος της καθαρής επένδυσης του 

Συγκροτήματος στη συνδεδεμένη επιχείρηση), το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει το μερίδιό του από 

τις περαιτέρω ζημιές. Πρόσθετες ζημιές αναγνωρίζονται μόνο στην έκταση που το Συγκρότημα έχει 

επιβαρυνθεί με νομικές ή τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις ή έχει προβεί σε πληρωμές για λογαριασμό της 

συνδεδεμένης επιχείρησης. 

Οποιαδήποτε υπέρβαση του κόστους της επένδυσης πέραν του μεριδίου του Συγκροτήματος στην 

καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων της συνδεδεμένης κατά την ημερομηνία απόκτησης, αναγνωρίζεται ως 

υπεραξία και περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε υπέρβαση του μεριδίου 

του Συγκροτήματος στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιμων στοιχείων ενεργητικού, των 

υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων πέραν του κόστους της επένδυσης, αφού 

επανεκτιμηθεί, αναγνωρίζεται αμέσως στα αποτελέσματα. 

Οι απαιτήσεις του ΔΛΠ 28 εφαρμόζονται για να προσδιοριστεί αν πρέπει να αναγνωριστεί οποιαδήποτε 

ζημιά απομείωσης αναφορικά με την επένδυση του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρεία. Στην 

περίπτωση όπου υπάρχει ένδειξη απομείωσης, ολόκληρη η λογιστική αξία της επένδυσης 

(περιλαμβανομένης της υπεραξίας) ελέγχεται για απομείωση σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 ''Απομείωση Αξίας 

Περιουσιακών Στοιχείων'' ως ένα ενιαίο στοιχείο ενεργητικού, κάνοντας σύγκριση του ανακτήσιμου 

ποσού της (την υψηλότερη αξία μεταξύ της αξίας λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος 

πώλησης) και της λογιστικής της αξίας. Οποιαδήποτε ζημιά απομείωσης που αναγνωρίζεται 

περιλαμβάνεται στη λογιστική αξία της επένδυσης. Οποιαδήποτε μετέπειτα αναστροφή στη ζημιά 

απομείωσης αναγνωρίζεται σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 και η λογιστική αξία της επένδυσης αυξάνεται μέχρι 

το ανακτήσιμο ποσό της. 

Όταν μια εταιρεία του Συγκροτήματος συναλλάσσεται με μια συνδεδεμένη επιχείρηση, τα κέρδη ή οι 

ζημιές που προκύπτουν από τις συναλλαγές με την συνδεδεμένη αναγνωρίζονται στις μη ελεγμένες 

ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος μόνον κατά την 

έκταση της μη σχετιζόμενης συμμετοχής του Συγκροτήματος σε εκείνη τη συνδεδεμένη επιχείρηση. 
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7.5 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα 

Το Συγκρότημα είναι οργανωμένο κατά τομέα δραστηριότητας ο οποίος είναι και ο πρωτεύων τύπος 

ανάλυσης κατά τομέα. Οι τομείς δραστηριότητας περιλαμβάνουν προϊόντα ή υπηρεσίες που υπόκεινται 

σε κινδύνους και απόδοση που διαφέρουν από αυτά άλλων τομέων δραστηριότητας.  

7.6 Αναγνώριση εισοδημάτων 

Αναγνώριση της σύμβασης με τον πελάτη 

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα εισοδήματα όταν τα μέρη έχουν εγκρίνει τη σύμβαση (γραπτώς, 

προφορικά ή σύμφωνα με άλλες συνήθης επιχειρηματικές πρακτικές) και έχουν δεσμευτεί να εκτελέσουν 

τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους, η οικονομική οντότητα μπορεί να προσδιορίσει τα δικαιώματα κάθε 

μέρους αναφορικά με τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να μεταβιβαστούν, η οικονομική οντότητα 

μπορεί να προσδιορίσει τους όρους πληρωμής για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που πρόκειται να 

μεταβιβαστούν, η σύμβαση έχει εμπορική υπόσταση (ήτοι ο κίνδυνος, ο χρόνος ή το ποσό των 

μελλοντικών ταμειακών ροών της οικονομικής οντότητας αναμένεται να μεταβληθούν ως αποτέλεσμα 

της σύμβασης) και είναι πιθανό η οικονομική οντότητα να εισπράξει το αντάλλαγμα που δικαιούται 

έναντι των αγαθών και υπηρεσιών που θα μεταβιβαστούν στον πελάτη και όταν συγκεκριμένα κριτήρια 

πληρούνται για κάθε μία από τις συμβάσεις του Συγκροτήματος με πελάτες. 

Προσδιορισμός της τιμής συναλλαγής 

Το εισόδημα αντιπροσωπεύει το ποσό που αντανακλά το αντάλλαγμα που το Συγκρότημα εκτιμά ότι 

δικαιούται έναντι της μεταβίβασης των υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη, εκτός από ποσά 

που εισπράχθηκαν εκ μέρους τρίτων (για παράδειγμα, φορολογία προστιθέμενης αξίας). 

Το Συγκρότημα δεν έχει σημαντικές συμβάσεις όπου η περίοδος μεταξύ της μεταβίβασης των 

υποσχόμενων αγαθών ή υπηρεσιών στον πελάτη και η πληρωμή από τον πελάτη υπερβαίνει τον ένα 

χρόνο. Ως αποτέλεσμα, το Συγκρότημα επιλέγει να χρησιμοποιήσει την πρακτική λύση και δεν 

αναπροσαρμόζει οποιεσδήποτε από τις τιμές συναλλαγής για την πάροδο του χρόνου. 

Προσδιορισμός των υποχρεώσεων εκτέλεσης 

Το Συγκρότημα αξιολογεί κατά πόσο οι συμβάσεις που αφορούν την παροχή μιας σειράς αγαθών ή / και 

υπηρεσιών περιέχουν μία ή περισσότερες υποχρεώσεις εκτέλεσης (ξεχωριστές υποσχέσεις εκτέλεσης 

μιας υπηρεσίας) και κατανέμουν την τιμή συναλλαγής σε κάθε υποχρέωση εκτέλεσης με βάση τις 

σχετικές ατομικές τιμές πώλησης. Ένα αγαθό ή μια υπηρεσία που το Συγκρότημα την έχει υποσχεθεί σε 

έναν πελάτη είναι ξεχωριστή εάν ο πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από το αγαθό ή την υπηρεσία, είτε 

μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλους πόρους οι οποίοι είναι άμεσα διαθέσιμοι στον πελάτη (δηλαδή το 

αγαθό ή η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να είναι διακριτό) και η υπόσχεση του Συγκροτήματος να 

μεταβιβάσει το αγαθό ή την υπηρεσία στον πελάτη μπορεί να προσδιοριστεί χωριστά από άλλες 

υποσχέσεις που περιέχονται στη σύμβαση (δηλαδή το αγαθό ή η υπηρεσία είναι διακριτό στο πλαίσιο 

της σύμβασης). 



16 

NETINFO PLC 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

7.   Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

7.6 Αναγνώριση εισοδημάτων (συνέχεια) 

 

Υποχρεώσεις εκτέλεσης και πολιτικές αναγνώρισης εσόδων 

Παροχή υπηρεσιών - με την πάροδο του χρόνου 

Οι πωλήσεις από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται σε βάθος χρόνου ενόσω το Συγκρότημα 

εκπληρώνει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο της υποσχόμενης υπηρεσίας στον 

πελάτη στη λογιστική περίοδο στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. 

Για συμβάσεις σταθερής τιμής, το εισόδημα αναγνωρίζεται με βάση την πραγματική υπηρεσία που έχει 

παραχωρηθεί κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς ως ποσοστό των συνολικών υπηρεσιών που πρέπει 

να παραχωρηθούν επειδή ο πελάτης λαμβάνει και χρησιμοποιεί τα οφέλη των υπηρεσιών ταυτόχρονα. 

Αυτό καθορίζεται με την μέθοδο εισροών η οποία παρέχει μια πιστή απεικόνιση της μεταβίβασης του 

ελέγχου των υπηρεσιών στον πελάτη. 

Παροχή υπηρεσιών - σε κάποιο χρονικό σημείο 

Ο έλεγχος των υπηρεσιών μεταβιβάζεται στον πελάτη τη χρονική στιγμή που οι υπηρεσίες λαμβάνονται 

από τον πελάτη, καθώς αυτή τη χρονική στιγμή ο πελάτης επωφελείται από την συγκεκριμένη υπηρεσία.  

Πώληση προϊόντων 

Η πώληση προϊόντων αναγνωρίζεται σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή όταν το Συγκρότημα 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις εκτέλεσης μεταβιβάζοντας τον έλεγχο των υποσχόμενων αγαθών στον 

πελάτη, που γίνεται συνήθως όταν τα προϊόντα παραδοθούν στον πελάτη και ο πελάτης έχει αποδεχθεί 

τα προϊόντα. 

Ενοίκια εισπρακτέα 

Το εισόδημα από ενοίκια αναγνωρίζεται σύμφωνα με την αρχή δεδουλευμένων εσόδων ανάλογα με την 

ουσία των σχετικών συμφωνιών. 

7.7 Ωφελήματα υπαλλήλων 

Οι εταιρείες του Συγκροτήματος και οι υπάλληλοι τους συνεισφέρουν στο Κυβερνητικό Ταμείο 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων με βάση τους μισθούς των υπαλλήλων. Οι συνεισφορές του Συγκροτήματος 

αναγνωρίζονται όταν πραγματοποιούνται και περιλαμβάνονται στο κόστος προσωπικού. Το Συγκρότημα 

δεν έχει καμία νομική ή τεκμηριωμένη υποχρέωση να πληρώσει επιπλέον συνεισφορές εάν το σχέδιο δεν 

κατέχει αρκετά στοιχεία ενεργητικού για να πληρώσει σε όλους τους υπαλλήλους τα ωφελήματα που 

τους αναλογούν στις υπηρεσίες τους κατά την τρέχουσα περίοδο και προηγούμενες περιόδους. 

 Επιπρόσθετα το Συγκρότημα λειτουργεί ένα σχέδιο καθορισμένων συνεισφορών τα στοιχεία 

ενεργητικού του οποίου τηρούνται σε ξεχωριστό ταμείο υπό τη διαχείριση επιτρόπων. Το σχέδιο 

χρηματοδοτείται με πληρωμές από τους υπαλλήλους και από το Συγκρότημα.  
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7.8 Έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης 

Τα έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης του Συγκροτήματος περιλαμβάνουν: 

− τόκους εισπρακτέους 

− τόκους πληρωτέους 

− συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά  

7.9 Έσοδα χρηματοδότησης 

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

αποτελεσματικού επιτοκίου. 

Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι εκείνο το επιτόκιο που προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές 

καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής του χρηματοοικονομικού 

μέσου: 

− στην καθαρή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού, ή 

− στο αποσβεσμένο κόστος της υποχρέωσης. 

Το πραγματικό επιτόκιο εφαρμόζεται στην προ αποσβέσεων λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού 

περιουσιακού στοιχείου (όταν αυτά δεν είναι απομειωμένης πιστωτικής αξίας) ή στο αποσβεσμένο 

κόστος μίας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που έχουν 

υποστεί απομείωση πιστωτικής αξίας μετά την αρχική αναγνώριση, ο τόκος υπολογίζεται με την 

εφαρμογή του πραγματικού επιτοκίου στο αποσβεσμένο κόστος του χρηματοοικονομικού περιουσιακού 

στοιχείου. Όταν η απομείωση πιστωτικού κινδύνου παύσει να υφίσταται, ο υπολογισμός του τόκου 

επιστρέφει στη βάση της προ αποσβέσεων λογιστικής αξίας. 

7.10 Έξοδα χρηματοδότησης 

Τα έξοδα χρηματοδότησης περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους πάνω σε δάνεια, χρηματοδοτικές 

μισθώσεις και τραπεζικά παρατραβήγματα, καθώς επίσης και τραπεζικά έξοδα. Έξοδα χρηματοδότησης, 

εξαιρουμένων των τραπεζικών δικαιωμάτων, αναγνωρίζονται με βάση τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. Τα τραπεζικά δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έξοδα στα αποτελέσματα την ημερομηνία που 

είναι οφειλόμενα. 

7.11 Μετατροπή ξένου νομίσματος 

(i) Νομίσματα λειτουργίας 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις κάθε εταιρείας του Συγκροτήματος 

αποτιμούνται χρησιμοποιώντας το νόμισμα του κύριου οικονομικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο 

λειτουργεί  η κάθε εταιρεία  ('το νόμισμα λειτουργίας'). 
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(ii) Συναλλαγές και υπόλοιπα 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ (€) το οποίο επίσης είναι το λειτουργικό νόμισμα 

της NETInfo PLC. Το λειτουργικό νομισμάτων θυγατρικών εταιρειών είναι ως ακολούθως: 

- NETinfo Services Limited: Euro (€) 

- NETteller Solutions S.A.: Euro (€) 

- NETinfo Ltd: UK pound sterling (£) 

- NETinfoPay Limited: Euro (€) 

- NETinfo CIS LLC: Russian Ruble 

Συναλλαγματικές συναλλαγές μετατρέπονται στις αντίστοιχες νομισματικές πράξεις των Εταιρειών του 

Συγκροτήματος χρησιμοποιώντας το συνάλλαγμα που υπερισχύει την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές που προκύπτουν από την εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη 

μετατροπή κατά την ημερομηνία αναφοράς αναγνωρίζονται στο συναλλαγματικό στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων. Τα μη νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία σε ξένο νόμισμα μεταφράζονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη συναλλαγματική ισοτιμία 

κατά τον προσδιορισμό της εύλογης αξίας.  

Ωστόσο, συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την μετατροπή των ακόλουθων στοιχείων 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα: 

− μια επένδυση σε συμμετοχικούς τίτλους ορίζεται όπως επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών 

συνολικών εσόδων (εκτός απομείωσης, όπου συναλλαγματικές διαφορές που έχουν αναγνωριστεί στα 

λοιπά συνολικά έσοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα) 

− μια χρηματοοικονομική υποχρέωση που ορίζεται ως αντιστάθμιση καθαρής επένδυσης σε 

εκμετάλλευση εξωτερικού 

− επιλέξιμες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών όταν η αντιστάθμιση είναι αποτελεσματική. 

(iii) Δραστηριότητες στο εξωτερικό 

Στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεις από δραστηριότητες στο εξωτερικό, περιλαμβανομένης της 

υπεραξίας και οποιονδήποτε αναπροσαρμογών στην εύλογη αξία οι οποίες προκύπτουν κατά την 

απόκτηση της δραστηριότητας, μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την 

ημερομηνία αναφοράς. Τα έσοδα και έξοδα των δραστηριοτήτων του εξωτερικού μετατρέπονται σε 

Ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συσσωρεύονται στο 

αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών, εκτός από τη συναλλαγματική διαφορά που αναλογεί στο 

συμφέρον μειοψηφίας. 
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Κατά τη διάθεση μιας επιχείρησης στο εξωτερικό (δηλαδή διάθεση του συνόλου της συμμετοχής του 

Συγκροτήματος σε επιχείρηση στο εξωτερικό, ή διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια ελέγχου μιας 

θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, διάθεσης που συνεπάγεται απώλεια του από 

κοινού ελέγχου μιας από κοινού ελεγχόμενης οικονομικής οντότητας που περιλαμβάνει εκμετάλλευση 

εξωτερικού, ή διάθεσης που συνεπάγονται απώλεια σημαντικής επιρροής επί συνδεδεμένης εταιρείας 

που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό), το σύνολο των συναλλαγματικών διαφορών που 

σωρεύονται στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με την επιχείρηση που αναλογούν στους ιδιοκτήτες της 

Εταιρείας ανακατατάσσονται στα αποτελέσματα ως μέρος του κέρδους ή της ζημιάς από την πώληση. 

Σε περίπτωση μερικής διάθεσης που δεν έχει ως αποτέλεσμα το Συγκρότημα να χάσει τον έλεγχο μιας 

θυγατρικής, που περιλαμβάνει επιχείρηση στο εξωτερικό, το μερίδιο των σωρευμένων συναλλαγματικών 

διαφορών που αναλογεί αποδίδεται σε μη ελέγχουσες συμμετοχές και δεν αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα. Για όλες τις άλλες μερικές διαθέσεις, το αναλογικό μερίδιο των σωρευμένων 

συναλλαγματικών διαφορών ανακατατάσσεται στα αποτελέσματα. 

Για τον σκοπό παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, τα στοιχεία ενεργητικού και 

οι υποχρεώσεις των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος στο εξωτερικό (περιλαμβανομένων των 

συγκριτικών στοιχείων) εκφράζονται σε Ευρώ με την χρησιμοποίηση της ισχύουσας συναλλαγματικής 

ισοτιμίας κατά την ημερομηνία αναφοράς. Τα κονδύλια των εσόδων και των εξόδων (περιλαμβανομένων 

των συγκριτικών στοιχείων) μετατρέπονται με τις μέσες συναλλαγματικές ισοτιμίες της περιόδου, εκτός 

αν οι ισοτιμίες κυμαίνονται σημαντικά κατά τη διάρκεια της περιόδου, περίπτωση κατά την οποία 

χρησιμοποιούνται οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι 

συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν, αν υπάρχουν, ταξινομούνται ως στοιχεία της καθαρής 

θέσης και μεταφέρονται στα αποθεματικά από συναλλαγματικές διαφορές του Συγκροτήματος. Αυτές οι 

συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου κατά την οποία διατίθεται η 

δραστηριότητα στο εξωτερικό. 

7.12 Φορολογία 

Η φορολογία αφορά τρέχουσα και αναβαλλόμενη φορολογία και αναγνωρίζεται στην κατάσταση 

λογαριασμού αποτελεσμάτων εκτός από τις περιπτώσεις που αφορά τις συνενώσεις επιχειρήσεων ή 

αναγνωρίζεται απευθείας στα ίδια κεφάλαια ή στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

Τρέχουσα φορολογία  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις και στοιχεία ενεργητικού για την τρέχουσα και τις προηγούμενες περιόδους 

υπολογίζονται με βάση το ποσό που αναμένεται ότι θα πληρωθεί ή θα ανακτηθεί από τις φορολογικές 

αρχές χρησιμοποιώντας φορολογικούς συντελεστές και νομοθεσίες που είχαν θεσπισθεί ή ουσιαστικά 

θεσπισθεί μέχρι την ημερομηνία αναφοράς. Η φορολογία περιλαμβάνει οποιεσδήποτε αναπροσαρμογές 

στην πληρωτέα φορολογία σε σχέση με προηγούμενες περιόδους. 
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Αναβαλλόμενη φορολογία   

Γίνεται πλήρης πρόβλεψη για αναβαλλόμενη φορολογία, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρέωσης, πάνω 

σε όλες τις προσωρινές διαφορές που προκύπτουν μεταξύ της φορολογικής βάσης των στοιχείων 

ενεργητικού και υποχρεώσεων και των αντίστοιχων ποσών στις μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι φορολογικοί συντελεστές που θεσπίστηκαν στο παρόν στάδιο 

χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της αναβαλλόμενης φορολογίας. 

Χρεωστικά υπόλοιπα αναβαλλόμενης φορολογίας αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανόν ότι 

μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα έναντι των οποίων οι προσωρινές διαφορές μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν. 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα 

συμψηφισμού των τρεχόντων φορολογικών απαιτήσεων με τις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και 

όταν σχετίζονται με φορολογία από την ίδια φορολογική αρχή και το Συγκρότημα έχει την πρόθεση να 

τακτοποιήσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε καθαρή βάση. 

7.13 Μερίσματα 

Η διανομή μερισμάτων στους ιδιοκτήτες της Εταιρείας αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις μη ελεγμένες 

ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στην περίοδο που τα 

μερίσματα εγκρίνονται. 

7.14 Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός 

Η γη και τα κτίρια παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, με βάση εκτιμήσεις από εξωτερικούς ανεξάρτητους 

εκτιμητές, μείον μεταγενέστερες αποσβέσεις για κτίρια. Οι επανεκτιμήσεις γίνονται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα έτσι ώστε τα ποσά που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης να μη διαφέρουν σημαντικά από τις εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία αναφοράς. Όλα τα άλλα 

στοιχεία ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παρουσιάζονται σε ιστορικό κόστος μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και οποιεσδήποτε συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Αυξήσεις στη λογιστική αξία που προκύπτουν από επανεκτίμηση πιστώνονται στα λοιπά συνολικά έσοδα 

και στη συνέχεια στο αποθεματικό εύλογης αξίας στα ίδια κεφάλαια. Μειώσεις που αντισταθμίζουν 

προηγούμενες αυξήσεις του ιδίου στοιχείου ενεργητικού χρεώνονται έναντι αυτού του αποθεματικού. 

Όλες οι άλλες μειώσεις χρεώνονται στα αποτελέσματα. Κάθε χρόνο η διαφορά μεταξύ των αποσβέσεων 

με βάση την επανεκτιμημένη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού (οι αποσβέσεις που χρεώθηκαν 

στα αποτελέσματα) και των αποσβέσεων με βάση το αρχικό κόστος του στοιχείου ενεργητικού 

μεταφέρεται από το αποθεματικό εύλογης αξίας στο αποθεματικό προσόδου. 
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Οι αποσβέσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο ώστε να διαγραφεί το κόστος ή η 

επανεκτιμημένη αξία του κάθε στοιχείου ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στο διάστημα της 

αναμενόμενης ωφέλιμης ζωής τους. Τα ετήσια ποσοστά απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική 

περίοδο είναι τα ακόλουθα: 

  

 % 

Κτίρια 3 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 20 

Μηχανήματα και εξοπλισμός 20 

Οχήματα 20 

Έπιπλα, σκεύη και εξοπλισμός 10 

Τηλεφωνικό κέντρο 10 

Δε λογίζεται απόσβεση πάνω στη γη. 

Οι μέθοδοι απόσβεσης, οι ωφέλιμες ζωές και οι υπολειμματικές αξίες αναθεωρούνται σε κάθε 

ημερομηνία αναφοράς και προσαρμόζονται ανάλογα.  

Όπου η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού είναι μεγαλύτερη από το υπολογιζόμενο ποσό 

ανάκτησης, αυτή μειώνεται αμέσως στο ποσό της ανάκτησης.  

Δαπάνες για επιδιορθώσεις και συντήρηση ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού χρεώνονται στα 

αποτελέσματα στην περίοδο που προκύπτουν. Το κόστος σημαντικών ανακαινίσεων και άλλες 

μεταγενέστερες δαπάνες περιλαμβάνονται στην αξία του στοιχείου ενεργητικού όταν είναι πιθανό πως θα 

προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στο Συγκρότημα μεγαλύτερα από αυτά που αρχικά 

αναμένονταν σύμφωνα με την αρχική απόδοση του στοιχείου ενεργητικού. Οι σημαντικές ανακαινίσεις 

αποσβένονται κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης ωφέλιμης ζωής του σχετικού στοιχείου ενεργητικού.  

Ένα στοιχείο των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν 

αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του στοιχείου 

ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά την πώληση ή την απόσυρση ενός στοιχείου των 

ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού καθορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των 

πωλήσεων και τη λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. Στην 

περίπτωση διάθεσης επανεκτιμημένων στοιχείων ενεργητικού, τα ποσά που περιλαμβάνονται στα 

αποθεματικά εύλογης αξίας μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου. 

7.15 Αναβαλλόμενο εισόδημα από κρατικές χορηγίες 

Οι κρατικές χορηγίες δεν αναγνωρίζονται μέχρι να υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι το Συγκρότημα θα 

συμμορφωθεί με τους όρους που συνδέονται με αυτές και ότι οι χορηγίες θα εισπραχθούν. Αποσβένονται 

με τη σταθερή μέθοδο λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη ωφέλιμη ζωή των σχετικών στοιχείων 

ενεργητικού. Κρατικές χορηγίες αναφορικά με έξοδα αναγνωρίζονται ως εισόδημα. 
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7.16 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Οι επενδύσεις σε ακίνητα κατέχονται από το Συγκρότημα για μακροπρόθεσμες αποδόσεις ενοικίου και/ή 

για κεφαλαιακή ενίσχυση και δεν χρησιμοποιούνται από τον ίδιο. Οι επενδύσεις σε ακίνητα 

παρουσιάζονται σε εύλογη αξία, που αντιπροσωπεύει την ελεύθερη αγοραία αξία καθοριζόμενη από 

εξωτερικούς εκτιμητές. Αλλαγές στις εύλογες αξίες καταχωρούνται στα αποτελέσματα.  

Ένα στοιχείο επενδύσεων σε ακίνητα διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν αποσύρεται μόνιμα από τη 

χρήση και δεν αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη συνεχή χρήση του 

στοιχείου ενεργητικού. Το κέρδος ή ζημιά που προκύπτει κατά τη διαγραφή του ακινήτου (υπολογίζεται 

ως η διαφορά μεταξύ του καθαρού προϊόντος της διάθεσης και της λογιστικής αξίας του στοιχείου 

ενεργητικού) περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα στην περίοδο κατά την οποία το ακίνητο διαγράφεται. 

Όταν επένδυση σε ακίνητα που είχαν ταξινομηθεί προηγούμενος στα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός πωληθούν, τότε σχετικά ποσά που συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό επανεκτίμησης 

μεταφέρονται στο αποθεματικό προσόδου. 

7.17 Άυλα στοιχεία ενεργητικού 

(i)  Εσωτερικώς δημιουργούμενα άυλα στοιχεία ενεργητικού - έρευνα και ανάπτυξη 

Οι δαπάνες ερευνών αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που πραγματοποιούνται. 

Έξοδα ανάπτυξης κεφαλαιοποιούνται όταν το κόστος μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα, το προϊόν ή η 

διαδικασία είναι τεχνικά και εμπορικά βιώσιμη και είναι πιθανό να αποφέρουν μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και το Συγκρότημα σκοπεύει και έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ολοκλήρωση και 

χρήση ή πώληση του στοιχείου ενεργητικού. 

Διαφορετικά, τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Μετά την αρχική 

αναγνώριση, τα εσωτερικά δημιουργημένα άυλα στοιχεία ενεργητικού επιμετρούνται σε κόστος μείον 

συσσωρευμένες χρεολύσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

(ii)  Λογισμικά προγράμματα 

Δαπάνες που έχουν άμεση σχέση με ξεχωριστά λογισμικά προγράμματα που ανήκουν στο Συγκρότημα 

και που αναμένεται ότι θα δημιουργήσουν οικονομικά οφέλη που θα υπερβαίνουν τις δαπάνες για 

περισσότερο από ένα έτος αναγνωρίζονται ως άυλα στοιχεία ενεργητικού. Μετέπειτα, τα λογισμικά 

προγράμματα παρουσιάζονται στο κόστος μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις και μείον οποιαδήποτε 

συσσωρευμένη απομείωση στην αξία. Δαπάνες που βελτιώνουν ή επεκτείνουν την απόδοση των 

λογισμικών προγραμμάτων πέραν από τις αρχικές προδιαγραφές κεφαλαιοποιούνται. Δαπάνες που 

σχετίζονται με τη συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων χρεώνονται στα αποτελέσματα στην περίοδο 

που προκύπτουν. Τα λογισμικά προγράμματα αποσβένονται σύμφωνα με τη σταθερή μέθοδο σε περίοδο 

που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Η απόσβεση αρχίζει όταν τα λογισμικά προγράμματα είναι διαθέσιμα 

προς χρήση και περιλαμβάνεται στα έξοδα διοίκησης.  

Το ετήσιο ποσοστό απόσβεσης για την τρέχουσα και συγκριτική περίοδο είναι 5% 
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(iii) Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού 

Άλλα άυλα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένου πελατειακών σχέσεων, ευρεσιτεχνιών και 

σημάτων που αποκτήθηκαν από το Συγκρότημα και έχουν σταθερή ζωή επιμετρούνται σε κόστος, μείον 

συσσωρευμένες αποσβέσεις και τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. 

Οι μέθοδοι αποσβέσεων, ωφέλιμων χρήσεων και υπολειμματικών αξιών επανεξετάζονται κάθε 

ημερομηνία αναφοράς και αναπροσαρμόζονται αν αρμόζει. 

Ένα άυλο στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται κατά τη διάθεση ή όταν δεν αναμένονται μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη από τη χρήση ή τη διάθεση του. Κέρδη ή ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή 

ενός άυλου στοιχείου ενεργητικού, υπολογίζονται ως η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων των πωλήσεων 

και της λογιστικής αξίας του στοιχείου ενεργητικού και αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το 

στοιχείο ενεργητικού διαγράφεται. 

7.18 Μισθώσεις 

Κατά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, το Συγκρότημα εκτιμά εάν η σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, 

μίσθωση. Μία σύμβαση είναι, ή εμπεριέχει, μία μίσθωση όταν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα 

ελέγχου της χρήσης ενός αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού για μια χρονική περίοδο έναντι 

ανταλλάγματος. Για να εκτιμήσει εάν η σύμβαση μεταβιβάζει το δικαίωμα ελέγχου της χρήσης ενός 

αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού, το Συγκρότημα εκτιμά εάν: 

• η σύμβαση συγκαταλέγει τη χρήση ενός αναγνωριζόμενου στοιχείου ενεργητικού - συνήθως το 

αναγνωριζόμενο στοιχείο ενεργητικού προσδιορίζεται ρητά ή μέσω έμμεσου προσδιορισμού και 

πρέπει να είναι φυσικά διακριτό ή να αντιπροσωπεύει ουσιαστικά όλη την ικανότητα ενός 

φυσικά διακριτού στοιχείου ενεργητικού. Εάν ο προμηθευτής διατηρεί το ουσιαστικό δικαίωμα 

υποκατάστασης του στοιχείου ενεργητικού, τότε το στοιχείο ενεργητικού δεν προσδιορίζεται. 

• το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από τη 

χρήση του στοιχείου ενεργητικού καθ' όλη την περίοδο χρήσης, και 

• το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να κατευθύνει την χρήση του στοιχείου ενεργητικού. Το 

Συγκρότημα έχει αυτό το δικαίωμα όταν έχει τα δικαιώματα λήψης αποφάσεων που είναι πιο 

σημαντικά για την αλλαγή του τρόπου και του σκοπού χρήσης του στοιχείου ενεργητικού. Σε 

σπάνιες περιπτώσεις όπου η απόφαση για το πώς και για ποιο σκοπό χρησιμοποιείται το στοιχείο 

ενεργητικού είναι προκαθορισμένη, το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα να κατευθύνει τη χρήση 

του στοιχείου ενεργητικού εάν: 

− το Συγκρότημα έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του στοιχείου ενεργητικού, ή 

− το Συγκρότημα σχεδίασε το στοιχείο ενεργητικού με τρόπο που προκαθορίζεται για ποιο 

σκοπό θα χρησιμοποιηθεί. 

Κατά την έναρξη ή την επανεξέταση μιας σύμβασης που περιέχει στοιχείο μίσθωσης, το Συγκρότημα 

κατανέμει το αντάλλαγμα του συμβολαίου σε κάθε μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού με βάση τις 

σχετικές αυτοτελείς τιμές. Ωστόσο, για τις μισθώσεις κτιρίων στις οποίες είναι μισθωτής, το Συγκρότημα 

έχει επιλέξει να μην διαχωρίζει τα μη μισθωμένα στοιχεία και να αντιμετωπίζει λογιστικά τα στοιχεία 

μίσθωσης και μη μίσθωσης ως ενιαίο μισθωτικό στοιχείο. 
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Το Συγκρότημα ως εκμισθωτής 

Όταν το Συγκρότημα ενεργεί ως εκμισθωτής, καθορίζει κατά την έναρξη της μίσθωσης αν κάθε μίσθωση 

είναι χρηματοδοτική μίσθωση ή λειτουργική μίσθωση. 

Για σκοπούς κατάταξης κάθε μίσθωσης, το Συγκρότημα κάνει συνολική εκτίμηση αν η μίσθωση 

μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται η κυριότητα ενός 

υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού. Εάν συμβαίνει αυτό, τότε η μίσθωση είναι χρηματοδοτική μίσθωση 

αν όχι, τότε είναι μια λειτουργική μίσθωση. Στο πλαίσιο αυτής της εκτίμησης, το Συγκρότημα εξετάζει 

ορισμένους δείκτες, όπως το αν η διάρκεια της μίσθωσης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μέρος της 

οικονομικής ζωής του στοιχείου ενεργητικού. 

Όταν το Συγκρότημα είναι ενδιάμεσος εκμισθωτής, μπορεί να χρησιμοποιήσει το προεξοφλητικό 

επιτόκιο που χρησιμοποιείται για την κύρια μίσθωση και για την υπομίσθωση ξεχωριστά. Αξιολογεί την 

κατάταξη της μίσθωσης μιας υπομίσθωσης σε σχέση με το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου ενεργητικού 

που προκύπτει από την κύρια μίσθωση και όχι με αναφορά στο υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. Εάν η 

κύρια μίσθωση είναι βραχυπρόθεσμη στην οποία το Συγκρότημα εφαρμόζει την εξαίρεση που 

περιγράφεται πιο πάνω, τότε κατατάσσει την υπομίσθωση ως λειτουργική μίσθωση. 

Εάν μια συμφωνία περιλαμβάνει στοιχεία μίσθωσης και μη μίσθωσης, το Συγκρότημα επιμερίζει το 

αντάλλαγμα στη σύμβαση σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15. 

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα μισθώματα που εισπράττονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων ως έσοδα 

με βάση τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ως μέρος των ''λοιπών εσόδων''. 

Οι λογιστικές πολιτικές που ίσχυαν για το Συγκρότημα ως εκμισθωτής κατά τη συγκριτική περίοδο δεν 

ήταν διαφορετικές από το ΔΠΧΑ 16. Ωστόσο, όταν το Συγκρότημα ήταν ενδιάμεσος εκμισθωτής, οι 

υπομισθώσεις κατατάσσονταν σύμφωνα με το υποκείμενο στοιχείο ενεργητικού. 
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Το Συγκρότημα ως μισθωτής 

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού και μια υποχρέωση μίσθωσης 

κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποτιμάται 

αρχικά στο κόστος, το οποίο περιλαμβάνει το αρχικό ποσό της υποχρέωσης μίσθωσης προσαρμοσμένο 

για τυχόν πληρωμές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά ή πριν από την ημερομηνία έναρξης, 

καθώς και κάθε αρχικό άμεσο κόστος και εκτίμηση του κόστους αποσυναρμολόγησης και 

απομάκρυνσης του υποκείμενου στοιχείου ενεργητικού ή επαναφοράς του υποκείμενου στοιχείου 

ενεργητικού ή του χώρου στον οποίο βρίσκεται, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί. 

Το δικαίωμα χρήσης στοιχείου ενεργητικού αποσβένεται στη συνέχεια με τη μέθοδο της σταθερής 

απόσβεσης από την ημερομηνία έναρξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της ωφέλιμης ζωής του 

δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή το τέλος της μίσθωσης. Οι εκτιμώμενες ωφέλιμες ζωές 

των στοιχείων ενεργητικού με δικαίωμα χρήσης καθορίζονται στην ίδια βάση με αυτή των ακινήτων και 

εξοπλισμού. Επιπρόσθετα, το δικαίωμα χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ελέγχεται περιοδικά για τυχόν 

ζημιές απομείωσης και προσαρμόζεται για ορισμένες επαναμετρήσεις της υποχρέωσης μίσθωσης. 

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

παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Τα μισθώματα προεξοφλούνται 

με το διαφορικό επιτόκιο της μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί εύκολα. Εάν αυτό το επιτόκιο δεν 

μπορεί να καθοριστεί εύκολα, το Συγκρότημα χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο του Συγκροτήματος. 

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

ακόλουθα: 

• σταθερά μισθώματα, περιλαμβανομένων άλλων μισθωμάτων που ουσιαστικά θεωρούνται ως 

σταθερά, 

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

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

μίσθωσης. 

• τα ποσά τα οποία αναμένεται να καταβληθούν για την εγγυημένη υπολειμματική αξία, και 

• την τιμή άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος αγοράς εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το 

Συγκρότημα θα ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα, τα μισθώματα που είναι πληρωτέα σε 

οποιαδήποτε προαιρετική περίοδο παράτασης, εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το Συγκρότημα θα 

ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης, και την καταβολή χρηματικών ποινών 

για πρόωρο τερματισμό συμβάσεων, εκτός εάν είναι σχετικά βέβαιο ότι το Συγκρότημα δεν θα 

τερματίσει πρόωρα οποιαδήποτε σύμβαση. 
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Η υποχρέωση από χρηματοδοτική μίσθωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Αναπροσαρμόζεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές 

πληρωμές μισθωμάτων που προκύπτουν από μεταβολή του δείκτη ή του επιτοκίου, εάν υπάρχει 

μεταβολή στην εκτίμηση του Συγκροτήματος για το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί στο πλαίσιο 

εγγύησης υπολειμματικής αξίας ή αν το Συγκρότημα αλλάξει αξιολόγηση για το εάν θα ασκήσει μια 

επιλογή αγοράς, παράτασης ή τερματισμού μιας σύμβασης μίσθωσης. 

Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται κατ' αυτόν τον τρόπο, πραγματοποιείται αντίστοιχη 

προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού ή καταχωρείται στα 

αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου ενεργητικού έχει ήδη 

μηδενισθεί. 

Το Συγκρότημα παρουσιάζει τα στοιχεία ενεργητικού που δεν πληρούν τον ορισμό της επένδυσης σε 

ακίνητα στα ''Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός'' στην ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης. 

Οι υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις παρουσιάζονται στα ''δάνεια και χρηματοδοτήσεις'' στην 

ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης. 

Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού χαμηλής αξίας 

Το Συγκρότημα έχει επιλέξει να μην αναγνωρίζει τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού και τις 

υποχρεώσεις μισθώσεων για βραχυπρόθεσμες μισθώσεις που έχουν διάρκεια μίσθωσης 12 μηνών ή 

λιγότερο και για μισθώσεις στοιχείων ενεργητικού με χαμηλή αξία (δηλ. για εξοπλισμό πληροφορικής, 

εξοπλισμό γραφείου κτλ.). Το Συγκρότημα αναγνωρίζει τα μισθώματα που σχετίζονται με αυτές τις 

μισθώσεις ως έξοδο με βάση την σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι υφιστάμενες συμβάσεις αφορούν αμελητέα ποσά. 

7.19 Χρηματοοικονομικά μέσα 

7.19.1 Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται 

από τη στιγμή που το Συγκρότημα καθίσταται ένα μέρος των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού 

μέσου. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (εκτός αν πρόκειται για εμπορικούς χρεώστες χωρίς 

σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης) ή χρηματοοικονομική υποχρέωση, αποτιμάται αρχικά στη δίκαιη 

αξία συν, για ένα στοιχείο που δεν αποτιμάται στη δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, τα έξοδα 

συναλλαγής που μπορούν να αποδοθούν άμεσα για την απόκτηση ή την έκδοσή του. Εμπορικοί 

χρεώστες χωρίς σημαντικό στοιχείο χρηματοδότησης αρχικά αποτιμούνται στην τιμή συναλλαγής. 
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7.19.2 Κατάταξη και μεταγενέστερη επιμέτρηση 

7.19.2.1 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Κατά την αρχική αναγνώριση, ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ταξινομείται όπως 

επιμετράται σε: αποσβεσμένο κόστος, δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - χρεωστικοί τίτλοι, 

δίκαιη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων - μετοχικοί τίτλοι, ή δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού δεν ανακατατάσσονται μετά την αρχική τους αναγνώριση 

εκτός εάν το Συγκρότημα αλλάξει το επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει για τη διαχείριση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, οπότε όλα τα επηρεαζόμενα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού ανακατατάσσονται την πρώτη ημέρα της πρώτης περιόδου αναφοράς μετά την αλλαγή του 

επιχειρηματικού μοντέλου. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποτιμάται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληροί και τους 

δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί ως σε δίκαιη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 

− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου, στόχος του οποίου είναι η διακράτηση 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, 

και 

− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται 

αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

Μία επένδυση σε χρεωστικό τίτλο επιμετρείται σε εύλογη αξία μέσω λοιπών συνολικών εσόδων εάν 

πληροί και τους δύο ακόλουθους όρους και δεν έχει οριστεί σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων: 

− διατηρείται στο πλαίσιο ενός επιχειρηματικού μοντέλου του οποίου ο στόχος επιτυγχάνεται τόσο με 

την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών όσο και με την πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων 

ενεργητικού, και 

− οι συμβατικοί του όροι δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που συνίστανται 

αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

Τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών αποτελούνται από μετρητά στο ταμείο και καταθέσεις στην 

τράπεζα μείον τραπεζικά παρατραβήγματα. Τα τραπεζικά παρατραβήγματα που αποπληρώνονται σε 

πρώτη ζήτηση αποτελούν μέρος της διαχείρισης μετρητών του Συγκροτήματος και συμπεριλαμβάνονται 

στα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών μόνο για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών. 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση επιχειρηματικού μοντέλου 

Το Συγκρότημα αξιολογεί το στόχο του επιχειρηματικού μοντέλου στο οποίο ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο διακρατείται σε επίπεδο χαρτοφυλακίου, διότι αυτό αντικατοπτρίζει καλύτερα τον 

τρόπο διαχείρισης της επιχείρησης και παρέχει πληροφορίες στη διοίκηση. Οι πληροφορίες που 

εξετάζονται περιλαμβάνουν: 

− τις δηλωμένες πολιτικές και στόχους του χαρτοφυλακίου και τη λειτουργία αυτών των πολιτικών 

στην πράξη. Αυτές περιλαμβάνουν το κατά πόσο η στρατηγική της διοίκησης επικεντρώνεται στην 

απόκτηση συμβατικών εσόδων από τόκους, τη διατήρηση συγκεκριμένου προφίλ επιτοκίου, την 

αντιστοίχιση της διάρκειας των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού με τη διάρκεια 

οποιωνδήποτε σχετικών υποχρεώσεων ή αναμενόμενων ταμειακών εκροών ή πραγματοποίησης 

ταμειακών ροών μέσω της πώλησης των στοιχείων ενεργητικού, 

− πώς αξιολογείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου και αναφέρεται στη διοίκηση του Συγκροτήματος, 

− τους κινδύνους που επηρεάζουν την απόδοση του επιχειρηματικού μοντέλου (και των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται στο επιχειρηματικό αυτό μοντέλο) 

και τον τρόπο διαχείρισης αυτών των κινδύνων, 

− πώς αποζημιώνονται οι διευθυντές της επιχείρησης, π.χ. εάν η αποζημίωση βασίζεται στη δίκαιη αξία 

των διαχειριζόμενων στοιχείων ενεργητικού ή των συμβατικών ταμειακών ροών που έχουν 

εισπραχθεί, και 

− τη συχνότητα, όγκο και χρονοδιάγραμμα πωλήσεων χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε 

προηγούμενες περιόδους, τους λόγους για πωλήσεις και τις προσδοκίες για μελλοντικές πωλήσεις. 

Μεταβιβάσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού σε τρίτους σε συναλλαγές που δεν πληρούν 

τις προϋποθέσεις για διαγραφή δεν θεωρούνται πωλήσεις για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τη συνεχή 

αναγνώριση των στοιχείων ενεργητικού του Συγκροτήματος. 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται προς διαπραγμάτευση ή υπόκεινται σε 

διαχείριση και των οποίων η απόδοση αξιολογείται με βάση τη δίκαιη αξία, αποτιμώνται σε εύλογη αξία 

μέσω των αποτελεσμάτων. 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - Αξιολόγηση κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές 

είναι αποκλειστικά αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων 

Για τους σκοπούς της παρούσας αξιολόγησης, ως ''κεφάλαιο'' ορίζεται η δίκαιη αξία του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού κατά την αρχική αναγνώριση. Ο όρος ''τόκος'' ορίζεται ως 

τίμημα για τη χρονική αξία του χρήματος και για τον πιστωτικό κίνδυνο που συνδέεται με το υπόλοιπο 

του κεφαλαίου κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου και για άλλους βασικούς κινδύνους 

δανεισμού και κόστους (π.χ. κίνδυνο ρευστότητας και διοικητικά έξοδα), καθώς και ένα περιθώριο 

κέρδους. 
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Αξιολογώντας κατά πόσο οι συμβατικές ταμειακές ροές είναι μόνο αποπληρωμή κεφαλαίου και τόκων, 

το Συγκρότημα εξετάζει τους συμβατικούς όρους του μέσου. Αυτό περιλαμβάνει εκτίμηση εάν το 

χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο περιέχει μια συμβατική ρήτρα που θα μπορούσε να αλλάξει το 

χρονοδιάγραμμα ή το ποσό των συμβατικών ταμειακών ροών έτσι ώστε να μην πληρούσε αυτόν τον όρο. 

Κατά την αξιολόγηση αυτή, το Συγκρότημα εξετάζει τα εξής: 

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

− όρους που μπορούν να προσαρμόσουν το συμβατικό επιτόκιο κουπονιών, συμπεριλαμβανομένων 

χαρακτηριστικών μεταβλητού επιτοκίου, 

− χαρακτηριστικά προπληρωμής και επέκτασης, και 

− όρους που περιορίζουν την απαίτηση του Συγκροτήματος σε ταμειακές ροές από συγκεκριμένα 

στοιχεία ενεργητικού (π.χ. όροι χωρίς δικαίωμα αναγωγής). 

Το χαρακτηριστικό προπληρωμής συνάδει με το κριτήριο αποκλειστικής πληρωμής του κεφαλαίου και 

του επιτοκίου εάν το ποσό προπληρωμής αντιπροσωπεύει ουσιαστικά μη καταβληθέντα ποσά κεφαλαίου 

και τόκων επί του ποσού του κεφαλαίου που εκκρεμεί, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη 

πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρο τερματισμό της σύμβασης. Επιπλέον, για ένα χρηματοοικονομικό 

περιουσιακό στοιχείο που αποκτάται με έκπτωση ή υπέρ το άρτιο στο συμβατικό ονομαστικό του ποσό, 

ένα χαρακτηριστικό που επιτρέπει ή απαιτεί προπληρωμή σε ένα ποσό που αντιπροσωπεύει ουσιαστικά 

το συμβατικό ονομαστικό ποσό συν τους δεδουλευμένους (αλλά μη καταβληθέντες) συμβατικούς τόκους 

(που μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν εύλογη πρόσθετη αποζημίωση για πρόωρη λήξη) θεωρείται ότι 

συνάδει με αυτό το κριτήριο εάν η δίκαιη αξία του στοιχείου προπληρωμής είναι ασήμαντη κατά την 

αρχική αναγνώριση. 
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Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού - μεταγενέστερη επιμέτρηση, κέρδη και ζημίες 

 

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού 

που επιμετρώνται στην 

εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων 

(FVTPL) 

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε 

εύλογη αξία. Καθαρά κέρδη και ζημιές, συμπεριλαμβανομένων τόκων και 

μερισμάτων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

Χρηματοοικονομικά 

στοιχεία ενεργητικού 

που επιμετρώνται σε 

αποσβεσμένο κόστος 

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας την μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. Το αποσβεσμένο κόστος είναι μειωμένο με πιστωτικές ζημιές. 

Έσοδα από τόκους, συναλλαγματικά κέρδη ή ζημιές και ζημιές απομείωσης 

αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κέρδος ή ζημιά λόγω διαγραφής 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα. 

Χρεωστικοί τίτλοι που 

επιμετρώνται σε εύλογη 

αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων 

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε 

εύλογη αξία. Έσοδα από τόκους που υπολογίζονται με την μέθοδο του 

πραγματικού επιτοκίου, συναλλαγματικά κέρδη και ζημιές και ζημιές 

απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Άλλα κέρδη και ζημιές 

αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα. Κατά την διαγραφή, κέρδη και 

ζημιές που συσσωρεύτηκαν στα λοιπά συνολικά έσοδα επαταναταξινομούνται 

στα αποτελέσματα. 

Συμμετοχικοί τίτλοι που 

επιμετρώνται σε εύλογη 

αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων 

Μετά την αρχική αναγνώριση, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού επιμετρώνται σε 

εύλογη αξία. Μερίσματα αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα εκτός 

εάν τα μερίσματα αντιπροσωπεύουν ξεκάθαρα ανάκτηση του κόστους της 

επένδυσης. Άλλα καθαρά κέρδη και ζημιές αναγνωρίζονται στα λοιπά 

συνολικά έσοδα και δεν επαναταξινομούνται στα αποτελέσματα. 

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

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις κατατάσσονται ως επιμετρούμενες σε αποσβεσμένο κόστος ή σε 

εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση κατατάσσεται στην εύλογη 

αξία μέσω των αποτελεσμάτων εάν έχει καταταχτεί ως κατεχόμενη προς διαπραγμάτευση, είναι 

παράγωγο ή προσδιορίζεται ως τέτοια κατά την αρχική αναγνώριση. Οι χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρούνται στην εύλογη αξία τους και τα 

καθαρά κέρδη και ζημίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τόκων πληρωτέων, αναγνωρίζονται στο 

λογαριασμό αποτελεσμάτων. Οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις μεταγενέστερα επιμετρούνται 

στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι δαπάνες από 

τόκους και τα κέρδη και οι ζημίες από συναλλαγματικές διαφορές αναγνωρίζονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία από τη διαγραφή αναγνωρίζεται επίσης στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων. 
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Οι χρηματοικονομικές υποχρεώσεις του Συγκροτήματος επιμετρούνται ως ακολούθως: 

(i)  Δάνεια και Χρηματοδοτήσεις 

Τα δάνεια αναγνωρίζονται στο αρχικό ποσό χορήγησης μετά την αφαίρεση των κόστων 

χρηματοδότησης. Τα δάνεια παρουσιάζονται μετέπειτα στην αποσβεσθείσα τιμή κόστους. Οποιαδήποτε 

διαφορά μεταξύ των εισπράξεων (μετά την αφαίρεση των εξόδων) και της αξίας αποπληρωμής, 

αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του δανείου με τη μέθοδο του πραγματικού 

επιτοκίου. 

(ii)  Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι υποχρεώσεις από εμπορικές δραστηριότητες αρχικά επιμετρώνται στην εύλογη αξία τους και 

μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρησιμοποίηση της μεθόδου του 

πραγματικού επιτοκίου. 

(iii) Μετατρέψιμα χρεόγραφα 

Τα σύνθετα χρηματοοικονομικά μέσα που εκδίδονται από την Εταιρεία περιλαμβάνουν μετατρέψιμα 

χρεόγραφα σε ευρώ, τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε κοινές μετοχές κατ 'επιλογή του κατόχου, 

όταν ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν είναι σταθερός και δεν ποικίλλει ανάλογα με τις αλλαγές 

στην εύλογη αξία. Το στοιχείο της υποχρέωσης των σύνθετων χρηματοοικονομικών μέσων 

αναγνωρίζεται αρχικά στην εύλογη αξία μιας παρόμοιας υποχρέωσης που δεν έχει δικαίωμα μετατροπής 

ιδίων κεφαλαίων. Το στοιχείο της καθαρής θέσης αναγνωρίζεται αρχικά στη διαφορά μεταξύ της 

εύλογης αξίας του σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου ως συνόλου και της εύλογης αξίας του 

στοιχείου της υποχρέωσης. Τυχόν άμεσα καταλογιζόμενα κόστη συναλλαγής κατανέμονται στα στοιχεία 

της υποχρέωσης και των ιδίων κεφαλαίων ανάλογα με τις αρχικές λογιστικές τους αξίες. Μετά την 

αρχική αναγνώριση, το στοιχείο υποχρέωσης ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου επιμετράται στο 

αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το μετοχικό στοιχείο 

ενός σύνθετου χρηματοοικονομικού μέσου δεν μετράται ξανά. Οι τόκοι που σχετίζονται με την 

οικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Κατά τη μετατροπή, η χρηματοοικονομική 

υποχρέωση ανακατατάσσεται. 
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7.19.3  Απομείωση 

• Χρηματοοικονομικά μέσα και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού 

Το Συγκρότημα αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές σε: 

− χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος 

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

εσόδων 

− συμβατικά στοιχεία ενεργητικού. 

Το Συγκρότημα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 

αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου, εκτός από 

τις ακόλουθες περιπτώσεις όπου υπολογίζονται σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες 

δωδεκαμήνου: 

− χρεωστικοί τίτλοι που έχουν καθοριστεί ότι εμπεριέχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την 

ημερομηνία αναφοράς; και 

− άλλοι χρεωστικοί τίτλοι και τραπεζικά υπόλοιπα για τα οποία ο πιστωτικός κίνδυνος (δηλ. ο κίνδυνος 

αθέτησης που προέκυψε κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού μέσου) δεν 

έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση. 

Η πρόβλεψη ζημιάς για τις εμπορικές απαιτήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού από συμβάσεις 

αποτιμώνται πάντοτε σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του 

χρηματοοικονομικού μέσου. 

Για τον προσδιορισμό του κατά πόσο ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση και για την εκτίμηση των 

αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, το Συγκρότημα λαμβάνει υπόψη εύλογες και υποστηρίξιμες 

πληροφορίες που είναι σχετικές και διαθέσιμες χωρίς υπερβολικό κόστος. Αυτό περιλαμβάνει τόσο την 

ποσοτική όσο και την ποιοτική πληροφόρηση και ανάλυση, με βάση την ιστορική εμπειρία του 

Συγκροτήματος και την ενημερωμένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, καθώς και 

μελλοντικών πληροφοριών. 

Το Συγκρότημα υποθέτει ότι ο πιστωτικός κίνδυνος ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού 

έχει αυξηθεί σημαντικά αν παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών. 
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Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι σε αθέτηση όταν: 

− ο χρεώστης είναι απίθανο να πληρώσει πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις προς το Συγκρότημα, 

χωρίς προσφυγή του Συγκροτήματος σε ενέργειες όπως η ενεργοποίηση της ασφάλειας ή εγγύησης 

(εάν υπάρχει), ή 

− εάν είναι σε καθυστέρηση περισσότερες από 90 ημέρες. 

Το Συγκρότημα θεωρεί ότι ένας χρεωστικός τίτλος εμπεριέχει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο όταν η 

βαθμολογία πιστοληπτικής ικανότητας του είναι ισόποση με τον παγκοσμίο κατανοητό ορισμό του 

''επενδυτικού βαθμού.'' Το Συγκρότημα θεωρεί ότι αυτό αντιστοιχεί με βαθμολογία Baa3 ή καλύτερο με 

βάση την βαθμολογία του Οίκου Moody's. 

Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής είναι οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 

που προκύπτουν από όλα τα πιθανά γεγονότα αθέτησης κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης ζωής ενός 

χρηματοπιστωτικού μέσου. 

Οι δωδεκάμηνες αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι η μερίδα των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

που προκύπτουν από γεγονότα αθέτησης που είναι πιθανά να συμβούν εντός δώδεκα μηνών μετά την 

ημερομηνία αναφοράς (ή μικρότερη περίοδο εάν η αναμενόμενη διάρκεια ζωής του χρηματοπιστωτικού 

μέσου είναι μικρότερη από δώδεκα μήνες). 

Η μέγιστη περίοδος που λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

είναι η μέγιστη συμβατική περίοδος κατά την οποία το Συγκρότημα εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο. 

• Επιμέτρηση των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές είναι μια σταθμισμένη βάση πιθανοτήτων εκτίμησης των πιστωτικών 

ζημιών. Οι πιστωτικές ζημιές αποτιμώνται ως η παρούσα αξία όλων των ελλειμμάτων σε μετρητά (π.χ. η 

διαφορά μεταξύ των ταμειακών ροών που οφείλονται στην οικονομική οντότητα σύμφωνα με τη 

σύμβαση και των ταμειακών ροών που το Συγκρότημα αναμένει να λάβει). Οι αναμενόμενες πιστωτικές 

ζημιές προεξοφλούνται στο πραγματικό επιτόκιο του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. 

• Απομειωμένα χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού 

Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς, το Συγκρότημα αξιολογεί εάν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού που μεταφέρονται σε αποσβεσμένο κόστος και οι επενδύσεις σε χρεόγραφα σε δίκαιη αξία 

μέσω λοιπών συνολικών εσόδων είναι πιστωτικά απομειωμένα. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό 

στοιχείο είναι ''πιστωτικά απομειωμένο'' όταν έχουν συμβεί ένα ή περισσότερα γεγονότα που έχουν 

αρνητική επίδραση στις εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού. 
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Ένδειξη ότι ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι πιστωτικά απομειωμένο περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα παρατηρούμενα στοιχεία: 

− σημαντικές οικονομικές δυσκολίες του δανειολήπτη ή του εκδότη, 

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

− την αναδιάρθρωση δανείου ή προκαταβολής από το Συγκρότημα με όρους που το Συγκρότημα δεν θα 

εξέταζε διαφορετικά, 

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

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

• Παρουσίαση της πρόβλεψης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές στην κατάσταση οικονομικής θέσης 

Η πρόβλεψη για χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος 

αφαιρούνται από την ακαθάριστη αναγραφόμενη αξία των στοιχείων ενεργητικού. Για τις επενδύσεις σε 

χρεωστικούς τίτλους σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, η πρόβλεψη χρεώνεται στον 

λογαριασμό αποτελεσμάτων και αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα. 

• Διαγραφή 

Η ακαθάριστη λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού διαγράφεται όταν το 

Συγκρότημα δεν έχει εύλογες προσδοκίες να ανακτήσει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο 

στο σύνολο του ή μέρος αυτού. Για τους εμπορικούς χρεώστες, το Συγκρότημα έχει μια πολιτική 

αποσβέσεως της μεικτής αναγραφόμενης αξίας μόνο όταν υπάρχουν νομικές διασφαλίσεις ότι το 

Συγκρότημα έχει ασκήσει όλα τα νομικά του δικαιώματα και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία 

ενεργητικού δεν μπορούν να ανακτηθούν ή το Συγκρότημα έχει συνάψει συμφωνία για μερική 

διευθέτηση του χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού και το υπόλοιπο μπορεί να διαγραφεί. 
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7.20 Παύση αναγνώρισης 

Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο όταν: 

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

• διατηρούνται τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 

στοιχείου, αλλά αναλαμβάνεται συμβατική υποχρέωση για την καταβολή των ταμειακών ροών σε 

τρίτο μέρος ή 

• μεταβιβάσει τα συμβατικά δικαιώματα επί των ταμειακών ροών σε μια συναλλαγή στην οποία 

ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και τα οφέλη από την κυριότητα του χρηματοοικονομικού στοιχείου 

ενεργητικού μεταβιβάζονται ή στην οποία το Συγκρότημα δεν μεταβιβάζει ούτε διατηρεί 

ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα και δεν διατηρεί τον έλεγχο του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου ενεργητικού. 

Οποιαδήποτε συμμετοχή σε διαγραμμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που δημιουργήθηκε 

ή διατηρήθηκε από το Συγκρότημα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστό στοιχείο ενεργητικού ή υποχρέωση. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Το Συγκρότημα παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν εξοφλείται, ακυρώνεται 

ή εκπνέει.  

Το Συγκρότημα επίσης παύει να αναγνωρίζει μια χρηματοοικονομική υποχρέωση όταν οι όροι 

τροποποιούνται και οι ταμειακές ροές της τροποποιημένης υποχρέωσης είναι ουσιαστικά διαφορετικές, 

οπότε μια νέα χρηματοοικονομική υποχρέωση με βάση τους τροποποιημένους όρους αναγνωρίζεται σε 

δίκαιη αξία. 

Κατά την διαγραφή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, η διαφορά μεταξύ της αναγραφόμενης αξίας 

που έχει αποσβεστεί και του καταβληθέντος τιμήματος (συμπεριλαμβανομένων χρηματοοικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού εκτός μετρητών ή αναληφθεισών υποχρεώσεων) αναγνωρίζεται στο λογαριασμό 

αποτέλεσματων. 

7.21 Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση συμψηφίζονται 

και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, όταν, και 

μόνο όταν, το Συγκρότημα έχει νομικό δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών και υπάρχει η πρόθεση είτε 

διακανονισμού του καθαρού υπολοίπου, είτε είσπραξης του ποσού της απαίτησης με ταυτόχρονη 

εξόφληση της υποχρέωσης. 

7.22 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

Τα στοιχεία ενεργητικού με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται αλλά ελέγχονται κάθε χρόνο 



36 

NETINFO PLC 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

7.   Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

7.22 Απομείωση στην αξία μη χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού (συνέχεια) 

 

για απομείωση στην αξία τους. Τα στοιχεία ενεργητικού (εκτός από βιολογικά στοιχεία ενεργητικού, 

επένδυση σε ακίνητα, αποθέματα και αναβαλλόμενη φορολογία) που αποσβένονται ελέγχονται για 

απομείωση στην αξία, όταν γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν πως η λογιστική αξία μπορεί 

να μην είναι ανακτήσιμη. Η υπεραξία ελέγχεται για απομείωση σε ετήσια βάση. 

Για το σκοπό του ελέγχου για απομείωση, τα στοιχεία ενεργητικού ομαδοποιούνται στις μικρότερες 

ομάδες στοιχείων ενεργητικού που δημιουργούν ταμειακές ροές από τη συνεχή χρήση και είναι κυρίως 

ανεξάρτητες από τις ταμειακές εισροές από άλλα στοιχεία ενεργητικού ή μονάδες δημιουργίας 

ταμειακών ροών. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συνένωση επιχειρήσεων κατανέμεται στις μονάδες 

δημιουργίας ταμειακών ροών ή ομάδες μονάδων δημιουργίας ταμειακών ροών που αναμένεται να 

ωφεληθούν από τις συνέργειες της συνένωσης. 

Το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας δημιουργίας ταμειακών ροών είναι η 

υψηλότερη αξία από την αξία λόγω χρήσης και της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης. Για τον 

υπολογισμό της αξίας λόγω χρήσης γίνεται μια εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών οι οποίες 

προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιμοποιώντας ένα προ φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο το 

οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για τη διαχρονική αξία του χρήματος και τους 

συναφείς κινδύνους με το στοιχείο ενεργητικού ή τη μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών. 

Αναγνωρίζεται ζημιά απομείωσης όταν η λογιστική αξία ενός στοιχείου ενεργητικού ή μιας μονάδας 

δημιουργίας ταμειακών ροών υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα. Οι ζημιές απομείωσης κατανέμονται 

μειώνοντας πρώτα τη λογιστική αξία της υπεραξίας που έχει κατανεμηθεί στη μονάδα δημιουργίας 

ταμειακών ροών και στη συνέχεια μειώνοντας τη λογιστική αξία των λοιπών στοιχείων ενεργητικού στη 

μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών σε αναλογική βάση. 

Η ζημιά απομείωσης σε σχέση με την υπεραξία δεν αντιστρέφεται. Για άλλα στοιχεία ενεργητικού, η 

ζημιά απομείωσης αντιστρέφεται μόνο στο βαθμό που η λογιστική αξία του στοιχείου ενεργητικού δεν 

υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε το στοιχείο ενεργητικού, καθαρή από αποσβέσεις, αν η ζημιά 

απομείωσης δεν είχε αναγνωριστεί. 

7.23 Αποθέματα 

Τα αποθέματα παρουσιάζονται στην τιμή κόστους ή στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όποια από τις 

δύο είναι χαμηλότερη. Η τιμή κόστους  καθορίζεται με βάση τη μέθοδο της μέσης σταθμικής αξίας. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η υπολογιζόμενη τιμή πώλησης κατά τη συνήθη πορεία της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συγκροτήματος, μείον οι δαπάνες συμπλήρωσης και τα έξοδα 

πώλησης. 

7.24 Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι συνήθεις μετοχές ταξινομούνται ως ίδια κεφάλαια. Η διαφορά μεταξύ της εύλογης αξίας της 

αντιπαροχής που εισπράχθηκε από την Εταιρεία και την ονομαστική αξία του εκδοθέντος μετοχικού 

κεφαλαίου μεταφέρεται στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

7.   Σημαντικές λογιστικές αρχές (συνέχεια) 

 

7.25 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύουν ποσά τα οποία είναι πληρωτέα πέραν των δώδεκα 

μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. 

7.26 Συγκριτικά ποσά 

Όπου χρειάζεται τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόζονται για να συνάδουν με τις αλλαγές στην 

παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 

8.  Λειτουργικοί τομείς  

Οι Διευθυντές επί του παρόντος προσδιορίζουν ένα επιχειρηματικό τομέα ως το ενιαίο λειτουργικό 

τμήμα του Συγκροτήματος.  

Γεωγραφικές γνωστοποιήσεις σε ολόκληρη την οντότητα 

 

30/06/2020 Κύπρος Άλλες χώρες Σύνολο 

 € € € 

Εισοδήματα  1.537.912   1.104.101   2.642.013  

Κέρδος πριν τη φορολογία  -   383.894   383.894  

Σύνολο στοιχείων ενεργητικού  8.861.009   58.629   8.919.638  

Υποχρεώσεις  -   5.240.747   5.240.747  

Κεφαλαιουχικές δαπάνες  -   77.536   77.536  

Αποσβέσεις  -   80.424   80.424  

 

 

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (εκτός από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 

τις επενδύσεις που λογιστικοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και τα αναβαλλόμενα 

φορολογικά περιουσιακά στοιχεία) κατανέμονται με βάση τη φυσική τους θέση. 

Τα Έσοδα του Συγκροτήματος από εξωτερικούς πελάτες έχουν κατανεμηθεί με βάση τη γεωγραφική 

θέση του πελάτη. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

9.  Εισοδήματα  

9.1 Πηγές Εισοδήματος: Η Εταιρεία παράγει εισοδήματα κυρίως από την αδειοδότηση της ψηφιακής 

τραπεζικής πλατφόρμας της και από την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για το σχεδιασμό και την 

υλοποίηση ψηφιακών τραπεζικών συστημάτων στους πελάτες της. 'Αλλες πηγές εσόδων περιλαμβάνουν 

την παροχή υπηρεσιών όπως η υποστήριξη, η συντήρηση, η εξωτερική ανάθεση και ο σχεδιασμός 

ιστοσελίδων. 

 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

   

Προμήθειες εισπρακτέες  6   -  

Ανάπτυξη και υλοποίηση λογισμικού  1.778.632   991.463  

Υπηρεσίες συντήρησης   782.690   764.850  

Υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης  -   233.347  

Υπηρεσίες διαδικτύου και σχεδιασμού  80.685   81.389  

   2.642.013   2.071.049  

9.2 Υπόλοιπα συμβάσεων πελατών: Ο πιο κάτω πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις, 

τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού και τις συμβατικές υποχρεώσεις από τις συμβάσεις πελατών. 

 
 30/06/2020 Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις 'εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις'  824.978   824.978  

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού  143.858   317.291  

Συμβατικές υποχρεώσεις  302.965   -  

Συμβατικά στοιχεία ενεργητικού σχετίζονται με το δικαίωμα του Συγκροτήματος σε αντάλλαγμα έναντι 

των αγαθών ή υπηρεσιών που έχει μεταβιβάσει σε πελάτη χωρίς να γίνει τιμολόγηση την περίοδο 

αναφοράς. Τα συμβατικά στοιχεία ενεργητικού κατά την περίοδο 30 Ιουνίου 2020 δεν επιφέρουν 

απομείωση (31.12.2019: €57.276) - Το Συγκρότημα απεικονίζει τυχών ανεπιφύλακτα δικαιώματα επί του 

ανταλλάγματος, χωριστά ως απαίτηση. Αυτό συμβαίνει κατά κύριο λόγο με την έκδοση του τιμολογίου 

προς τον πελάτη. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

10.  Κόστος πωλήσεων   

 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Κόστος προσωπικού  715.138   450.851  

Εργασίες τρίτων  86.104   -  

Εγγραφή λογισμικού  124.062   42.377  

Απόσβεση λογισμικού  138.566   131.760  

Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών  11.934   10.705  

Αγορές λογισμικού για διάφορα έργα  -   154.026  

  1.075.804   789.719  

Η αύξηση στο κόστος πωλήσεων οφείλεται στην αύξηση του κόστους προσωπικού λόγο της αύξησης 

του αριθμού των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της περιόδου και της αύξησης στις εισφορές όπως 

προϋποθέτει η νομοθεσία. 

11.  Άλλα εισοδήματα από εργασίες  

 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Κρατικές χορηγίες  3.451   10.558  

Ενοίκια εισπρακτέα  5.516   -  

  8.967   10.558  

12.  Έξοδα διανομής και πωλήσεων   

 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Κόστος προσωπικού  20.956   -  

Μεταφορικά  134   -  

Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού  -   192  

Διαφημίσεις  65.114   45.491  

Διακοσμήσεις  735   14.597  

Προμήθειες  18.043   4.427  

Εκπτώσεις που παραχωρήθηκαν  -   365  

Διάφορα έξοδα  1.900   -  

Άλλα έξοδα διανομής και πωλήσεων  2.084   95.348  

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) και διαδικτύου  20.140   -  

Αποσβέσεις λογισμικού  1.250   -  

Αποσβέσεις  109   -  

  130.465   160.420  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

13.  Έξοδα διοίκησης   

 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Κόστος προσωπικού  583.806   491.414  

Ενοίκια  8.387   1.370  

Φόροι και άδειες  10.118   3.412  

Ετήσιο τέλος Εφόρου εταιρειών  -   1.050  

Ηλεκτρισμός  14.022   14.917  

Καθαριότητα και υδατοπρομήθεια  3.601   4.393  

Ασφάλιστρα  24.707   23.454  

Τηλεφωνικά και ταχυδρομικά  10.343   9.408  

Έξοδα κλητήρα  -   6  

Γραφική ύλη και εκτυπωτικά  923   9.722  

Συνδρομές και εισφορές  17.052   11.606  

Εκπαίδευση προσωπικού  17.448   13.220  

Άλλα έξοδα προσωπικού  -   788  

Εφόδια και έξοδα συντήρησης ηλεκτρονικού υπολογιστή  3.584   5.989  

Προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή  9.597   -  

Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των ετήσιων 

λογαριασμών  600   8.500  

Δικηγορικά έξοδα  16.711   14.705  

Άλλα επαγγελματικά δικαιώματα  65.098   98.163  

Έξοδα ταξιδιών εξωτερικού  76.934   126.867  

Οδοιπορικά  378   686  

Έξοδα φιλοξενίας πελατών  7.172   17.793  

Έξοδα οχημάτων  16.888   13.400  

Αποσβέσεις  68.381   79.965  

Διάφορα έξοδα  12.680   17.965  

  968.430   968.793  

14.  Άλλα έξοδα για εργασίες  

 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Προμήθειες  18.000   -  

Ζημιά από πώληση επενδύσεων σε κοινοπραξίες  12.002   -  

  30.002   -  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

15.  Κέρδος από εργασίες  

 

  30/06/2020 30/06/2019 

 Σημ. € € 

Το κέρδος από εργασίες αναφέρεται μετά την χρέωση των πιο κάτω 

κονδυλίων: 

    

Απόσβεση προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή 21  138.566   131.760  

Αποσβέσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 20  80.424   90.670  

Κόστος προσωπικού συμπεριλαμβανομένων και των Συμβούλων 

υπό την εκτελεστική τους ιδιότητα 16  1.319.900   942.265  

Αμοιβή ανεξάρτητων ελεγκτών για τον υποχρεωτικό έλεγχο των 

ετήσιων λογαριασμών   600   8.500  

16.  Κόστος προσωπικού   

 

  30/06/2020 30/06/2019 

 Σημ. € € 

Μισθοί   1.056.598   727.748  

Ημερομίσθια   45.971   45.971  

Εισφορές στο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων και σε άλλα ταμεία   162.977   123.740  

Εισφορές στο ταμείο κοινωνικής συνοχής   23.484   19.021  

Συντάξεις   30.870   25.785  

Σύνολο κόστους προσωπικού 15  1.319.900   942.265  

Ο μέσος όρος αριθμού υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και των συμβούλων υπό την εκτελεστική 

τους ιδιότητα) που εργοδοτούσε το Συγκρότημα κατά τη διάρκεια της περιόδου 2020 και 2019 ήταν 95 

και 75 αντίστοιχα. 

17.  Καθαρά έσοδα και έξοδα χρηματοδότησης  

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Έσοδα χρηματοδότησης   

Τόκοι από τράπεζες  1.404   2.815  

Μη πραγματοποιηθέν συναλλαγματικό κέρδος  4.684   8.663  

  6.088   11.478  

Έξοδα χρηματοδότησης   

Τόκοι πληρωτέοι   

Πάνω σε δάνεια  50.903   83.280  

Πάνω σε τραπεζικά παρατραβήγματα  7   9  

Τόκοι χρεογράφων  6.500   6.500  

Δικαιώματα τραπεζών  9.789   11.479  

Πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά  1.197   4.131  

Μη πραγματοποιηθείσα συναλλαγματική ζημιά  77   -  

  68.473   105.399  
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

18.  Φορολογία  

 

  30/06/2020 30/06/2019 

 

 

€ € 

Φορολογία εξωτερικού   4.674   36.273  

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα περιόδου   421   845  

Χρέωση περιόδου    5.095   37.118  

Ο συντελεστής εταιρικού φόρου είναι 12,5%. Επιπρόσθετα, το 75% των μικτών ενοικίων που εισπράττει 

το Συγκρότημα υπόκεινται σε έκτακτη εισφορά για την άμυνα με συντελεστή 3%. 

Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις τόκοι εισπρακτέοι μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με 

ποσοστό 30%. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι τόκοι αυτοί εξαιρούνται από εταιρικό φόρο. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μερίσματα από το εξωτερικό μπορεί να υπόκεινται σε αμυντική εισφορά με ποσοστό 17%. 

19.  Κέρδη ανά μετοχή  

 

 30/06/2020 30/06/2019 

Βασικό κέρδος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες (€) 
 378.799   25.280  

Μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της 

περιόδου 
 12.820.670   12.820.670  

Βασικό κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 
 2,95   0,20  

Αναπροσαρμοσμένος μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών που ήταν εκδομένες 

κατά τη διάρκεια της περιόδου 
 13.420.670   13.420.670  

Πλήρως κατανεμημένο κέρδος ανά μετοχή (σεντ) 
 2,82   0,19  

Το βασικό κέρδος ανά μετοχή υπολογίζεται διαιρώντας το κέρδος για την περίοδο που αποδίδεται στους 

απλούς μετόχους της μητρικής Εταιρείας με τον μεσοσταθμικό αριθμό μετοχών της μητρικής Εταιρείας 

που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

20.  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός  

 
 Γη και κτίρια Ηλεκτρονικοί 

υπολογιστές 

Οχήματα Έπιπλα, 

σκεύη και 

εξοπλισμός 

Τηλεφωνικό 

Κέντρο 

Σύνολο 

 

 

€ € € € € € 

Κόστος ή εκτίμηση       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019  3.484.485   546.784   337.186   498.570   70.318   4.937.343  

Προσθήκες  -   46.077   9.185   33.012   2.809   91.083  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  3.484.485   592.861   346.371   531.582   73.127   5.028.426  

       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020  3.484.485   592.861   346.371   531.582   73.127   5.028.426  

Προσθήκες  5.250   18.271   45.000   403   8.612   77.536  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου  2020  3.489.735   611.023   391.371   531.985   81.739   5.105.853  

       

Αποσβέσεις       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2019  346.944   499.019   295.152   371.859   51.028   1.564.002  

Επιβάρυνση έτους  86.805   26.250   30.956   34.647   6.738   185.396  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  433.749   525.269   326.108   406.506   57.766   1.749.398  

       

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου 2020  433.749   525.269   326.108   406.506   57.766   1.749.398  

Επιβάρυνση περιόδου  43.404   13.147   10.425   11.392   2.056   80.424  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου  2020  477.153   538.307   336.533   417.898   59.822   1.829.713  

       

Καθαρή λογιστική αξία       

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου  2020  3.012.582   72.716   54.838   114.087   21.917   3.276.140  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019  3.050.736   67.592   20.263   125.076   15.361   3.279.028  
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

20.  Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός (συνέχεια) 

 

Η εύλογη αξία των ακινήτων υπολογίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές ακινήτων,έχοντας 

κατάλληλη αναγνωρισμένη πείρα και πρόσφατη εμπειρία στη τοποθεσία και στην κατηγορία των 

ακινήτων που εκτιμήθηκαν. Τα σημαντικά στοιχεία και παραδοχές έχουν αναπτυχθεί σε στενή 

διαβούλευση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία εκτίμησης και οι αλλαγές στις εύλογες αξίες  

επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερομηνία αναφοράς κάθε περιόδου/έτους. 

21.  Άυλα στοιχεία ενεργητικού  

 

30 Ιουνίου 2020 Λογισμικά 

προγράμματα 

 € 

Κόστος  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  5.958.540  

Προσθήκες  146.655  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου   6.105.195  

  

Χρεόλυση   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  2.507.044  

Χρεόλυση για την περίοδο  138.566  

Συναλλαγματικές διαφορές  1.250  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου   2.646.860  

  

Καθαρή λογιστική αξία  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου   3.458.335  

 

31 Δεκεμβρίου 2019 

 

Λογισμικά 

προγράμματα 

 € 

Κόστος  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  5.508.868  

Προσθήκες  449.672  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  5.958.540  

  

Χρεόλυση  

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου  2.240.452  

Χρεόλυση για το έτος  266.592  

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου  2.507.044  

  

Καθαρή λογιστική αξία  

Υπόλοιπο την 31 Δεκεμβρίου  3.451.496  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

22.  Επενδύσεις σε ακίνητα  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες 

31/12/2019 

 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   304.000   304.000  

Αποκτήσεις  -   -  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου /31 Δεκεμβρίου  304.000   304.000  

 

Τα επενδυτικά ακίνητα περιλαμβάνουν δύο διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως γραφεία. Τα 

ακίνητα βρίσκονται στο κέντρο της Λευκωσίας. 

Ιεραρχία εύλογης αξίας  

Η εύλογη αξία των επενδυτικών ακινήτων υπολογίστηκε από εξωτερικούς, ανεξάρτητους εκτιμητές 

ακινήτων,έχοντας κατάλληλη αναγνωρισμένη πείρα και πρόσφατη εμπειρία στη τοποθεσία και στην 

κατηγορία των ακινήτων που εκτιμήθηκαν. Τα σημαντικά στοιχεία και παραδοχές έχουν αναπτυχθεί σε 

στενή διαβούλευση με τους Διευθυντές. Η διαδικασία εκτίμησης και οι αλλαγές στις εύλογες αξίες  

επανεξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην ημερομηνία αναφοράς κάθε περιόδου/έτους. 

Ο υπολογισμός της εύλογης αξίας για όλες τις επενδύσεις σε ακίνητα έχει κατηγοριοποιηθεί στο Επίπεδο 

3 της εύλογης αξίας με βάση τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στη τεχνική αξιολόγησης. 

Μέθοδος αποτίμησης και σημαντικά μη-παρατηρήσιμα δεδομένα  

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την τεχνική αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό 

της εύλογης αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα, όπως επίσης και τα σημαντικά μη-παρατηρήσιμα 

δεδομένα. 

Μέθοδος αποτίμησης Σημαντικά μη-παρατηρήσιμα 

δεδομένα 

Συσχέτιση μεταξύ των 

σημαντικών μη-παρατηρήσιμων 

δεδομένων και του υπολογισμού 

της εύλογης αξίας 

Προσέγγιση σύγκρισης 

συναλλαγών 

Εύλογη αξία ανά τ.μ €1.500 - €2.100 ανά τ.μ 

Οι λεπτομέρειες των επενδύσεων σε ακίνητα είναι ως ακολούθως:  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Είδος   

Γραφείο 0/0737  152.000   152.000  

Γραφείο 0/7435  152.000   152.000  

  304.000   304.000  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

23.  Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες  

Λεπτομέρειες των θυγατρικών είναι ως ακολούθως:  

Όνομα 

 

Χώρα σύστασης Κύριες 

δραστηριότητες 30/06/2020 

Συμμετοχή 

% 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

Συμμετοχή 

% 

NETinfo Services Limited Κύπρος Ανάπτυξη 

λογισμικού 

100 100 

NETinfoPay Limited Κύπρος Ίδρυμα 

ηλεκτρονικού 

χρήματος 

100 100 

NETinfo CIS LLC Ρωσία Ανάπτυξη 

λογισμικού 

100 100 

NETteller Solutions S.A. Κόστα Ρίκα Ανάπτυξη 

λογισμικού 

100 100 

NETinfo Limited  Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ανάπτυξη 

λογισμικού 

100 100 

Το Συγκρότημα αξιολογεί περιοδικά τη δυνατότητα ανάκτησης των επενδύσεων σε θυγατρικές όποτε 

υπάρχουν δείκτες απομείωσης. Οι δείκτες απομείωσης αξίας περιλαμβάνουν παράγοντες, όπως μείωση 

των εσόδων, των κερδών ή των ταμειακών ροών ή δυσμενείς αλλαγές στην οικονομική ή πολιτική 

σταθερότητα μιας συγκεκριμένης χώρας, που μπορεί να δείχνουν ότι η λογιστική αξία των στοιχείων 

ενεργητικού μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Αν τα γεγονότα και οι συνθήκες δείχνουν ότι η αξία των 

επενδύσεων σε θυγατρικές μπορεί να έχει απομειωθεί, οι εκτιμημένες μελλοντικές προεξοφλημένες 

ταμειακές ροές που συνδέονται με τις εν λόγω θυγατρικές συγκρίνονται με τις λογιστικές αξίες τους για 

να καθορίσουν εάν η απομείωση στην εύλογη αξία τους είναι απαραίτητη. 

24.  Επενδύσεις σε συνδεδεμένη εταιρεία   

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες 

31/12/2019 

 € € 

   

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   97.002   92.462  

Πωλήσεις  (85.000)   -  

Ζημιά από πώληση  (12.002)   -  

Συναλλαγματικές διαφορές  -   6.080  

Μερίδιο ζημιάς από επένδυση σε συνδεδεμένη εταιρεία  -   (1.540)  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου /31 Δεκεμβρίου 
 -   97.002  

Κατά την τρέχουσα περίοδο το Συγκρότημα πώλησε την επένδυσή του, στην συνδεδεμένη εταιρεία 

ALLPAY LLC, για το ποσό των €85.000. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

25.  Αποθέματα  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Έτοιμα προϊόντα  83.894   65.646  

Εξαρτήματα και άλλα αναλώσιμα  15.185   12.632  

   99.079   78.278  

Το κόστος των αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου αφορά ηλεκτρονικές 

συσκευές πρόσβασης πληρωμών (BLE και τερματικά Z91) και στοιχεία λογισμικού για πληρωμές 

λιανικής σε εμπόρους που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα κινητών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.  

26.  Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Εμπορικές απαιτήσεις  1.476.460   1.248.183  

Μείον: Πρόνοια για ζημιές απομείωσης  (423.935)   (423.935)  

Εμπορικά εισπρακτέα - καθαρά   
 1.052.525   824.248  

Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 36 (ii))  183   -  

Προκαταβολές και προπληρωμές  9.660   29.063  

Ποσά οφειλόμενα απο την Κυπριακή Δημοκρατία  33.812   67.623  

Λοιπές απαιτήσεις  123.362   17.001  

Επιστρεπτέος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  4.532   -  

  1.224.074   937.935  

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου η 

ίδια με τη λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται πιο πάνω. 

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με εμπορικές και 

λοιπές απαιτήσεις γνωστοποιείται στη σημείωση 39 των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.  
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

27.  Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Μετρητά στο ταμείο  2.526   3.195  

Μετρητά στην τράπεζα  57.108   103.438  

Τρεχούμενοι λογαριασμοί  19.470   2.370  

Εμπρόθεσμες καταθέσεις  351.799   351.799  

Συσσωρευμένη πρόβλεψη για απομείωση μετρητών και αντίστοιχων 

μετρητών  (16.751)   (16.751)  

   414.152   444.051  

 

Για σκοπούς της ενοποιημένης κατάστασης ταμειακών ροών, τα μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 

περιλαμβάνουν:  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών  62.353   427.300  

Τραπεζικά παρατραβήγματα   (736.289)   (943.504)  

   (673.936)   (516.204)  

Το σταθμισμένο μέσο πραγματικό επιτόκιο στα τραπεζικά παρατραβήγματα κατά την ημερομηνία 

αναφοράς ήταν 3,51% (2019: 3.93%). 

Η έκθεση του Συγκροτήματος σε πιστωτικό κίνδυνο και ζημιές απομείωσης αναφορικά με μετρητά και 

αντίστοιχα μετρητών γνωστοποιείται στη σημείωση 39 των μη ελεγμένων ενδιάμεσων συνοπτικών 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

28.  Διαχείριση κεφαλαίου 

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαια του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να 

λειτουργεί ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους 

ιδιοκτήτες μέσω της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του 

Συγκροτήματος δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο. 

Με σκοπό να διατηρήσει ή να μεταβάλει την κεφαλαιουχική δομή, το Συγκρότημα μπορεί να μεταβάλει 

το ποσό των μερισμάτων που πληρώνονται στους ιδιοκτήτες, να επιστρέψει κεφάλαιο στους ιδιοκτήτες ή 

να εκδώσει νέες μετοχές. 

Το Συγκρότημα παρακολουθεί το κεφάλαιο στη βάση της σχέσης του δανεισμού ως το σύνολο των 

απασχολουμένων κεφαλαίων. Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως καθαρό χρέος διαιρούμενο με το 

συνολικό κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως το σύνολο δανεισμού. Το συνολικό κεφάλαιο 

υπολογίζεται ως ''ίδια κεφάλαια'' όπως παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης, προσθέτοντας το καθαρό χρέος. 
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

29.  Μετοχικό κεφάλαιο  

 

 

30/06/2020 30/06/2020 

Ελεγμένες 

31/12/2019 

Ελεγμένες 

31/12/2019 

 Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 

Αριθμός 

μετοχών 

 

€ 

Εγκεκριμένο     

Συνήθεις μετοχές αξίας €0.22 η καθε μία   38.461.538   8.461.538   38.461.538   8.461.538  

     

Κεφάλαιο που εκδόθηκε και πληρώθηκε 

εξ' ολοκλήρου     

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   12.820.670   2.820.547   12.820.670   2.820.547  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου  
 12.820.670   2.820.547   12.820.670   2.820.547  

30.  'Αλλα αποθεματικά  

Τα αποθεματικά συμπεριλαμβάνουν το αποθεματικό των εύλογων αξιών και το αποθεματικό 

συναλλαγματικών διαφορών. 

Το αποθεματικό εύλογης αξίας για γη και κτίρια προκύπτει από την αναπροσαρμογή της αξίας της γης 

και των κτιρίων. Κατά την πώληση επανεκτιμημένης γης ή κτιρίων, το μέρος του αποθεματικού 

επανεκτίμησης ακινήτων που σχετίζεται με αυτό το στοιχείο ενεργητικού μεταφέρεται απευθείας στα 

συσσωρευμένα κέρδη. 

Συναλλαγματικές διαφορές σχετικά με τη μετάφραση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του 

Συγκροτήματος από ξένες λειτουργίες στο παρουσιαστικό νόμισμα του Συγκροτήματος (με άλλα λόγια 

ευρώ) αναγνωρίζονται κατευθείαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπων συνολικών εσόδων και 

συσσωρεύονται στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών. Συναλλαγματικές διαφορές που έχουν 

προηγουμένως συσσωρευθεί στο αποθεματικό συναλλαγματικών διαφορών αναταξινομούνται στη 

κατάσταση αποτελεσμάτων την περίοδο της πώλησης ή μερικής πώλησης της ξένης λειτουργίας. 

31.  Δάνεια και χρηματοδοτήσεις  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες 

31/12/2019 

 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   3.762.428   4.079.746  

Προσθήκες  145.063   9.281  

Αποπληρωμές  (537.994)   (520.949)  

Τόκοι περιόδου/έτους  57.403   194.350  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου  3.685.839   3.762.428  
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

31.  Δάνεια και χρηματοδοτήσεις (συνέχεια) 

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

Μη τρέχουσες υποχρεώσεις 
€ € 

Τραπεζικά δάνεια  2.731.791   2.703.500  

Μετατρέψιμα ομολογιακά δάνεια  597.084   610.084  

   3.328.875   3.313.584   

Τρέχουσες υποχρεώσεις   

Τραπεζικά δάνεια  356.964   448.844  

Σύνολο    3.685.839   3.762.428  

Τα δάνεια είναι αποπληρωτέα ως ακολούθως:  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Εντός ενός έτους  356.964   448.844  

    

Μεταξύ ενός και πέντε ετών  2.218.111   2.211.820  

Πέραν των πέντε ετών  1.110.764   1.101.764  

   3.328.875   3.313.584  

   3.685.839   3.762.428  

32.  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  

  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες 

31/12/2019 

 € € 

Υπόλοιπο την 1 Ιανουαρίου   74.694   77.792  

Προσωρινές διαφορές  -   (3.098)  

Υπόλοιπο στις 30 Ιουνίου/31 Δεκεμβρίου  74.694   74.694  

Η υποχρέωση για αναβαλλόμενη φορολογία προκύπτει ως ακολούθως:  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Προσωρινές διαφορές  74.694   74.694  

    74.694   74.694  
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

32.  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις (συνέχεια) 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται πλήρως πάνω σε όλες τις προσωρινές διαφορές με τη μέθοδο 

της υποχρέωσης χρησιμοποιώντας τα εφαρμόσιμα ποσοστά φορολογίας (Σημ. 18). Στην περίπτωση 

φορολογικών ζημιών το εφαρμόσιμο ποσοστό εταιρικού φόρου είναι 12,5%. 

33.  Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Εμπορικές υποχρεώσεις  227.116   263.702  

Προκαταβολές πελατών  172   172  

Κοινωνικές ασφαλίσεις και άλλοι φόροι  59.691   100.772  

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας  -   68.871  

Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών συμβούλων (Σημ. 36 (iii))  431   502  

Οφειλόμενα έξοδα  22.978   24.480  

Άλλες υποχρεώσεις  30.513   29.464  

Συμβατικές Υποχρεώσεις  -   240.217  

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα πάνω σε μερίσματα πληρωτέα  27.397   27.397  

    368.298   755.577  

Οι συμβατικές υποχρεώσεις αφορούν προκαταβολές που λαμβάνει η Εταιρεία, κυρίως για υπηρεσίες 

συντήρησης που πρόκειται να εκτελεστούν στο μέλλον. Οι συμβατικές υποχρεώσεις επαναταξινομούνται 

σε υποχρεώσεις όταν τα δικαιώματα καθίστανται άνευ όρων. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν η Εταιρεία 

εκδίδει ένα τιμολόγιο στον πελάτη και λαμβάνει τα χρήματα. 

Η εύλογη αξία των εμπορικών και λοιπών υποχρεώσεων που έχουν λήξει εντός ενός έτους είναι περίπου 

η ίδια με τη λογιστική αξία όπως παρουσιάζεται πιο πάνω. 

34.  Αναβαλλόμενο εισόδημα  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Κρατικές χορηγίες  70.964   70.964  

  
 70.964   70.964  

   

Αναβαλλόμενο εισόδημα πέραν του ενός έτους  66.233   66.233  

Αναβαλλόμενο εισόδημα εντός ενός έτους  4.731   4.731  

   70.964   70.964  

Οι κρατικές χορηγίες αφορούν κεφάλαια που εισπράχθηκαν με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και της Ευρωπαικής Τράπεζας για την Έρευνα και την Ανάπτυξη σχετικά  με τις καινοτόμες 

επιχειρήσεις. 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

35.  Φορολογικές υποχρεώσεις  

 

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Εταιρικός φόρος  849   849  

Έκτακτη εισφορά για την άμυνα  849   849  

   1.698   1.698  

36.  Συναλλαγές με συγγενικά μέρη  

 

Το κεφάλαιο της Εταιρείας κατανέμεται ευρέως σε φυσικά πρόσωπα και νομικές οντότητες με 

διαφορετικό ποσοστό συμμετοχής. Κανένα φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα δεν ελέγχει την 

Εταιρεία.  

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συγγενικά μέρη είναι τα ακόλουθα: 

(i) Αμοιβή Βασικών Διευθυντικών Στελεχών  

Η αμοιβή των Συμβούλων και άλλων Βασικών Διευθυντικών Στελεχών της Διεύθυνσης ήταν ως εξής: 

 30/06/2020 30/06/2019 

 € € 

Αμοιβές των Εκτελεστικών Διευθυντών και των συγγενικών μερών  117.483   142.603  

Αμοιβές μη Εκτελεστικών Διευθυντών    29.000   46.613  

Έξοδα ασφάλισης διευθυντών    4.057   5.381  

   150.540   194.597  

(ii) Χρεωστικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών Συμβούλων (Σημ. 26)  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Πολύκαρπος Χατζήκυριακος  183   -  

   183   -  

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη 

ημερομηνία αποπληρωμής. 



53 

NETINFO PLC 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

36.  Συναλλαγές με συγγενικά μέρη (συνέχεια) 

 

(iii) Πιστωτικά υπόλοιπα τρεχούμενων λογαριασμών Συμβούλων (Σημ. 33)  

 

30/06/2020 

Ελεγμένες  

31/12/2019 

 € € 

Βάσος Αριστοδήμου  308   82  

Ορλάντο Καστελλάνος  123   123  

Πολύκαρπος Χατζήκυριακος  -   297  

   431   502  

Οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Συμβούλων δεν φέρουν τόκο και δεν έχουν προκαθορισμένη 

ημερομηνία αποπληρωμής. 

37.  Συμμετοχή Συμβουλών στο κεφάλαιο της εταιρείας  

Τα ποσοστά συμμετοχής στο κεφάλαιο της Εταιρείας που κατείχαν άμεσα και έμμεσα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν τα ακόλουθα: 

 30 Ιουνίου  

2020 

 % 

Ορλάντο Καστελλάνος  2  

Πολύκαρπος Χατζήκυριακος  13  

Βάσος Αριστοδήμου  30  

38.  Μέτοχοι που κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου  

Τα πρόσωπα τα οποία κατείχαν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου στις 30 Ιουνίου 2020 ήταν τα 

ακόλουθα: 

 30 Ιουνίου  

2020 

 % 

Χριστιάνα Στυλιανού  8  

GMM AIFLNP LTD-REAL INVESTMENT FUND  6  

Demetra Investment Public Ltd  6  

Πολύκαρπος Χατζήκυριακος  13  

Βάσος Αριστοδήμου  30  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

 

39.  Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων  

Παράγοντες χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κινδύνους που προκύπτουν από τα χρηματοοικονομικά 

στοιχεία που κατέχει: 

• Πιστωτικό κίνδυνο 

• Κίνδυνο ρευστότητας 

• Κίνδυνο αγοράς 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη για την υιοθέτηση και επίβλεψη του πλαισίου 

διαχείρισης των χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος. 

Οι πολιτικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων του Συγκροτήματος υιοθετούνται για να 

εντοπίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει το Συγκρότημα, να τίθενται κατάλληλα 

όρια κινδύνων και ελέγχων, να παρακολουθούνται οι κίνδυνοι και η τήρηση των ορίων. Οι πολιτικές και 

τα συστήματα διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων αξιολογούνται συχνά για να αντικατοπρίζουν 

τις αλλαγές στις συνθήκες αγοράς και στις δραστηριότητες του Συγκροτήματος. 

Α. Διαχείριση του Χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Το Συγκρότημα εκτίθεται στους ακόλουθους κίνδυνους που απορρέουν από χρηματοοικονομικά μέσα: 

− πιστωτικός κίνδυνος (σημείωση Α(i)); 

− κίνδυνος ρευστότητας (σημείωση Α(ii)); και 

− κίνδυνος αγοράς (σημείωση Α(iii)). 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις 

υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από 

χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το Συγκρότημα δεν έχει 

σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες που 

βεβαιώνουν ότι οι πωλήσεις προϊόντων και παροχή υπηρεσιών γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο 

πιστωτικό ιστορικό και παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη χρονολογική κατάσταση των εισπρακτέων. 

Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και συμβατικά στοιχεία ενεργητικού 

Η έκθεση του Συγκροτήματος στον πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ξεχωριστά 

χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Ωστόσο, η διοίκηση λαμβάνει υπόψη επίσης τους παράγοντες που 

μπορούν να επηρεάσουν τον πιστωτικό κίνδυνο της πελατειακής της βάσης, συμπεριλαμβανομένου του 

κινδύνου αθέτησης πληρωμών της βιομηχανίας και της χώρας στην οποία λειτουργούν οι πελάτες. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

39.  Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια) 

(i) Πιστωτικός κίνδυνος (συνέχεια) 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει καθιερώσει μια πιστωτική πολιτική με βάση την οποία κάθε νέος πελάτης 

αναλύεται για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν να καθορίσει το Συγκρότημα τους όρους 

αποπληρωμής και τους όρους και τις συνθήκες παράδοσης. Η ανάλυση του Συγκροτήματος 

περιλαμβάνει εξωτερικές αξιολογήσεις εάν υπάρχουν διαθέσιμες και σε κάποιες περιπτώσεις αναφορές 

από τράπεζες. Όρια πωλήσεων έχουν καθιερωθεί για κάθε πελάτη και επανεξετάζονται κάθε τρεις μήνες. 

Για οποιεσδήποτε πωλήσεις που υπερβούν αυτά τα όρια απαιτείται η έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου. 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των στοιχείων ενεργητικού και 

υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά 

ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Το Συγκρότημα εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την 

ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως τη διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 

στοιχείων ενεργητικού με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε 

δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις. 

Οι ακόλουθοι πίνακες παρουσιάζουν την εναπομένουσα αξία των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

του Συγκροτήματος. Οι πίνακες έχουν ετοιμαστεί με βάση τις συμβατικές μη-προεξοφλημένες ταμειακές 

ροές των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και βάσει της ενωρίτερης ημερομηνίας κατά την οποία το 

Συγκρότημα μπορεί να υποχρεωθεί να πληρώσει. 

 

30 Ιουνίου 2020 

Λογιστική 

αξία 

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές 

Εντός 

3 μηνών 

Μεταξύ 

3 και 12 

μηνών 

Μεταξύ 

1-5 ετών 

Πέραν των 

5 ετών 

 
€ € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια  3.088.755   2.639.911   -   179.854   1.464.672   995.385  

Μετατρέψιμα ομολογιακά 

δάνεια  597.084   597.084   -   39.000   558.084   -  

Τραπεζικά 

παρατραβήγματα  736.289   736.289   736.289   -   -   -  

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις  257.801   257.801   -   257.801   -   -  

   4.679.929   4.231.085   736.289   476.655   2.022.756   995.385  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 

39.  Χρηματοοικονομικά μέσα - εύλογες αξίες και διαχείριση κινδύνων (συνέχεια) 

(ii) Κίνδυνος ρευστότητας (συνέχεια) 

 

31 Δεκεμβρίου 2019 

Λογιστική 

αξία 

Συμβατικές 

ταμειακές 

ροές 

Εντός 

3 μηνών 

Μεταξύ 

3 και 12 

μηνών 

Μεταξύ 

1-5 ετών 

Πέραν των 

5 ετών 

 
€ € € € € € 

Τραπεζικά δάνεια  3.152.344   3.645.199   112.211   336.632   2.097.071   1.099.285  

Μετατρέψιμα ομολογιακά 

δάνεια  610.084   697.500   -   39.000   658.500   -  

Τραπεζικά 

παρατραβήγματα  943.504   856.917   856.917   -   -   -  

Εμπορικές και λοιπές 

υποχρεώσεις  533.555   256.187   -   256.187   -   -  

   5.239.487   5.455.803   969.128   631.819   2.755.571   1.099.285  

(iii) Κίνδυνος αγοράς 

Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος όπου αλλαγές στις τιμές αγοράς, όπως συναλλαγματικές αξίες, αξίες 

επιτοκίων και τιμές μετοχών, θα επηρεάσουν το εισόδημα ή την αξία των χρηματοοικονομικών μέσων 

που κατέχει το Συγκρότημα. 

Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου της αγοράς είναι η διαχείριση και ο έλεγχος της έκθεσης σε κίνδυνο 

της αγοράς στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων, με παράλληλη βελτιστοποίηση της απόδοσης. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται 

εξαιτίας αλλαγών στα επιτόκια της αγοράς. Τα εισοδήματα και ροή μετρητών από εργασίες του 

Συγκροτήματος είναι ουσιαστικά ανεξάρτητα από αλλαγές στα επιτόκια της αγοράς, εφόσον το 

Συγκρότημα δεν έχει σημαντικά στοιχεία ενεργητικού που να φέρουν τόκο. Το Συγκρότημα εκτίθεται σε 

κίνδυνο επιτοκίου αναφορικά με το μακροπρόθεσμο δανεισμό του. Ο δανεισμός σε κυμαινόμενα 

επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά τις ταμειακές ροές. Ο δανεισμός σε 

σταθερά επιτόκια εκθέτει το Συγκρότημα σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά την εύλογη αξία. Η διεύθυνση 

του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. 

Διαχείριση κεφαλαίου 

Το Συγκρότημα διαχειρίζεται τα κεφάλαιά του ούτως ώστε να διασφαλίζει ότι θα συνεχίσει να λειτουργεί 

ως δρώσα οικονομική μονάδα και ταυτόχρονα να έχει ικανοποιητική απόδοση για τους ιδιοκτήτες μέσω 

της βελτίωσης της αναλογίας ιδίων κεφαλαίων και δανεισμού. Η γενική στρατηγική του Συγκροτήματος 

δεν έχει αλλάξει από την προηγούμενη περίοδο. 

40.  Εύλογες αξίες 

Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων του Συγκροτήματος 

είναι περίπου οι ίδιες με τις λογιστικές αξίες που παρουσιάζονται στην ενοποιημένη κατάσταση 

χρηματοοικονομικής θέσης.  
 


