
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2021                                                                                    

 
 

    1 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

ΑΡ. ΓΕΜΗ 1018101000 
LEI 213800RQZXDEKFZX5Z81 

Λεωφόρος Κηφισίας 274, Τ.Κ. 15232, Χαλάνδρι 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  
για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021 

 
 
Βεβαιώνεται οτι οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» την 22 Φεβρουαρίου 2022 και έχουν 
δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.europistiaedak.gr 
 
 

 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
 
 
 
 

Στέφανος Βερζοβίτης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2021                                                                                    

  

 2

 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

  
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ............................................................................. 4 
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή ................................................................................................................................... 10 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ....................................................................................................................................... 12 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ............................................................................................................................................................ 13 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ....................................................................................................................................................... 14 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ...................................................................................................................................... 15 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ........................................................................................................................................................... 16 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .......................................................................................................................... 17 

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ .......................................................................................................................................................... 17 
2.  ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .................................................................................................. 17 
3.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ................................................................................................................................................. 17 

3.1  Συναλλαγματικές μετατροπές ........................................................................................................................................ 17 

3.2  Ενσώματες ακινητοποιήσεις ........................................................................................................................................... 17 
3.3  Άυλα περιουσιακά στοιχεία ............................................................................................................................................ 18 

3.4  Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων ...................................................................................................................... 18 
3.5  Χρηματοοικονομικά μέσα .............................................................................................................................................. 18 
Αρχική αναγνώριση ...................................................................................................................................................................... 18 

Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού .................................................................................. 18 
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού .......................................................................................................... 19 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ................................................................................................................................................. 19 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων ..................................................................................................... 19 
3.6  Μετοχικό κεφάλαιο ....................................................................................................................................................... 19 

3.7  Φορολογία εισοδήματος  - αναβαλλόμενη φορολογία ...................................................................................................... 19 
3.8  Παροχές στο προσωπικό ............................................................................................................................................... 20 

3.9  Προβλέψεις .................................................................................................................................................................. 20 
3.10  Μισθώσεις .................................................................................................................................................................... 21 
3.11  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων .................................................................................................................................... 21 

3.12  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ................................................................................................................................. 21 
3.13  Διανομή μερισμάτων ..................................................................................................................................................... 21 

3.14  Κέρδη ανά μετοχή ........................................................................................................................................................ 21 
3.15  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές ............................................................................................................. 21 

4.  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ .............................................................................................................................................. 22 
4.1  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση .......................................................................................................................................... 22 

4.2  Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε 
ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ................................................................................................................ 23 

4.3  Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας, 
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους» .................................................................................................................... 24 

5.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ........................................................................................................................................................... 25 
5.1.  Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων ................................................................................................................................ 25 
5.2.  Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου .................................................................................................................... 25 

5.3.  Πιστωτικός κίνδυνος ..................................................................................................................................................... 26 
5.4.  Κίνδυνος αγοράς .......................................................................................................................................................... 26 
5.5.  Συναλλαγματικός κίνδυνος ............................................................................................................................................ 26 

5.6.  Κίνδυνος επιτοκίου ....................................................................................................................................................... 26 
5.7.  Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών .................................................................................................................................. 26 

5.8.  Κίνδυνος ρευστότητας .................................................................................................................................................. 26 
5.9.  Κίνδυνοι που απορρέουν από τo γενικότερο οικονομικό περιβάλλον ................................................................................. 26 

6.  ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ..................................................................................................... 27 
6.1.  Ενσώματες ακινητοποιήσεις ........................................................................................................................................... 27 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2021                                                                                    

  

 3

6.2.  Άυλα περιουσιακά στοιχεία ............................................................................................................................................ 28 
6.3.  Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ........................................................ 28 
6.4.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ............................................................................................................................... 29 

6.5.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ....................................................................................................................................... 29 
6.6.  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα................................................................................................................................. 29 

6.7.  Μετοχικό κεφάλαιο ....................................................................................................................................................... 30 
6.8.  Αποθεματικά κεφάλαια .................................................................................................................................................. 30 

6.9.  Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ................................................................................ 31 
6.10.  Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης ...................................................................................................................... 32 
6.11.  Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις ..................................................................................................... 33 

6.12.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ............................................................................................................................ 33 
6.13.  Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ............................................................................................................................ 33 

6.14.  Προβλέψεις .................................................................................................................................................................. 34 
6.15.  Έσοδα από παροχή υπηρεσιών ...................................................................................................................................... 34 
6.16.  Κόστος παροχής υπηρεσιών .......................................................................................................................................... 34 

6.17.  Λοιπά έσοδα ................................................................................................................................................................. 34 
6.18.  Έξοδα διοίκησης ........................................................................................................................................................... 35 

6.19.  Έξοδα διάθεσης ............................................................................................................................................................ 35 
6.20.  Λοιπά έξοδα ................................................................................................................................................................. 35 
6.21.  Χρηματοοικονομικά έσοδα............................................................................................................................................. 35 

6.22.  Χρηματοοικονομικά έξοδα ............................................................................................................................................. 36 
6.23.  Φόρος εισοδήματος ...................................................................................................................................................... 36 

6.24.  Βασικά κέρδη ανά μετοχή ............................................................................................................................................. 36 
6.25.  Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων ......................................................................................................................... 37 
6.26.  Κίνδυνος Ρευστότητας .................................................................................................................................................. 38 

6.27.  Πιστωτικός κίνδυνος ..................................................................................................................................................... 39 

7.  ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ .................................................................................................................... 39 
8.  ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ............................................................................................................................................................... 40 
9.  ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ................................................................................................................................................................................... 40 
10.  ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ......................................................................................................................................................... 40 
11.  ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ............................................................................................................................................................. 40 
12.  ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ................................................................................................................................................................. 40 
13.  ΛΟΙΠΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ................................................................................................................................................................ 40 

 
 
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2021                                                                                    

  

 4

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.Σ. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
 
 
Κύριοι Μέτοχοι, 
 
Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, σας υποβάλλουμε για την κλειόμενη χρήση από 01/01/2021 έως 31/12/2021 την 
Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία περιλαμβάνει, τις οικονομικές καταστάσεις και τις σημειώσεις επί των οικονομικών 
καταστάσεων. Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται συνοπτικά πληροφορίες της εταιρείας, που στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση των 
μετόχων για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα, της κλεισμένης εταιρικής χρήσης (01/01/2021 - 31/12/2021) και προβλέψεις για 
την πορεία της εταιρείας. Επίσης, γίνεται περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτω-ν που ενδέχεται να αντιμετωπίσει η εταιρεία 
στο μέλλον και παρατίθενται οι σημαντικότερες συναλλαγές που καταρτίσθηκαν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν 
προσώπων, όπως επίσης και αναφορά στη μερισματική πολιτική της εταιρείας και στα σημαντικά γεγονότα μετά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς. 
 
 
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  
Σας παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω την εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας (κύκλος εργασιών, μικτά κέρδη, κόστος παροχής υπηρεσιών 
και έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης), σε σχέση με την προηγούμενη χρήση: 
 

- Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 26,07% και διαμορφώθηκε σε απόλυτα ποσά σε 1,375 εκατ. ευρώ, έναντι 1,090 
εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς. Η αύξηση του κύκλου εργασιών της εταιρείας μας προέρχεται από την αύξηση του 
ενεργητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται. 

- Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, διαμορφώθηκαν στο ποσό των 321 χιλ. ευρώ, έναντι των κερδών 130 χιλ. ευρώ της 
προηγούμενης χρήσης.  

- Το κόστος παροχής υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 23,89% και διαμορφώθηκε στο ποσό των 285 χιλ. ευρώ, έναντι 230 χιλ. ευρώ της 
προηγούμενης χρήσης.  

- Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης, σημείωσαν αύξηση κατά 15,63% και διαμορφώθηκαν στο ποσό των 841 χιλ. ευρώ, 
έναντι 727 χιλ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. 

 
 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η εταιρεία έχει τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας και διοικείται από 5μελές διοικητικό συμβούλιο. Εντάσσεται στον κλάδο διαχείρισης 
αμοιβαίων κεφαλαίων. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : 
 

Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα 

Χρήστος Γεωργακόπουλος Πρόεδρος Δ.Σ. 
Στέφανος Βερζοβίτης  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
Θωμάς Κωνσταντινίδης  Διευθύνων Σύμβουλος 
Ηλίας Λεκκός Μέλος 
Γεώργιος Θεοδωρόπουλος Μέλος 

 

 
ΣΤΟΧΟΙ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ – ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη χάραξη της στρατηγικής και την πολιτική ανάπτυξης της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. 
προσδιορίζονται με σαφήνεια τόσο στο καταστατικό όσο και από άλλα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας.  
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της 
και γενικά την επιδίωξη του σκοπού της και λαμβάνει όλα τα μέτρα και αποφάσεις που απαιτούνται.  
Βασικός στόχος της Διοίκησης είναι η ανάπτυξη της εταιρείας, η σταθεροποίηση της λειτουργίας της, η ορθή διαχείριση στα πλαίσια των 
νομοθετικών υποχρεώσεων. Επίσης βασική αρχή διοίκησης είναι η προάσπιση των αρχών της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης. 
 
 
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Για επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία έχει επενδύσει σε εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας και προδιαγραφών και ειδικότερα σε λογισμικά 
προγράμματα. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 κρίνεται ικανοποιητική. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων κατά την 31/12/2021 
ανέρχεται στο ποσό ευρώ 2.136.976 έναντι ευρώ 1.876.016 της προηγούμενης χρήσης. Οι υποχρεώσεις την 31/12/2021 ανέρχονταν σε ευρώ 
574.975 έναντι ευρώ 453.983 την 31/12/2020.  
 
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης 
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Κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

Πάγιο ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

Οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας:

 31/12/2021

Ίδια κεφάλαια 2.136.976

Σύνολο υποχρεώσεων 574.975

Δανειακή εξάρτηση της εταιρείας:

31/12/2021

Σύνολο υποχρεώσεων 574.975

Σύνολο παθητικού 2.711.951

Ίδια κεφάλαια 2.136.976

Σύνολο παθητικού 2.711.951

Κάλυψη των βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων με στοιχεία του
κυκλοφορούντος ενεργητικού:

31/12/2021

Κυκλοφορούν ενεργητικό 2.247.624

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 519.853

Αριθμοδείκτης απόδοσης 
Απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με
τα συνολικά της έσοδα:

31/12/2021
Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ 

φόρων 320.668

Σύνολο εσόδων 1.375.129

454.169

31/12/2020

31/12/2021 31/12/2020

=
2.247.624

0,83 0,81
2.711.951

1.875.830

2.330.000

=
464.326

0,17 0,19
2.711.951 2.330.000

= 3,72
1.876.016

4,13
453.983

= 0,21
453.983

0,19
2.330.000

31/12/2020

= 0,79
1.876.016

0,81
2.330.000

31/12/2020

= 4,32
1.875.830

4,57
410.790

31/12/2020

= 0,23
130.345

0,12
1.090.785

 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Κατά τη διάρκεια του 2021 εξακολούθησε η έντονη παρουσία του κορωνοϊού (COVID-19). Τα μέτρα περιορισμού που εφαρμόστηκαν για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς και οι πολιτικές και οι δημοσιονομικές δράσεις που αναπτύχθηκαν για τον περιορισμό των πιθανών 
αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, συνέχισαν να έχουν καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους πρωταγωνιστικό ρόλο και επηρέασαν τις αγορές 
χρήματος και κεφαλαίου σε ολόκληρο τον κόσμο.   
Από την έναρξη αυτής της κρίσης μέχρι σήμερα, προτεραιότητα της εταιρείας ήταν η προστασία των ανθρώπων της και η διασφάλιση της 
απρόσκοπτης λειτουργίας των υπηρεσιών της. Η εταιρεία εξακολούθησε να εφαρμόζει τα μέτρα που είχε λάβει προκειμένου να διευκολύνει 
τους επενδυτές, ακολουθώντας τις οδηγίες και τις αποφάσεις όλων των σχετικών φορέων και τηρώντας τις απαιτήσεις και το πλάνο δράσης 
που υιοθέτησαν οι ελληνικές αρχές. Επίσης, η εταιρεία συνέχισε να εφαρμόζει μια σειρά προληπτικών μέτρων που είχε λάβει για την 
προστασία της υγείας του προσωπικού, μεταξύ των οποίων και το πλάνο τηλεργασίας ευρείας κλίμακας. 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
Η Διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με την επίδραση του COVID-19 στη λειτουργία και στην 
χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας. Το εύρος των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού στις δραστηριότητες της εταιρείας δεν 
μπορεί να προβλεφθεί αυτή τη χρονική στιγμή, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις μελλοντικές εξελίξεις, οι οποίες όμως διαφαίνονται 
αισιόδοξες. Η πιθανότητα επιδείνωσης της τρέχουσας κατάστασης, ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές επιδόσεις της εταιρείας, 
μειώνοντας τα έσοδα. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, η αυξημένη μεταβλητότητα και τα επίπεδα των τρεχουσών τιμών θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν λόγο για ευκαιρίες στους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Με βάση την τρέχουσα αξιολόγηση της Διοίκησης δεν αναμένεται 
απόκλιση από την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας. 
 
ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  
Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και εφαρμόζει  πολιτικές και διαδικασίες:  

(i) Εσωτερικού Ελέγχου 
(ii) Κανονιστικής Συμμόρφωσης 
(iii) Διαχείρισης Κινδύνων 
(iv) Πρόληψης και Διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. 

 
Σύμφωνα με το μέγεθος και τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία εκτίθεται σε ποικίλους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την ομαλή 
λειτουργία της. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης και διαχείρισης των κινδύνων που συνέχονται με τη λειτουργία της εταιρείας, το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας έχει ορίσει ένα πρόσωπο ως υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων, ο οποίος έχει την ευθύνη για την τήρηση της Πολιτικής 
Διαχείρισης Κινδύνων όπως αυτή ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων η οποία αποτελεί μέρος του 
εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρείας αναλύει τους κυριότερους κινδύνους και διαδικασίες παρακολούθησης και διαχείρισης 
αυτών. 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι που εκτίθεται δυνητικά η εταιρεία είναι: πιστωτικός κίνδυνος,  κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος αγοράς και λειτουργικός 
κίνδυνος.  
 

i. ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος επέρχεται όταν το αντισυμβαλλόμενο μέρος αδυνατεί να εξοφλήσει τα ποσά που οφείλει 
στην εταιρεία, όταν αυτά καθίστανται ληξιπρόθεσμα. Η Διοίκηση της εταιρείας διαχειρίζεται την έκθεσή της σε πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια 
των κανονιστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.  
Ο κίνδυνος αυτός δημιουργείται κυρίως από τη διαχείριση διαθεσίμων και δευτερευόντως από τις συναλλαγές με πελάτες. 
Για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου η εταιρεία εφαρμόζει τις κάτωθι διαδικασίες: 
- Αναφορικά με την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου η οποία απευθύνεται τόσο σε ΟΣΕΚΑ όσο και σε ιδιώτες, η εταιρεία δεν 
παρέχει πιστώσεις στους πελάτες, καθώς δεν εκτελούνται συναλλαγές για λογαριασμό τους εάν δεν έχουν προηγουμένως καταθέσει το 
αντίτιμο σε λογαριασμό της εταιρείας.  Για τις συναλλαγές των ΟΣΕΚΑ μεσολαβεί πάντα πιστωτικό ίδρυμα το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
θεματοφυλακής (εκκαθάριση, ταμείο και φύλαξη).  
- Ο υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνου της εταιρείας εφαρμόζει διαδικασίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη μέτρηση του πιστωτικού 
κινδύνου, έχοντας σαν βάση τις στρατηγικές επιδιώξεις της εταιρείας, όπως αυτές καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της. 
Επιπρόσθετα, ενημερώνει και συμβουλεύει τις διάφορες επιχειρησιακές μονάδες της Εταιρείας για τους πιστωτικούς κινδύνους που 
ελλοχεύουν, και μεριμνά για παρακολούθηση του πιστωτικού κινδύνου. Παράλληλα, ο υπεύθυνος Διαχείρισης Κινδύνων παρακολουθεί στενά 
τις αξιολογήσεις των μεγάλων εξωτερικών οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, αλλά και διατηρεί συνεργασία με τις εποπτικές αρχές για θέματα 
που αφορούν τη διαχείριση του πιστωτικού κίνδυνου. Για τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαμβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα 
του αντισυμβαλλόμενου, ο κίνδυνος της χώρας, αλλά και ο τομέας της οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και τα ποιοτικά και 
ποσοτικά χαρακτηριστικά του.  
- Παρακολουθούνται τα χρηματοδοτικά ανοίγματα της εταιρείας, ενώ γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε μεγάλο 
χρηματοδοτικό άνοιγμα.  
- Παρακολουθούνται τα χρεωστικά υπόλοιπα των πελατών κατά παλαιότητα, τα οποία γνωστοποιούνται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 
εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων. 
 

ii. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναμίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίμων για την κάλυψη των υποχρεώσεων της 
εταιρείας. Η φιλοσοφία της εταιρείας, σχετικά με τη διαχείριση της ρευστότητας, είναι να διασφαλίσει όσο το δυνατόν την επαρκή ύπαρξη 
ρευστότητας, για την κάλυψη των υποχρεώσεών της τόσο υπό φυσιολογικές συνθήκες, όσο και υπό αντίξοες συνθήκες, χωρίς να 
αντιμετωπίσει ζημιές ή να διακινδυνεύσει τη φήμη της. 
Ο κίνδυνος ρευστότητας ελέγχεται μέσα από μια αναπτυγμένη δομή διαχείρισης ρευστότητας, που αποτελείται από διάφορα είδη ελέγχων, 
διαδικασιών και ορίων. Για την εκτίμηση και διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας η εταιρεία ακολουθεί τις κάτωθι πολιτικές και διαδικασίες: 
- Παρακολουθούνται σε τριμηνιαία βάση από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνων δείκτες μέτρησης της ρευστότητας και κοινοποιούνται στη 
Διοίκηση της εταιρείας.  
- Η Διοίκηση της εταιρείας ελέγχει σε μηνιαία βάση τα αποτελέσματα κλεισίματος και τυχόν παρεκκλίσεις από τον προϋπολογισμό της. 
Πολιτική της εταιρείας είναι η κάλυψη των μηνιαίων υποχρεώσεών της από τα αντίστοιχα έσοδα χωρίς να επηρεάζονται καθόλου τα ίδια 
κεφάλαια της. 
- Στα πλαίσια της ανωτέρω πολιτικής το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών της εταιρείας παρακολουθεί τις τρέχουσες και προβλεπόμενες 
χρηματικές ροές που περιλαμβάνονται σε ή προκύπτουν από στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και τα εκτός ισολογισμού στοιχεία.  Σε 
περίπτωση μη κάλυψης των υποχρεώσεων της εταιρείας από τα πραγματοποιηθέντα έσοδα, καταρτίζεται από τη Διοίκηση νέο σχέδιο 
ενίσχυσης των εσόδων καθώς και συρρίκνωσης των εξόδων. 
- Στην αποτελεσματική διαχείριση της ρευστότητας συμβάλλει και η πολιτική μηδενικής χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
μέσω εξωτερικού δανεισμού, καθώς και η αποφυγή δημιουργίας μακροχρόνιων υποχρεώσεων και απαιτήσεων.  
Στα πλαίσια της εκτίμησης και διαχείρισης της ρευστότητας της εταιρείας, ενδέχεται να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κρίσης ρευστότητας. Οι 
κρίσεις ρευστότητας μπορεί να προκληθούν τόσο από εξωγενείς όσο και από ενδογενείς παράγοντες. Η διοίκηση της εταιρείας αναγνωρίζει τη 
σημασία της ύπαρξης ρευστότητας για τη συνέχιση της λειτουργίας της και πιστεύει ότι είναι κρίσιμο να υπάρχει ένα σχέδιο για την 
αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών. Στα πλαίσια του ανωτέρω σχεδίου η εταιρεία κατηγοριοποιεί τους παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν 
σε κρίση ρευστότητας σε δύο κατηγορίες:  
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- Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα αποτελέσματα της εταιρείας χωρίς όμως να αποτελούν άμεση απειλή για τη συνέχεια 
της λειτουργίας της. 
- Παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να οδηγήσουν σε παύση των 
δραστηριοτήτων της.  
Η εταιρεία αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τους παράγοντες που εντάσσονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες και αναπροσαρμόζει 
τα μέτρα που υιοθετεί με σκοπό την αντιστάθμιση των επιπτώσεών τους ως ακολούθως: 
Αναφορικά με τους παράγοντες που εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία, η εταιρεία αξιολογεί την πιθανότητα εμφάνισής τους και την 
ποσοστιαία επίδρασή τους στα κεφάλαιά της και βγάζει ένα βαθμό κινδύνου. Κατόπιν, ορίζει μέτρα αντιστάθμισης κινδύνου και επανεξετάζει 
αν ο βαθμός κινδύνου έχει μειωθεί.  
Αναφορικά με τους παράγοντες που ενδέχεται να επηρεάσουν σε σημαντικό βαθμό την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και να οδηγήσουν σε 
παύση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία τους αξιολογεί σε τακτά χρονικά διαστήματα διαχωρίζοντάς τους σε συστημικούς και μη 
συστημικούς. Συστημικοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας ενώ οι μη συστημικοί έχουν επίδραση 
μόνο στα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας. 
 

iii. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
Ο κίνδυνος αγοράς αφορά τις μεταβολές τιμών και αποτίμησης των χρηματοπιστωτικών μέσων και τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις τους στην 
αξία των  θέσεων που κατέχει η εταιρεία για ίδιο λογαριασμό στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της.  
Το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών της  εταιρείας δύναται να περιλαμβάνει όλες τις τοποθετήσεις της σε μετοχές, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια. 
Οι τοποθετήσεις γίνονται βάσει των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Συναλλαγών της 
εταιρείας.  
Η προσέγγιση της εταιρείας στη διαχείριση του κινδύνου αγοράς είναι ότι όλοι οι επιμέρους κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κίνδυνο αγοράς 
(επιτοκιακός, συναλλαγματικός, κίνδυνος τιμών χρηματιστηρίου), διαχειρίζονται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Κινδύνου. Η σύνθεση του  
χαρτοφυλακίου συναλλαγών, εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και θέτει ποιοτικούς περιορισμούς και όρια. 
Ο κίνδυνος αγοράς μπορεί επίσης να δημιουργηθεί όταν υποβαθμίζονται οι πιστοληπτικές διαβαθμίσεις των εκδοτών των ομολογιακών 
δανείων, που έχουν ως αποτέλεσμα, τη μείωση της αξίας των στοιχείων ενεργητικού της Εταιρείας, σε περίπτωση που η τελευταία κατέχει 
ομολογιακά δάνεια.  
Η υπηρεσία Διαχείρισης Κινδύνων σε τακτά χρονικά διαστήματα, παρακολουθεί τους κινδύνους αγοράς κάνοντας χρήση της τυποποιημένης 
μεθόδου. Επίσης μεριμνά ώστε η Εταιρεία να διαθέτει την απαραίτητη τεχνική και μηχανογραφική υποστήριξη για την παρακολούθηση, 
εποπτεία και την τήρηση εφαρμογής των διαδικασιών για τον υπολογισμό της κεφαλαιακής επάρκεια της και την εν γένει διαχείριση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τη λειτουργία της.  
 

iv. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 
Ως λειτουργικός κίνδυνος, νοείται σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 48 του ν. 4261/2014 ο κίνδυνος επέλευσης ζημιών που οφείλεται είτε στην 
ανεπάρκεια είτε στην αστοχία εσωτερικών διαδικασιών, φυσικών προσώπων και συστημάτων είτε σε εξωτερικά γεγονότα. Ειδικότερα, για την 
Εταιρεία συνιστούν λειτουργικό κίνδυνο:  
(α) ο λεγόμενος νομικός κίνδυνος και ιδίως, ο κίνδυνος αστικής ευθύνης της Εταιρείας προς καταβολή αποζημιώσεων σε τρίτους,  
(β) οι περιπτώσεις εσωτερικής και εξωτερικής απάτης σε βάρος της εταιρείας,  
(γ) η δυσλειτουργία των συστημάτων ασφαλείας εργατικού δυναμικού και των εργασιακών πρακτικών,  
(δ) η διακοπή της δραστηριότητας ή δυσλειτουργία των συστημάτων πληροφορικής 
(ε) η μη εφαρμογή ή η λανθασμένη εφαρμογή των εσωτερικών διαδικασιών που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας και  
(στ) βλάβη σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.  
Η Εταιρεία διαθέτει πολιτικές και διαδικασίες για την αντιμετώπιση του λειτουργικού κινδύνου και τη διασφάλιση της εταιρικής συνέχειας. 
Αναλυτικότερα: 
- Στις συναλλαγές με τους πελάτες της η εταιρεία εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση λαθών, παραλήψεων ή  
περιπτώσεων απάτης. 
- Η εταιρεία έχει θεσπίσει πολιτική διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών των πελατών της, η οποία καθορίζει τους υπευθύνους και τα 
στάδια διεκπεραίωσης των παραπόνων των πελατών και εξασφαλίζει την ενημέρωση των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της εταιρείας.  
- Τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση των χρηματοπιστωτικών μέσων και κεφαλαίων των πελατών. Πιο 
συγκεκριμένα σε μηνιαία βάση πραγματοποιείται συμφωνία των θέσεων των υπό διαχείριση χαρτοφυλακίων μεταξύ των αρχείων που τηρεί η 
εταιρεία και ο θεματοφύλακας.  
- Για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων που μπορεί να απειλήσουν την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών της, η εταιρεία έχει 
προβλέψει  μια σειρά ενεργειών για τη συνέχιση της λειτουργίας της. Πιο συγκεκριμένα, τα γραφεία της εταιρείας και όλες οι εγκαταστάσεις 
της βρίσκονται στα ιδιόκτητα γραφεία της μητρικής εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ, η οποία έχει καταρτίσει Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσεων, 
για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών κινδύνων, όπως για παράδειγμα την απώλεια των κεντρικών εγκαταστάσεων της εταιρείας, την 
απώλεια των μηχανογραφικών της υποδομών και συστημάτων σε περιπτώσεις εκδήλωσης πυρκαγιάς, σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ. 
Το συγκεκριμένο σχέδιο εκσυγχρονίζεται διαρκώς με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και τις εκάστοτε ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται για 
την ομαλή συνέχιση των εργασιών του Ομίλου.  
- Επιπρόσθετα, για τη διασφάλιση της συνέχειας της λειτουργίας της εταιρείας σε περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων που μπορεί να 
προκαλέσουν παρατεταμένη διακοπή της λειτουργίας ενός κρίσιμου συστήματος ή ακόμη και ολόκληρου του μηχανογραφικού της κέντρου, η 
εταιρεία έχει εγκαταστήσει  εφεδρικό μηχανογραφικό κέντρο εκτός του χώρου της, στο οποίο τηρείται ο λογισμικός εξοπλισμός της. Με τη 
χρήση του εφεδρικού μηχανογραφικού κέντρου ανακτάται σε εύλογο χρονικό διάστημα η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων σε 
περίπτωση διακοπής.  
- Για τη διασφάλιση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων της εταιρείας και την αποφυγή αθέμιτης γνωστοποίησης ή κατάχρησης 
προνομιακών ή εμπιστευτικών πληροφοριών, η εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες διαχείρισης συστημικών προσβάσεων αναφορικά με τις 
προσβάσεις των χρηστών στις συστημικές εφαρμογές και τα κοινόχρηστα αρχεία εργασίας. Σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες η 
δυνατότητα πρόσβασης χρηστών στις συστημικές εφαρμογές και τα κοινόχρηστα αρχεία εργασίας της εταιρείας καθορίζεται από την ιδιότητα 
κάθε υπαλλήλου.   
- Επιπρόσθετα, έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη, ανίχνευση και καταστολή κακόβουλου λογισμικού. Το προσωπικό 
είναι ενημερωμένο για τους κινδύνους που διατρέχει η εταιρεία από κακόβουλα λογισμικά, καθώς και για τις μεθόδους και τις διαδικασίες 
αντιμετώπισης αυτών. Απαγορεύεται η κάθε είδους χρήση, εγκατάσταση ή αντιγραφή λογισμικού στα συστήματα της εταιρείας, 
προερχόμενου από μη έμπιστες πηγές (π.χ. το Διαδίκτυο ή συστήματα τρίτων) το οποίο μπορεί να βλάψει τις πληροφορίες και τα 
πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας. Το εύρος των ελέγχων το οποίο πραγματοποιείται μέσω μηχανισμών προστασίας από κακόβουλο 
λογισμικό της εταιρείας, καλύπτει τις περιπτώσεις μεταφοράς αρχείων, λήψης αλληλογραφίας από άγνωστα, ύποπτα ή μη έμπιστα άτομα και 
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δικαιωμάτων εγγραφής σε λογισμικό. Υπάρχει εγκατεστημένο σε όλα τα συστήματα της εταιρείας λογισμικό antivirus ή παράκαμψη ή 
απενεργοποίηση του οποίου απαγορεύεται ρητά. 
Η εταιρεία δεν υποχρεούται να δεσμεύει επιπλέον κεφάλαια για την κάλυψη του λειτουργικού της κινδύνου, βάσει του ισχύοντος κανονιστικού 
πλαισίου.  
 
 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
Στα συνδεδεμένα μέρη περιλαμβάνονται επιχειρήσεις, που ανήκουν στον όμιλο της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ». Επίσης, ως 
συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοίκησης της εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα πρώτου βαθμού, εταιρείες που 
ελέγχονται από αυτά ή στις οποίες τα τελευταία έχουν ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και οικονομική πολιτική τους. 
Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιούνται με τους ίδιους όρους που ισχύουν για παρόμοιες συναλλαγές με μη 
συνδεδεμένα μέρη και από την έναρξη της οικονομικής χρήσης μέχρι και τη λήξη της τρέχουσας χρήσης παρουσιάζονται αναλυτικά 
στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. 
 
Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα της εταιρείας με τις εταιρείες του ομίλου και τα μέλη της διοίκησης έχουν ως εξής (ποσά σε ευρώ): 
 

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Μητρική 80.000 80.000

Σύνολο 80.000 80.000

Έξοδα 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Μητρική 106.382 69.305

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 534 2.806

Σύνολο 106.915 72.111

Απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020

Μητρική 24.800 24.800

Σύνολο 24.800 24.800

Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020

Μητρική 57.714 70.777

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 0 649

Σύνολο 57.714 71.427

Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Βασικά διοικητικά στελέχη 159.693 151.017

Σύνολο 159.693 151.017  
 
ΊΔΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ 
Η εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές. 
 
 
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Η εταιρεία δε διαθέτει υποκαταστήματα. 
 
 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2021, προτείνει στη Γενική Συνέλευση 
των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος. 
 
 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Κατά τη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν υπήρξε δραστηριότητα στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Στην πολιτική της εταιρείας εντάσσεται και η πλήρης συμμόρφωση με όλες τις νομοθετικές απαιτήσεις που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος.  
 
 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
Η πολιτική αποδοχών που ακολουθεί η εταιρεία παρέχει στο προσωπικό της ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παράλληλα διασφαλίζει 
ότι ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται από την εταιρεία είναι εντός των ορίων που υπάρχουν στον τομέα δραστηριότητάς της. 
 
Στην εταιρεία απασχολήθηκαν δεκατρία (13) άτομα με σχέση εξαρτημένης εργασίας στη χρήση 2021 και συνολικά καταβλήθηκαν για μισθούς, 
ημερομίσθια, εργοδοτικές εισφορές και λοιπές παροχές που αφορούν στο προσωπικό € 454.818 ευρώ. Η διοίκηση της εταιρείας μέσω της 
στρατηγικής της παρέχει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους εργαζόμενους ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, παρέχοντας 
ασφάλεια και συνθήκες υγιεινής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 
Σε ότι αφορά γεγονότα μετά τη λήξη της χρήσης και μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, σημειώνεται ότι δεν έχει συμβεί 
κάποιο γεγονός το οποίο να επηρεάζει την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της εταιρείας. 
Σημειώνεται ότι με την από 34/01.02.2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 233667/09.02.2022 
απόφαση Γ.Ε.Μ.Η. 09.02.2022, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός), 18 και 30 του καταστατικού της εταιρείας. 
Ο σκοπός της εταιρείας μεταβλήθηκε ως ακολούθως και είναι αποκλειστικά: α) η διαχείριση ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012, άλλων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012 και β) η διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που δεν 
καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2β) του ν. 4209/2013. 
 Κατά παρέκκλιση, η Εταιρεία παρέχει επιπρόσθετα και τις ακόλουθες υπηρεσίες : 
α ) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που 
παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 
από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 , όπως ισχύει και 
β ) Τις παρεπόμενες υπηρεσίες της παροχής επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται 
στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, όπως ισχύει, της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων και της λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.   
 
  
Χαλάνδρι, 22 Φεβρουαρίου 2022 
 
 
O Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 
 
 
 
 
 
Στέφανος Βερζοβίτης 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 
 
Γνώμη 
 
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης 
Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 
ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 
 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της 
εταιρείας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ κατά την 31η Δεκεμβρίου 
2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Βάση γνώμης 
 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι 
ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας,  σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα 
Δεοντολογίας. 
Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 
 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε 
να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 
λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει 
τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και 
τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή 
να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες. 
 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες 
από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η 
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως 
αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να 
προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και 
διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 
 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε 
σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού 
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να 
εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου. 

 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών 
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού 
ελέγχου της Εταιρείας. 

 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών 
εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση. 

 Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με 
βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που 
μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν 
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή 
στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε 
τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης 
ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 
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 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 
 

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά 
ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου μας. 
 
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 
 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή 
των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 
 

1) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές 
απαιτήσεις του άρθρου  150  του κ.ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις 
της χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

2) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση 
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 
 

Αθήνα, 22/02/2022 

Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια 

 
Αθανασία Γερασιμοπούλου 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 32071 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 
(ποσά σε ευρώ) 
 

Σημείωση 31/12/2021 31/12/2020*

Περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6.1 145.400 133.159

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.2 40.543 42.192

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 6.11 28.383 28.818

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 6.4 250.000 250.000

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 464.326 454.169

Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 6.5 218.649 199.213
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων 6.3 1.841.131 1.452.993

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 6.6 187.844 223.624

Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 2.247.624 1.875.830

Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.711.951 2.330.000

Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο 6.7 507.001 507.001

Αποθεματικά 6.8 1.290.445 1.290.574

Αποτελέσματα εις νέον 339.530 78.441

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 2.136.976 1.876.016

Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου 
από την υπηρεσία 6.9 4.605 3.281

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 6.10 50.517 39.913

Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 55.122 43.194

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 6.12, 6.10 225.268 195.109

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 6.13 49.935 13.411

Προβλέψεις 6.14 244.650 202.270

Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων 519.853 410.790

Σύνολο Υποχρεώσεων 574.975 453.983

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.711.951 2.330.000
 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
* Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλ. σημείωση 
4.3). 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2021                                                                                    

  

 13

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
(ποσά σε ευρώ) 
 
 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 6.15 1.375.129 1.090.785
Κόστος παροχής υπηρεσιών 6.16 (284.509) (229.653)
Μικτό Κέρδος 1.090.620 861.132
Λοιπά έσοδα 6.17 2.789 2.609
Έξοδα διοίκησης 6.18 (728.607) (634.243)
Έξοδα διάθεσης 6.19 (112.458) (93.112)
Λοιπά έξοδα 6.20 (1.034) (1.731)
Κέρδη εκμετάλλευσης 251.310 134.655
Χρηματοοικονομικά έσοδα 6.21 76.328 95.560
Χρηματοοικονομικά έξοδα 6.22 (6.970) (99.869)
Καθαρά χρηματοοικονομικά κόστη 69.358 (4.310)
Κέρδη προ φόρων 320.668 130.345
Φόροι εισοδήματος 6.23 (59.579) (32.742)
Καθαρά κέρδη περιόδου 261.088 97.603

Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε Eυρώ)   6.24 0,6952 0,2599

Σημείωση 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020*

 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
* Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλ. σημείωση 
4.3). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
(ποσά σε ευρώ) 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020*

261.088 97.603
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών (1.097) (1.648)

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών ζημιών των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 241 395

727 0

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων (129) (1.253)

260.959 96.350Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου

Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) περιόδου

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών λόγω αλλαγής στο 
φορολογικό συντελεστή

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
* Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλ. σημείωση 
4.3). 
 
 
 
 

Χαλάνδρι, 22 Φεβρουαρίου 2022 
 
 
 
 
 

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου 
 
 
 
 
 

  

   
Στέφανος Βερζοβίτης Θωμάς Κωνσταντινίδης Χαράλαμπος Βαξεβάνης 
Α.Δ.T. ΑΕ 139108 Α.Δ.Τ. ΑΕ 043541  Α.Δ.Τ.: ΑΚ  579313 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0002733 Α’ ΤΑΞΗΣ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  
(ποσά σε ευρώ) 
 

Μετοχικό Αποτελέσματα
κεφάλαιο Αποθεματικά εις νέο

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 507.001 1.234.340 (19.281) 1.722.060

Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 0 57.487 119 57.606
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2020 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 507.001 1.291.827 (19.162) 1.779.666

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 97.603 97.603
Αναλογιστική κέρδη/ (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 0 (1.648) 0 (1.648)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 0 395 0 395

Συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρους 0 (1.253) 97.603 96.350
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020 507.001 1.290.574 78.441 1.876.016

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 507.001 1.238.696 72.060 1.817.757
Επίδραση αλλαγής λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 0 51.878 6.381 58.259
Αναμορφωμένα υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2021 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ 507.001 1.290.574 78.441 1.876.016

Αποτέλεσμα περιόδου 0 0 261.088 261.088
Αναλογιστική κέρδη/ (ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών 0 (1.097) 0 (1.097)

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών των 
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών 0 241 0 241

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών κερδών λόγω 
αλλαγής στο φορολογικό συντελεστή 727 0 727

Συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρους 0 (129) 261.088 260.959
Υπόλοιπα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 507.001 1.290.445 339.530 2.136.975

Σύνολο

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1-31/12/2020

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων περιόδου 1/1-31/12/2021

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
* Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλ. σημείωση 
4.3). 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   
(ποσά σε ευρώ) 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020*

 
Λειτουργικές δραστηριότητες  
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 320.668 130.345

Πλέον / μείον προσαρμογές για:  

Αποσβέσεις 30.538 44.489

Προβλέψεις 42.607 112

Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές  

επενδυτικής δραστηριότητας) (76.328) 3.703

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.350 606

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

Μείωση / ( αύξηση ) απαιτήσεων (25.041) 5.751

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων ( πλην τραπεζών ) 40.348 (84.042)

Μείον:  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (345) (277)

(Καταβεβλημένοι φόροι) / Επιστροφές φόρου εισοδήματος (16.420) (22.708)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από λειτουργικές  

δραστηριότητες (α) 317.377 77.980
 

Επενδυτικές δραστηριότητες  
(Αγορά) χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω 
αποτελεσμάτων (349.766) (67.540)

Εισπράξεις/(Πληρωμές) από πωλήσεις χρηματοοικονομικών 
στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 7.769 65.584

Αγορά ενσώματων και άϋλων πάγιων στοιχείων (21.688) (20.525)

Τόκοι εισπραχθέντες 30.559 29.961

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (333.126) 7.480

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες  

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων (20.031) (15.000)

Σύνολο εισροών/ (εκροών) από χρηματοδοτικές  

δραστηριότητες (γ) (20.031) (15.000)

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &  

ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) (35.780) 70.460
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 223.624 153.164
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 187.844 223.624  
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των οικονομικών καταστάσεων. 
* Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλ. σημείωση 
4.3). 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
 
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Η Εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» (στο εξής ως «η 
Εταιρεία») παρουσιάζει τις Οικονομικές Καταστάσεις, μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν 
αναπόσπαστο στοιχείο αυτών, για τη χρήση 01/01/2021 – 31/12/2021. 
 
Η Εταιρεία καταχωρήθηκε στο οικείο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών στις 29.03.1990. Με την υπ’ αριθ. Πρωτ. 104940 17/10/2019 απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων η διάρκεια της εταιρείας μετατράπηκε σε αορίστου χρόνου. 
 
Αντικείμενο και σκοπός της Εταιρείας είναι αποκλειστικά η διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων κατά τις διατάξεις του Νόμου, όπως εκάστοτε 
ισχύει,  καθώς και η ανάληψη της διαχείρισης Ο.Σ.Ε.Κ.Α, σύμφωνα με τον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και επιπροσθέτως η διαχείριση 
χαρτοφυλακίων επενδύσεων και οι παρεπόμενες υπηρεσίες της επενδυτικής συμβουλής. 
 
Οι  οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας,  www.europistiaedak.gr.  
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ» 
 
O αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31/12/2021 και 31/12/2020 ήταν δεκατρία (13) και δώδεκα (12) άτομα, αντίστοιχα. 
 

2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας της 31ης Δεκεμβρίου 2021,  που καλύπτουν περίοδο 1 Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων 
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων σε εύλογες αξίες μέσω των αποτελεσμάτων και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going 
concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφεξής «Δ.Π.Χ.Α.») και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
(εφεξής «Δ.Λ.Π.»),  όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (I.A.S.B.), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα παρουσίας και λειτουργίας της Εταιρείας. Όλα τα ποσά 
εμφανίζονται με στρογγυλοποίηση, εκτός και αν αναφέρεται κάπου διαφορετικά. 
 
Η  κατάρτιση  των  οικονομικών  καταστάσεων βάσει Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.  απαιτεί  την  υιοθέτηση  εκτιμήσεων,  αρχών  και   παραδοχών  οι  
οποίες  επηρεάζουν  την  αποτίμηση  των  στοιχείων ενεργητικού,  παθητικού,  την  αναγνώριση  ενδεχόμενων  υποχρεώσεων,  καθώς  και  
την  καταχώριση  των  εσόδων  και  εξόδων  στις  οικονομικές καταστάσεις.   
 
Επίσης, απαιτεί την άσκηση κρίσης από τη Διοίκηση κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών  της Εταιρείας.  
 
Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και δεν παρέχει γνωστοποιήσεις που ενδεχομένως απαιτούνται από Δ.Π.Χ.Α. εφόσον οι πληροφορίες που 
παρέχονται μέσω αυτών των γνωστοποιήσεων δεν είναι σημαντικές. Οι πληροφορίες είναι σημαντικές, αν η παράλειψή τους ή η κακή 
διατύπωσή τους θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις. 
 

3.  ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Οι κυριότερες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη των συνημμένων ατομικών οικονομικών καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ αναφέρονται στις παραγράφους που ακολουθούν και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλα τα έτη υπό αναφορά, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά: 

3.1 Συναλλαγματικές μετατροπές 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας επιμετρώνται βάσει του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η 
εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). Το νόμισμα παρουσίασης των ατομικών οικονομικών καταστάσεων είναι το Ευρώ, το οποίο είναι 
και το νόμισμα λειτουργίας της εταιρείας. 
 
(β) Παρουσίαση συναλλαγών σε ξένο νόμισμα στο νόμισμα λειτουργίας 
Η αρχική αναγνώριση στο νόμισμα λειτουργίας, μιας συναλλαγής σε ξένο νόμισμα, γίνεται με την εφαρμογή, στο ποσό του ξένου νομίσματος, 
της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας μεταξύ του νομίσματος λειτουργίας και του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία της 
συναλλαγής. Η ημερομηνία της συναλλαγής είναι η ημερομηνία που η συναλλαγή πληροί για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις αναγνώρισης 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 
Κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης: 

- τα σε ξένο νόμισμα, χρηματικά στοιχεία, μετατρέπονται με την ισοτιμία κλεισίματος 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται βάσει του ιστορικού κόστους σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία της ημερομηνίας της συναλλαγής και 
- τα μη χρηματικά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογες αξίες σε ξένο νόμισμα, μετατρέπονται με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που 

υπήρχαν, όταν προσδιορίστηκαν οι εύλογες αξίες. 
 
Οι συναλλαγματικές διαφορές, που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των ανωτέρω αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου στην 
οποία προκύπτουν. 

3.2 Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες με τις συσσωρευμένες 
αποσβέσεις και τις τυχόν απαξιώσεις τους. Το κόστος κτήσεως των παγίων περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την 
έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από την χρήση του πάγιου στοιχείου 
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και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν 
πραγματοποιούνται. 
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως 
εξής:  

Εγκαταστάσεις κτιρίων 25 έτη 
Μεταφορικά μέσα 1-8 έτη 
Έπιπλα, σκεύη κλπ 5-10 έτη 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 5 έτη 
Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών  10 έτη 
Λοιπά Πάγια 10 έτη 

 
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία Οικονομικής Θέσης. 
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσώματων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) καταχωρείται 
άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 
Κατά την πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας 
καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  
 
3.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν στο σύνολό τους άδειες λογισμικού (software). Οι άδειες λογισμικού αναγνωρίζονται στο κόστος 
κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών 
η οποία υπολογίζεται έως 5 χρόνια. 
 
3.4 Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως και 
όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.  Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται 
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι 
το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης (εύλογη αξία του στοιχείου ενεργητικού μείον το κόστος πώλησης) και της αξίας 
λόγω χρήσης. Η διαφορά μεταξύ της αναπόσβεστης αξίας του περιουσιακού στοιχείου και της άμεσα ανακτημένης αξίας του υποκειμένου 
παγίου συνιστά ζημιά απομείωσης. Για σκοπούς υπολογισμού της απομείωσης, τα πάγια κατηγοριοποιούνται στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο 
ώστε να συνδεθούν με ξεχωριστές αναγνωρίσιμες ταμειακές ροές (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). 
 
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα 
Η εταιρεία εφάρμοσε το καινούργιο Πρότυπο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» από την 1η Ιανουαρίου 2018.  
 
Αρχική αναγνώριση 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού ή μία χρηματοοικονομική υποχρέωση αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης, όταν και μόνο όταν, η Εταιρεία καθίσταται ένας εκ των συμβαλλομένων του χρηματοοικονομικού μέσου. Ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο του ενεργητικού αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν εκπνεύσουν τα συμβατικά δικαιώματα επί των 
ταμειακών ροών του στοιχείου, ή όταν η Εταιρεία μεταβιβάσει το χρηματοοικονομικό στοιχείο και ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα 
οφέλη της κυριότητας. Μία χρηματοοικονομική υποχρέωση (ή μέρος αυτής) αποαναγνωρίζεται από την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης όταν, 
και μόνον όταν, η υποχρέωση που καθορίζεται στο συμβόλαιο εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει. 
 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
 Εκτός από εκείνες τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική συνιστώσα χρηματοδότησης και επιμετρώνται με βάση την τιμή 
συναλλαγής τους σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού επιμετρώνται αρχικά στην εύλογη αξία 
προσθέτοντας το σχετικό κόστος της συναλλαγής εκτός από την περίπτωση των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, εκτός από εκείνα που αποτελούν καθορισμένα και αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης 
κινδύνων, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες: 
α. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στο αποσβεσμένο κόστος, 
β. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και 
γ. χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. 
Η ταξινόμηση προσδιορίζεται βάσει του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών στοιχείων 
του ενεργητικού, και τα χαρακτηριστικά των συμβατικών ταμειακών ροών τους. 
Όλα τα έσοδα και τα έξοδα που σχετίζονται με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τα οποία αναγνωρίζονται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Χρηματοοικονομικά έξοδα» και «Χρηματοοικονομικά έσοδα», εκτός από την απομείωση των 
εμπορικών απαιτήσεων που περιλαμβάνεται εντός των λειτουργικών αποτελεσμάτων. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού επιμετράται μεταγενέστερα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, στο αποσβεσμένο 
κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων. Η ταξινόμηση βασίζεται σε δύο κριτήρια: 
i. το επιχειρηματικό μοντέλο διαχείρισης ενός χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού, δηλαδή εάν στόχος είναι η διακράτηση με 
σκοπό την είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών ή η είσπραξη συμβατικών ταμειακών ροών, καθώς και η πώληση χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων, και 
ii. εάν οι συμβατικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού συνίστανται αποκλειστικά σε αποπληρωμή κεφαλαίου 
και τόκων επί του ανεξόφλητου υπολοίπου (“SPPI” κριτήριο). 
Η κατηγορία επιμέτρησης στο αποσβεσμένο κόστος περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού όπως δάνεια και 
απαιτήσεις με σταθερές ή προκαθορισμένες πληρωμές που δεν διαπραγματεύονται σε κάποια ενεργό αγορά. Μετά την αρχική αναγνώριση, 
επιμετρώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αντίκτυπος από την 
προεξόφληση είναι ασήμαντος, η προεξόφληση παραλείπεται. 
Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, οι μεταβολές 
στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και αναταξινομούνται στην Κατάσταση 
Αποτελεσμάτων κατά την αποαναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων. 
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Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επιμετρώνται στην εύλογη 
αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Αποτελεσμάτων. Η εύλογη αξία των 
στοιχείων προσδιορίζεται με αναφορά σε συναλλαγές σε μία ενεργό αγορά ή με τη χρήση τεχνικών μεθόδων αποτίμησης, στις περιπτώσεις 
κατά τις οποίες δεν υφίσταται ενεργός αγορά. 
 
Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις απομείωσης για αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, 
εκτός εκείνων που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ο στόχος των απαιτήσεων απομείωσης του ΔΠΧΑ 9 είναι να 
αναγνωρίσει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το σύνολο της διάρκειας ζωής ενός χρηματοοικονομικού μέσου, του οποίου ο πιστωτικός 
κίνδυνος έχει αυξηθεί μετά την αρχική αναγνώριση, ανεξαρτήτως από το εάν η αξιολόγηση γίνεται σε συλλογικό ή εξατομικευμένο επίπεδο, 
χρησιμοποιώντας όλες τις πληροφορίες που μπορούν να συλλεχθούν, βάσει τόσο ιστορικών όσο και παρόντων στοιχείων, αλλά και στοιχείων 
που αφορούν σε λογικές μελλοντικές εκτιμήσεις. Για την εφαρμογή της ανωτέρω προσέγγισης πραγματοποιείται διάκριση μεταξύ:  
των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος δεν έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση ή τα 
οποία έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο κατά την ημερομηνία αναφοράς (Στάδιο 1), 

- των χρηματοοικονομικών στοιχείων των οποίων ο πιστωτικός κίνδυνος έχει επιδεινωθεί σημαντικά μετά την αρχική αναγνώριση και 
τα οποία δεν έχουν χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο (Στάδιο 2), και  

- των χρηματοοικονομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν αντικειμενικές αποδείξεις απομείωσης κατά την ημερομηνία αναφοράς 
(Στάδιο 3).  

Για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που εντάσσονται στο Στάδιο 1 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για την περίοδο των 
επόμενων δώδεκα μηνών, ενώ για εκείνα που εντάσσονται στο Στάδιο 2 ή το Στάδιο 3 αναγνωρίζονται αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το 
σύνολο της διάρκειας ζωής του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά 
μεταξύ των συμβατικών ταμειακών ροών και των ταμειακών ροών που η Εταιρεία αναμένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται 
χρησιμοποιώντας μία εκτίμηση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού. Η Εταιρεία εφαρμόζει 
την απλοποιημένη προσέγγιση του Προτύπου για τα στοιχεία του ενεργητικού από συμβάσεις και τις εμπορικές απαιτήσεις, υπολογίζοντας τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για όλη τη διάρκεια ζωής των ως άνω στοιχείων. Στην περίπτωση αυτήν, οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές 
συνιστούν τις αναμενόμενες ελλείψεις στις συμβατικές ταμειακές ροές, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο αθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο 
κατά τη διάρκεια ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου. Κατά τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, η Εταιρεία χρησιμοποιεί 
έναν πίνακα προβλέψεων έχοντας ομαδοποιήσει τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά μέσα με βάση την φύση και ενηλικίωση των υπολοίπων και 
λαμβάνοντας υπόψη διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία σε σχέση με τους οφειλέτες, προσαρμοσμένα για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με 
τους οφειλέτες και το οικονομικό περιβάλλον.  
Δεν υπάρχει επίδραση από την εφαρμογή του Προτύπου την 1/1/2018, καθώς δεν υπάρχoυν σημαντικά υπόλοιπα πελατών και δεν έχουν 
καταγραφεί σημαντικές επισφάλειες κατά τις προηγούμενες χρήσεις. 
 
Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
Ταξινόμηση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
Καθώς, οι λογιστικές απαιτήσεις για τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό όμοιες σε σύγκριση με το ΔΛΠ 39, οι 
λογιστικές πολιτικές της Εταιρείας αναφορικά με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δεν επηρεάστηκαν από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 9. 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 
Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε άλλη επιχείρηση 
Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με άλλη επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 
Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη παράγωγο για 
το οποίο η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων συμμετοχικών τίτλων της 
επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού 
ποσού ή άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης. 
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας περιλαμβάνονται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
στο κονδύλι «Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις» και «Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις». 
 
3.6 Μετοχικό κεφάλαιο 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση 
του προϊόντος της έκδοσης.  
 
3.7 Φορολογία εισοδήματος  - αναβαλλόμενη φορολογία 
Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση των αποτελεσμάτων, είναι το άθροισμα του τρέχοντος και του αναβαλλόμενου φόρου 
εισοδήματος που συνδέεται με συναλλαγές και γεγονότα που αναγνωρίστηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων.   
Ο τρέχων (πληρωτέος) φόρος εισοδήματος βασίζεται στα φορολογητέα αποτελέσματα της χρήσης. Τα φορολογητέα κέρδη όμως μπορεί να 
διαφέρουν από τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στην κατάσταση των συνολικών εσόδων, καθώς δεν 
περιλαμβάνουν αφορολόγητα έσοδα ή μη εκπιπτόμενα φορολογικά έξοδα, ενώ επίσης δεν περιλαμβάνουν έσοδα ή έξοδα που είναι 
φορολογητέα ή εκπιπτόμενα σε επόμενες χρήσεις.  
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος της Εταιρείας, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, επί των φορολογητέων κερδών. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία λογίζεται είτε σαν μία απαίτηση (για φόρους που αναμένεται να εισπραχθούν ή να συμψηφιστούν μελλοντικά με 
φορολογικές υποχρεώσεις), ή σαν υποχρέωση (για φόρους που αναμένεται να πληρωθούν μελλοντικά), για όλες τις προσωρινές (από 
φορολογική άποψη) διαφορές ανάμεσα στα λογιστικά υπόλοιπα και στη φορολογική βάση των ενεργητικών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 
με τη χρήση της μεθόδου της υποχρέωσης.  
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις λογίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές (από φορολογική άποψη) διαφορές, ενώ 
αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις λογίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικά διαφορές, στο βαθμό που αναμένονται φορολογητέα 
κέρδη από τα οποία αυτές οι διαφορές θα μπορούσαν να εκπέσουν. 
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται με βάση τους συντελεστές φόρου εισοδήματος που αναμένεται ότι θα υπάρχουν κατά το χρόνο που 
οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις θα τακτοποιηθούν ή οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα ρευστοποιηθούν ή 
συμψηφιστούν. 
 
Η εταιρεία λογιστικοποιεί τις φορολογικές συνέπειες των συναλλαγών και άλλων γεγονότων και κατά επέκταση το ποσό της αναβαλλόμενης 
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φορολογίας με τον ίδιο τρόπο που λογιστικοποιεί τις ίδιες τις συναλλαγές και άλλα γεγονότα. Έτσι, για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που 
αναγνωρίζονται στο κέρδος ή στη ζημιά, οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης στο κέρδος ή στη ζημία. Για 
συναλλαγές και άλλα γεγονότα που αναγνωρίζονται εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα είτε απευθείας στα ίδια 
κεφάλαια), οποιεσδήποτε σχετικές φορολογικές επιπτώσεις αναγνωρίζονται επίσης εκτός των αποτελεσμάτων (είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα 
είτε απευθείας στα ίδια κεφάλαια, αντίστοιχα). 
 
Οι φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν αφορούν μία προσωρινή (από φορολογική άποψη) διαφορά που προκύπτει 
από απαιτήσεις και υποχρεώσεις της ίδιας φύσης. 
 
3.8  Παροχές στο προσωπικό 
Πολιτική αποδοχών:  
Η πολιτική αποδοχών που ακολουθεί η εταιρεία παρέχει στο προσωπικό της ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παράλληλα διασφαλίζει 
ότι ο κίνδυνος που αναλαμβάνεται από την εταιρεία είναι εντός των ορίων που υπάρχουν στον τομέα δραστηριότητάς της. 
 
Βραχυπρόθεσμες παροχές:  
Οι βραχυχρόνιες παροχές στους εργαζομένους περιλαμβάνουν: 

 Ημερομίσθια, μισθούς, εισφορές κοινωνικών  ασφαλίσεων 
 Βραχύχρονες αποζημιωμένες απουσίες, όπως ετήσια άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας με αποδοχές, όταν οι απουσίες 

αναμένεται να πραγματοποιηθούν μέσα σε 12 μήνες, μετά το τέλος της χρήσεως στην οποία οι εργαζόμενοι παρέχουν τη σχετική 
υπηρεσία 

 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος 
αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που το 
ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού 
της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή. 
 
Αποδοχές λήξεως εργασιακής σχέσεως: 
Οι παροχές αυτές δημιουργούνται,  όταν η επιχείρηση δεσμεύεται αποδεδειγμένα: 

 Να τερματίσει την απασχόληση εργαζομένου ή εργαζομένων, πριν την κανονική ημερομηνία αποχώρησης 
Οι παροχές αυτές καταχωρούνται ως μία υποχρέωση και μία δαπάνη όταν και μόνο όταν η επιχείρηση δεσμεύεται να τις χορηγήσει.  Όταν οι 
παροχές αυτές  λήγουν πέραν των 12 μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς πρέπει να προεξοφλούνται.  Στην περίπτωση μιας 
προσφοράς που γίνεται για να ενθαρρύνει την εκούσια απόσυρση, η αποτίμηση των παροχών λήξεως της εργασιακής σχέσεως πρέπει να 
βασίζεται στον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να δεχθούν την προσφορά 
 
Όταν οι παροχές αυτές καθίστανται πληρωτέες σε περιόδους πέρα των δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Οικονομικής Θέσης, τότε 
αυτές προεξοφλούνται με βάση τις αποδόσεις των υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων ή των κρατικών ομολόγων.  
 
Στην περίπτωση τερματισμού απασχόλησης που υπάρχει αδυναμία προσδιορισμού των εργαζομένων που θα κάνουν χρήση αυτών των 
παροχών, δεν γίνεται λογιστικοποίηση αλλά γνωστοποίηση αυτών ως ενδεχόμενη υποχρέωση. 
 
Αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι παροχές αυτές αφορούν  στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης κατά την ημερομηνία εξόδου κάθε 
εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον ισολογισμό για το πρόγραμμα αυτό είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή 
ανάλογα με το δεδουλευμένο δικαίωμα των εργαζομένων και σε σχέση με το χρόνο που αναμένεται να καταβληθεί. 
 
Οι κρατικά καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται σαν υποχρεώσεις, όπως και αυτές που αφορούν τα 
προσδιορισμένα προγράμματα παροχών. Η εταιρεία  λογίζει σαν υποχρέωση την παρούσα αξία των μελλοντικών ροών για νομικές ή ηθικές 
υποχρεώσεις προς τους εργαζόμενους σε αυτόν  για συνταξιοδότηση, απόλυση ή εθελούσια έξοδο. Η παρούσα αξία της κάθε σχετικής 
υποχρέωσης, υπολογίζεται από αναλογιστή για την ημερομηνία της κάθε Οικονομικής Θέσης. Αυξήσεις ή μειώσεις σε αυτές τις κρατικά 
καθορισμένες υποχρεώσεις για παροχές στο προσωπικό, λογίζονται κατευθείαν στα αποτελέσματα κάθε χρήσης. 

Οι υποχρεώσεις της εταιρείας που προκύπτουν από τη νομοθεσία περί αποζημιώσεων του προσωπικού, προσδιορίζεται από αναλογιστή και 
λογιστικοποιείται με πίστωση σχετικού λογαριασμού πρόβλεψης. 

 
3.9  Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

 υπάρχει μια παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων 
 είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί μια εκροή πόρων για το διακανονισμό της δέσμευσης 
 το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα 

 
Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση 
της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 
 
Οι προβλέψεις υπολογίζονται στην παρούσα αξία των εξόδων τα οποία, βάση της καλύτερης εκτίμησης της διοίκησης, απαιτούνται να 
καλύψουν την παρούσα υποχρέωση κατά το τέλος της περιόδου αναφοράς. Το προεξοφλητικό επιτόκιο που χρησιμοποιείται για τον 
προσδιορισμό της παρούσας αξίας αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αγοραίες εκτιμήσεις για τη χρονική αξία του χρήματος και αυξήσεις που 
αφορούν τη συγκεκριμένη υποχρέωση. 
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3.10  Μισθώσεις 
Με βάση το ΔΠΧΑ 16 καταργείται για τον μισθωτή η ταξινόμηση των μισθώσεων σε λειτουργικές μισθώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις 
και όλες οι μισθώσεις αναγνωρίζονται λογιστικά ως στοιχεία «Κατάστασης Οικονομικής Θέσης», μέσω της αναγνώρισης ενός «δικαιώματος 
χρήσης» στοιχείων του ενεργητικού και μίας «υποχρέωσης μίσθωσης». 
Συνέπεια της ανωτέρων αλλαγής,  η Εταιρεία κατά την 1 Ιανουαρίου 2019 υιοθέτησε το ΔΠΧΑ 16, μη εφαρμόζοντας αναδρομική προσέγγιση. 
Η Εταιρεία αναγνώρισε μία υποχρέωση την οποία και επιμέτρησε στην παρούσα αξία της, όπως αυτή προκύπτει από την προεξόφληση των 
εναπομενουσών μισθωμάτων με επιτόκιο 1,69%. Περαιτέρω, αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα 
ποσό το οποίο είναι ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση που αναγνωρίστηκε. Η εταιρεία χρησιμοποίησε τη μέθοδο της σωρευτικής επίδρασης 
κατά την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Η επίπτωση από την εφαρμογή του προτύπου στην καθαρή θέση της εταιρείας ήταν μηδενική. 
Η Εταιρεία διαθέτει λειτουργικές μισθώσεις που αφορά σε κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων λόγω μίσθωσης των γραφείων της, καθώς και σε 
μεταφορικά μέσα.  
 
3.11  Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 
Έσοδα: Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία πωλήσεων αγαθών, καθαρά από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές. Η 
αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

- Παροχή υπηρεσιών: Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο 
ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το ποσό της τιμής πώλησης που 
σχετίζεται με συμφωνία για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μεταγενέστερα, εγγράφεται σε μεταβατικό λογαριασμό και 
αναγνωρίζεται στα έσοδα της περιόδου στην οποία παρέχονται οι υπηρεσίες. Η αναγνώριση του εσόδου πραγματοποιείται με βάση 
την παροχή της υπηρεσίας (αρχή δεδουλευμένου εσόδου) και ως εκ τούτου, δεν υφίσταται επίδραση από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 
15. 

- Έσοδα από τόκους : Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου το οποίο είναι 
το επιτόκιο το οποίο προεξοφλεί με ακρίβεια μελλοντικές καταβολές τοις μετρητοίς ή εισπράξεις για τη διάρκεια της αναμενόμενης 
ζωής του χρηματοοικονομικού μέσου ή, όταν απαιτείται, για συντομότερο διάστημα, στην καθαρή λογιστική αξία του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης. Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 15 για την αναγνώριση εσόδων από τόκους 
δεν έχει επίδραση στη λογιστική πολιτική της Εταιρείας. 

 
Έξοδα: Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη βάση. Οι 
πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της περιόδου σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της 
μίσθωσης. 
  
3.12  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Ως συνδεδεμένα μέρη νοούνται οι επιχειρήσεις στις οποίες η εταιρεία διατηρεί τον έλεγχο ή ασκεί ουσιώδη επιρροή στη διαχείριση και 
οικονομική πολιτική τους. Επίσης, ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται τα μέλη της διοικήσεως της εταιρείας, συγγενικά με αυτά πρόσωπα 1ου 
βαθμού, καθώς και εταιρείες που κατέχονται από αυτά ή εταιρείες στις οποίες ασκούν ουσιώδη επιρροή στη λήψη επιχειρηματικών 
αποφάσεων. 
 
Όλες οι συναλλαγές μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν μερών διενεργούνται με τους ίδιους οικονομικούς όρους, που 
διενεργούνται παρόμοιες συναλλαγές με μη συνδεδεμένα μέρη κατά την ίδια χρονική στιγμή. 
 
3.13  Διανομή μερισμάτων 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή 
εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων. 
 
3.14  Κέρδη ανά μετοχή 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας το μέσο όρο των τυχόν κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 
 
3.15  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί από τη διοίκηση το σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες 
επηρεάζουν τα δημοσιευμένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων. Επηρεάζουν 
επίσης τις  γνωστοποιήσεις των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων την ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων, καθώς και 
τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων.  
 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων και των προσδοκιών 
για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται λογικά στις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ επαναξιολογούνται συνεχώς με τη χρησιμοποίηση 
όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. 
 
Οι εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο 
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, εσόδων και εξόδων αφορούν: 
 

 Φόροι εισοδήματος 
Η εταιρεία υπόκειται σε φορολόγηση και απαιτείται κρίση για τον προσδιορισμό της πρόβλεψης για φόρο εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές 
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο τελικός προσδιορισμός του φόρου είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις από 
αναμενόμενους φορολογικούς ελέγχους, βάσει εκτιμήσεων για το ενδεχόμενο που θα της επιβληθούν επιπλέον φόροι. Εάν το τελικό 
αποτέλεσμα του ελέγχου είναι διαφορετικό από το αρχικώς αναγνωρισθέν, η διαφορά θα επηρεάσει τον φόρο εισοδήματος και την πρόβλεψη 
για αναβαλλόμενη φορολογία της περιόδου.  
 
Η εταιρεία εκτιμά επίσης την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
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Η επιμέτρηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων αντανακλά τις 
επακόλουθες φορολογικές συνέπειες που θα προκύψουν από τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αναμένει, κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς να ανακτήσει ή να τακτοποιήσει τη λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών του.  
 

 Εξέταση για τυχόν απομείωση περιουσιακών στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τα γεγονότα και ενδείξεις που καταδεικνύουν κατά πόσο η λογιστική αξία των ασώματων και ενσώματων περιουσιακών 
στοιχείων του μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Στην περίπτωση αυτή γίνεται σχετικός έλεγχος απομείωσης προκειμένου να προσδιοριστεί η 
ανακτήσιμη αξία του περιουσιακού στοιχείου. Ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου θεωρείται το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
καθαρής τιμής πώλησης του (αν υπάρχει ενεργός αγορά) και της αξίας λόγω χρήσης του.  
 
 

 Ωφέλιμη ζωή αποσβέσιμων στοιχείων 
Η εταιρεία εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων σε κάθε περίοδο αναφοράς. Κατά το τέλος της περιόδου 
αναφοράς των συννημένων οικονομικών καταστάσεων η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων περιουσιακών 
στοιχείων αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των εν λόγω στοιχείων. 
 

 Ανακτησιμότητα των απαιτήσεων 
Όταν η εταιρεία έχει αντικειμενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόμενα σ’ αυτήν ποσά, σχηματίζει πρόβλεψη για την απομείωση 
των εμπορικών απαιτήσεων. Το ύψος της πρόβλεψης διαμορφώνεται από τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ της λογιστικής αξίας των 
απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών, οι οποίες προεξοφλούνται με το πραγματικό επιτόκιο. Το 
ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται στα αποτελέσματα.  
 

 Χρήση εύλογων αξιών 
H εταιρεία στα πλαίσια εφαρμογής των ΔΠΧΑ έχει την ευχέρεια να επιμετρά περιουσιακά του στοιχεία ή υποχρεώσεις στην εύλογη αξία τους. 
Η εύλογη αξία αποτελεί επιμέτρηση που βασίζεται στην αγορά και δεν αφορά μια συγκεκριμένη οντότητα. Για ορισμένα περιουσιακά στοιχεία 
και υποχρεώσεις, δύναται να υπάρχουν διαθέσιμες παρατηρήσιμες συναλλαγές στην αγορά ή πληροφορίες της αγοράς.  
Το μοναδικό σημαντικό περιουσιακό στοιχείο το οποίο η εταιρεία έχει αναγνωρίζει στην εύλογη αξία αφορούν το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά 
περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων» (βλέπε σημείωση 6.3)  (1ο επίπεδο ιεράρχησης εύλογης αξίας βάσει ΔΠΧΑ 
13). 
Σημειώνεται ότι η ιεράρχηση εύλογης αξίας δίνει μέγιστη προτεραιότητα στις επίσημες τιμές (χωρίς προσαρμογές) σε αγορές με σημαντικό 
όγκο συναλλαγών για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις (εισροές 1ου επιπέδου) και ελάχιστη προτεραιότητα σε μη 
παρατηρήσιμες εισροές (εισροές 3ου επιπέδου). 
Οι εισροές 1ου επιπέδου είναι οι επίσημες χρηματιστηριακές τιμές (χωρίς προσαρμογή) στις αγορές για πανομοιότυπα περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις στις οποίες έχει πρόσβαση η οντότητα κατά την ημερομηνία επιμέτρησης. 
Οι εισροές 2ου επιπέδου είναι εισροές πέραν των επίσημων χρηματιστηριακών τιμών που περιλαμβάνονται στο 1ο επίπεδο οι οποίες είναι 
παρατηρήσιμες για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση είτε άμεσα είτε έμμεσα. Εάν το περιουσιακό στοιχείο ή η υποχρέωση διαθέτει 
προκαθορισμένη (συμβατική) διάρκεια, μια εισροή 2ου επιπέδου πρέπει να είναι παρατηρήσιμη για την πλήρη διάρκεια ζωής του περιουσιακού 
στοιχείου ή της υποχρέωσης.  
Οι εισροές 3ου επιπέδου είναι μη παρατηρήσιμες εισροές για το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. 
Τέλος, για την αναγνώριση των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρεία (απαιτήσεις, διαθέσιμα και λοιπές υποχρεώσεις) βασίζεται 
στις ενδείξεις ή τις τιμές των ευλόγων τους αξιών για να εξετάσει την τυχόν απομείωση τους ή την ανάγκη οποιασδήποτε προσαρμογής της 
λογιστικής τους αξίας εφόσον κάτι τέτοιο απαιτείται από το λογιστικό πλαίσιο που εφαρμόζει. 
 

4. Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές 
 
4.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή μεταγενέστερα. 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη 
Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 «Γεωργία» 
και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 
Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022. 

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

Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων 
επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-
19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Η Εταιρεία θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για 
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) 

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



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  1/1 – 31/12/2021                                                                                    

  

 24

αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της 
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

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

Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ 
αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης 
εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή 
λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει 
την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

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

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

 
4.3 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών προσωπικού σε περιόδους 

υπηρεσίας, σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»  

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή 
παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 
αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών 
ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα 
Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»).  

Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του 
ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα τη λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.  

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 
8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την 
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.  

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή 
των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.  

Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την 
αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των 
οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται. Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα: 
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Ποσά σε €
Απόσπασμα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 31/12/2019 Προσαρμογή 

ΔΛΠ 19 1/1/2020

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 23.423 (18.191) 5.232

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 412.215 (18.191) 394.024
Αποθεματικά 1.234.340 57.487 1.291.828

Αποτελέσματα εις νέον (19.281) 119 (19.162)

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.722.060 57.606 1.272.666
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 77.319 (75.797) 1.521

Σύνολο Υποχρεώσεων 552.798 (75.797) 477.001

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.274.858 (18.191) 2.256.666  
 
Ποσά σε €
Απόσπασμα Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 
Θέσης 31/12/2020 Προσαρμογή 

ΔΛΠ 19 31/12/2020*

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 47.216 (18.398) 28.818

Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία 472.567 (18.398) 454.169
Αποθεματικά 1.238.696 51.879 1.290.574

Αποτελέσματα εις νέον 72.060 6.381 78.441

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 1.817.757 58.259 1.876.016
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 79.938 (76.657) 3.281

Σύνολο Υποχρεώσεων 530.640 (76.657) 453.983

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 2.348.397 (18.398) 2.330.000

Ποσά σε €

Απόσπασμα Κατάστασης Αποτελεσμάτων 31/12/2020 Προσαρμογή 
ΔΛΠ 19 31/12/2020*

Έξοδα διοίκησης (642.482) 8.239 (634.243)

Κέρδη προ φόρων 122.106 8.239 130.345

Φόροι εισοδήματος (30.765) (1.977) (32.742)

Καθαρά κέρδη περιόδου 91.341 6.262 97.603

Απόσπασμα Κατάστασης Συνολικών Εσόδων
Αναλογιστικά κέρδη (ζημιές) από προγράμματα 
καθορισμένων παροχών 5.731 (7.379) (1.648)

Αναβαλλόμενη φορολογία επί των αναλογιστικών ζημιών 
των προγραμμάτων καθορισμένων παροχών (1.375) 1.771 396

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά φόρων 4.356 (5.608) (1.253)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου 95.697 653 96.350  
 
 

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ  
 

5.1. Χρήση χρηματοοικονομικών μέσων 
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην αγορά των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και σε αυτό το πλαίσιο εκτίθεται δυνητικά σε μια σειρά από 
κινδύνους.  Η χρησιμοποίηση των χρηματοοικονομικών μέσων από την εταιρεία τόσο άμεσα  (μέσω του χαρτοφυλακίου συναλλαγών) όσο και 
έμμεσα (μέσω των λειτουργικών της εσόδων) επηρεάζει ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση, την κερδοφορία και τις ταμειακές της 
ροές. 
Στην υπ΄αριθμ. 6.24 σημείωση παρατίθεται ανάλυση της αξίας και των κατηγοριών των χρηματοοικονομικών μέσων που διαθέτει η Εταιρεία, 
καθώς και των λογαριασμών του της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης στους οποίους εμφανίζονται τα εν λόγω χρηματοοικονομικά στοιχεία.  

 
5.2. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά μέσα που διαθέτει η Εταιρεία είναι κυρίως οι εξής:  
 Πιστωτικός Κίνδυνος  
 Κίνδυνος Αγοράς (συναλλαγματικός, επιτοκίων και λοιπών τιμών αγοράς)  
 Κίνδυνος Ρευστότητας 
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Οι εργασίες διαχείρισης κινδύνων διεκπεραιώνονται από τη Διοίκηση  της εταιρείας η οποία  έχει αρμοδιότητα να προσδιορίζει, να εκτιμά και 
να αντισταθμίζει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε συνεργασία με τις υπηρεσίες που αντιμετωπίζουν αυτούς τους κινδύνους 
(Διαχείριση Κινδύνων) και να  προχωρά στη προληπτική εφαρμογή  των μέτρων που απαιτούνται προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η έκθεσή 
της εταιρείας στους κινδύνους αυτούς. Στα πλαίσια των ανωτέρω διαδικασιών το Διοικητικό Συμβούλιο έχει και την ευθύνη για την 
παρακολούθηση της κεφαλαιακής επάρκειας της εταιρείας σύμφωνα με τις αποφάσεις 1-9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Η εταιρεία εναρμονιζόμενη με την απόφαση 9/459/27.12.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
δημοσιοποιεί τις πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή της επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει και τη διαχείριση 
τους στην ιστοσελίδα της. 

 
5.3. Πιστωτικός κίνδυνος  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, ο οποίος είναι ο κίνδυνος το αντισυμβαλλόμενο μέρος να αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά 
που οφείλει όταν αυτά προκύπτουν. 
Ειδικά για την εταιρεία ο εν λόγω κίνδυνος εστιάζεται κυρίως στον κίνδυνο μη είσπραξης των απαιτήσεων της. Οι απαιτήσεις αφορούν, κυρίως  
τα αμοιβαία κεφάλαια της εταιρείας. 
Ο πιστωτικός κίνδυνος για ρευστά κεφάλαια (ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα) θεωρείται αμελητέος, αφενός γιατί είναι υψηλής ευκολίας 
ρευστοποίησης επενδύσεις και εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και αφετέρου γιατί οι αντισυμβαλλόμενοι είναι τράπεζες εγνωσμένης φήμης. 
Στην υπ. αριθμ. 6.26 σημείωση παρατίθεται πίνακας στον οποίο αναλύονται οι κατηγορίες των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων. 

 
5.4. Κίνδυνος αγοράς  

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς ο οποίος είναι ο κίνδυνος στη βάση του οποίου η εύλογη αξία ή οι μελλοντικές ταμειακές ροές των 
χρηματοοικονομικών μέσων της Εταιρείας ενδέχεται να παρουσιάσουν διακυμάνσεις εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς.  
Ο εν λόγω κίνδυνος για την εταιρεία εστιάζεται κυρίως στον συναλλαγματικό κίνδυνο, στον κίνδυνο επιτοκίων και στον κίνδυνο λοιπών 
αγοραίων τιμών. 
 

5.5. Συναλλαγματικός κίνδυνος  
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρείας, δεδομένου ότι οι συναλλαγές με τους πελάτες της σε ξένο νόμισμα 
είναι περιορισμένες. Δεν υπάρχουν μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας σε ξένο νόμισμα οπότε η έκθεση σε 
συναλλαγματικό κίνδυνο αφορά κατά κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού. 
 

5.6. Κίνδυνος επιτοκίου 
Δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις για την εταιρεία στην τρέχουσα χρήση και ως εκ τούτου ο κίνδυνος από τις μεταβολές των επιτοκίων 
είναι επουσιώδης.   
 

5.7. Κίνδυνος λοιπών αγοραίων τιμών 
Η Εταιρεία  λόγω  της δραστηριότητάς της εκτίθεται κυρίως στον κίνδυνο που απορρέει από τη διακύμανση της εύλογης αξίας ή των 
μελλοντικών ταμειακών ροών των επενδύσεων της. 
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας εκτίθεται σε κίνδυνο αγοράς. Μεγάλο μέρος του χαρτοφυλακίου των συναλλαγών επενδύεται σε ομολογίες, 
καθώς και σε αμοιβαία κεφάλαια τα οποία επενδύουν σε μεγάλο εύρος χρηματοπιστωτικών μέσων. 
 

5.8. Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος η Εταιρεία να αντιμετωπίσει μια δυσκολία στο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της, οι οποίες 
σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις. 
Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στον  προσδιορισμό  των  ελάχιστων κεφαλαίων   που θα πρέπει να είναι 
διαθέσιμα, προκειμένου να καλύπτονται όρια του ελάχιστου ποσοστού κεφαλαίων προς λήξη.  Γενικότερα η εταιρεία διατηρεί  το μεγαλύτερο 
μέρος των περιουσιακών της στοιχείων άμεσα διαθέσιμο το οποίο και υπερκαλύπτει τις υποχρεώσεις της. 
Στην υπ. αριθμ. 6.25 σημείωση παρατίθεται πίνακας της ληκτότητας των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας την 31/12/2020 
και 31/12/2019. 
 

5.9. Κίνδυνοι που απορρέουν από τo γενικότερο οικονομικό περιβάλλον 
Η ζήτηση των προϊόντων και κατ΄ επέκταση οι πωλήσεις της εταιρείας επηρεάζονται από διάφορους εξωγενείς με τη δραστηριότητα και τον 
κλάδο της εταιρείας παράγοντες. 
Ειδικότερα στην ελληνική αγορά, οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώθηκαν από την εξάπλωση του κορωνοϊού ( COVID-19 ), επηρεάζοντας 
ανάλογα την αγοραστική δύναμη, την κατανάλωση, την παραγωγή, την απασχόληση και τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές. Το ελληνικό 
κράτος αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα, λόγω αυτής της νέας συνθήκης, με αποτέλεσμα τη λήψη έκτακτων μέτρων τα οποία έχουν 
επίπτωση στην ελληνική οικονομία. Παρ΄ όλο το αρνητικό κλίμα, η εταιρεία έχει αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της για το έτος 2020, 
γεγονός που καταδεικνύει τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της εταιρείας. 
Μέσα σε ένα γενικότερο περιβάλλον αβεβαιότητας, μια ακριβής εκτίμηση της πορείας της αγοράς από την πλευρά της Διοίκησης δεν είναι 
δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Παρόλα αυτά, για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ανωτέρω κινδύνων, η εταιρεία εντείνει τις 
προωθητικές της ενέργειες, εστιάζοντας παράλληλα στη μείωση του λειτουργικού κόστους και στην παραγωγή θετικών ταμειακών ροών.     
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6. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
6.1. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Επί των ενσώματων ακινητοποιήσεων της Εταιρείας δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Κτίρια - 
Εγκαταστάσεις 

Μεταφορικά 
μέσα

Έπιπλα &Λοιπός 
εξοπλισμός

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 01/01/2020 91.814 78 351.700 443.592
Προσθήκες 62.820 0 6.485 69.304

Μειώσεις 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2020 154.634 78 358.185 512.896
Προσθήκες 0 41.702 7.057 48.759

Μειώσεις (26.777) 0 0 (26.777)

Υπόλοιπα 31/12/2021 127.857 41.780 365.241 534.878

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 01/01/2020 36.830 78 311.998 348.905
Αποσβέσεις 19.817 0 11.015 30.832

Μειώσεις 0 0 0 0

Υπόλοιπα 31/12/2020 56.647 78 323.013 379.738
Αποσβέσεις 22.797 2.085 11.635 36.517

Μειώσεις (26.777) 0 0 (26.777)

Υπόλοιπα 31/12/2021 52.667 2.163 334.648 389.478

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2020 97.987 0 35.172 133.159

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2021 75.190 39.617 30.593 145.400

Ποσά σε € Σύνολο

 
 
 
Στις ενσώματες ακινητοποιήσεις περιλαμβάνονται και τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης και αναλύονται ως εξής:  
 

Απαιτήσεις από μισθώσεις
Την 1η Ιανουαρίου 2020 12.171
Προσθήκες 60.524

Αποσβέσεις (17.215)

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 55.480

Προσθήκες 41.702

Αποσβέσεις (22.260)

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 74.922  
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6.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας αφορούν λογισμικά προγράμματα (software) και αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € Λογισμικά 
προγ/τα

Α. Αξίες Κτήσης

Υπόλοιπα 01/01/2020 486.815
Προσθήκες 11.744

Μειώσεις 0

Υπόλοιπα 31/12/2020 498.559
Προσθήκες 14.631

Μειώσεις 0

Υπόλοιπα 31/12/2021 513.190

Β. Αποσβέσεις

Υπόλοιπα 01/01/2020 442.710
Αποσβέσεις 13.657

Μειώσεις 0

Υπόλοιπα 31/12/2020 456.366
Αποσβέσεις 16.281

Μειώσεις 0

Υπόλοιπα 31/12/2021 472.647

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2020 42.192

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2021 40.543  
 

 
6.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια και ομολογίες και αποτιμώνται στην τρέχουσα αξία τους κατά την 
ημερομηνία αναφοράς, ενώ κατατάσσονται στο επίπεδο 1: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Ομολογίες 774.504 874.790

Αμοιβαία κεφάλαια 1.066.627 578.203

Σύνολο 1.841.131 1.452.993  
 
Οι επενδύσεις σε εύλογη αξία αναλύονται ως εξής: 
 
 
Επενδύσεις σε εύλογη αξία 31/12/2021 31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης 1.452.993 1.484.716

Προσθήκες 1.262.838 1.612.014

Πωλήσεις (915.014) (1.544.474)

Καταβληθέντες Τόκοι 1.942 0

Προσαρμογή σε εύλογη αξία 38.373 (99.263)

Υπόλοιπο τέλους χρήσης 1.841.131 1.452.993  
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6.4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 
Το ποσό των € 250.000 αφορά καταβολή ως εγγύηση εισφορών στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας εταιρείας 
μέλος τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ αυτήν τις εισφορές της μειωμένες με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα 
καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της εταιρείας μέλος. 
 
 

6.5. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις  
Οι πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Απαιτήσεις από πελάτες 139.034 125.162

Λοιπές απαιτήσεις 79.615 74.051

Σύνολο 218.649 199.213

Λοιπές απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020

Ελληνικό Δημόσιο (Παρακρ/νοι φόροι κλπ φόροι) 0 0

Έξοδα επόμενων χρήσεων 65.169 59.232

Δουλευμένα έσοδα χρήσης 14.446 14.819

Σύνολο 79.615 74.051  
 
Η λογιστική αξία των παραπάνω απαιτήσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους. 
 
 

6.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα     
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Ταμείο 319 236

Καταθέσεις όψεως 187.525 223.388

Σύνολο 187.844 223.624  
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6.7. Μετοχικό κεφάλαιο   
Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και δεν διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Tο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 
31/12/2021 και 31/12/2020 έχει ως εξής: 

 
Αριθμός 
Μετοχών Ονομαστική Αξία Μετοχικό 

κεφάλαιο
Υπόλοιπα την 01/01/2020 375.556 1,35 507.001
Μεταβολή χρήσης 0 0 0

Υπόλοιπα την 31/12/2020 375.556 1,35 507.001
Μεταβολή χρήσης 0 0 0

Υπόλοιπα την 31/12/2021 375.556 1,35 507.001  
 

6.8. Αποθεματικά κεφάλαια 
Τα αποθεματικά κεφάλαια αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Τακτικό αποθεματικό 234.274 234.274
Υπέρ το άρτιο διαφορά 973.327 973.327
Αποθεματικά από έσοδα φορολογηθέντα κατ' ειδικό 
τρόπο και απαλλασσόμενα 55.367 55.367

Κέρδη/(Ζημιές) από προγράμματα καθορισμένων 
παροχών, καθαρά από φόρους 27.478 27.607

Σύνολο 1.290.445 1.290.574  
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6.9. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Οι υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία αναλύονται κάτωθι. 
Τα συγκριτικά ποσά έχουν προσαρμοστεί όπου ήταν απαραίτητο κατόπιν της αλλαγής της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (βλ. σημείωση 
4.3). 
 

31/12/2021 31/12/2020

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 4.605 3.281
Σύνολο 4.605 3.281  
 
Η κίνηση της υποχρέωσης έχει ως εξής: 
 
Μεταβολές στην καθαρή υποχρέωση που 
αναγνωρίζονται στον ισολογισμό 31/12/2021 31/12/2020

Παρούσα Αξία Δέσμευσης καθορισμένων Παροχών 
(κατά την έναρξη της οικονομικής περιόδου) 3.281 1.521
Καταβληθείσες αποζημιώσεις (6.267) 0
Αναλογιστικά (Κέρδη)/ Ζημιές της περιόδου 1.097 1.648
Καθαρό έξοδο χρήσης 6.494 111
Παρούσα Αξία Δέσμευσης καθορισμένων 
Παροχών 4.605 3.281

Κατάσταση αποτελεσμάτων 31/12/2021 31/12/2020

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης 206 94
Δαπάνη τόκου 21 18
Κόστος προϋπηρεσίας λόγω τροποποιήσεων 0 0
(Κέρδος)/ζημία λόγω διακανονισμών / περικοπών / 
τερματισμών / εκχωρήσεων 6.267 0
Λοιπά έξοδα 0 0
Καθαρό έξοδα χρήσης 6.494 111

Λοιπά Συνολικά Έσοδα (OCI) 31/12/2021 31/12/2020

Ποσό που καταχωρείται στο OCI 1.097 1.648 
Σωρευτικό Ποσό που καταχωρείται στο OCI 1.097 1.648  
 
 
 
 
 
 

31/12/2021 31/12/2020
Επιτόκιο προεξόφλησης 1,1% 0,6%
Αύξηση απιοδοχών 1,0% 1,0%
Πληθωρισμός 1,8% 1,4%  
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6.10. Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης 
Η Εταιρεία διαθέτει μισθώσεις που αφορούν κτίρια και εγκαταστάσεις κτιρίων λόγω μίσθωσης των γραφείων της, καθώς και επιβατικά 
αυτοκίνητα. Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Την 1η Ιανουαρίου 2020 12.101
Προσθήκες 59.594

Πληρωμές (15.000)

Τόκοι μισθωμάτων 330

Την 31η Δεκεμβρίου 2020 57.025

Προσθήκες 41.702

Πληρωμές (20.031)

Τόκοι μισθωμάτων 1.006

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 79.701

31/12/2021 31/12/2020
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 50.517 39.913

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από 
μισθώσεις 29.184 17.112

Σύνολο 79.701 57.025  
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6.11. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις-υποχρεώσεις 
Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα μειώθηκε από 24% σε 22% από 
τη χρήση 2021 και εφεξής. 
Η συνολική μεταβολή στον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος της εταιρείας είναι η παρακάτω: 
 

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση)

Υπόλοιπο 
1.1.2021

Καταχώρηση 
στα 

Αποτελέσματα

Καταχώρηση 
στα Ίδια 
Κεφάλαια

Υπόλοιπο 
31.12.2021

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους 787 (742) 968 1.013
Επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων χρήσης (17.328) (6.998) 0 (24.326)

Απομείωση απαιτήσεων 0 0 0 0

Προβλέψεις 44.988 5.656 0 50.645

Λοιπά 371 681 0 1.051

Σύνολο 28.818 (1.403) 968 28.383

     

Αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέωση)

Υπόλοιπο 
1.1.2020

Καταχώρηση 
στα 

Αποτελέσματα

Καταχώρηση 
στα Ίδια 
Κεφάλαια

Υπόλοιπο 
31.12.2020

Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους 365 27 396 787
Επενδύσεις σε εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων χρήσης (41.151) 23.823 0 (17.328)

Απομείωση απαιτήσεων 0 0 0 0

Προβλέψεις 44.992 (4) 0 44.988

Λοιπά 1.026 (656) 0 371

Σύνολο 5.232 23.191 396 28.818  
 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει έσοδο ποσού 2.402 ευρώ, που προέρχεται από την επανεκτίμηση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. 
 
Ο συμψηφισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λαμβάνει χώρα όταν υπάρχει, από πλευράς εταιρείας, 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα για κάτι τέτοιο και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. 
 

6.12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις    
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Προμηθευτές 106.195 91.352
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 29.184 17.112
Υποχρεώσεις προς μετόχους από μείωση ΜΚ 20.252 20.252
Παρακρατούμενοι φόροι 16.789 17.933
Λοιποί φόροι 301 264
ΦΠΑ 4.069 2.713
Ασφαλιστικές εισφορές 20.488 21.416
Δικαιούχοι αμοιβών 27.990 24.066
Σύνολο 225.268 195.109  
 
Η λογιστική αξία των ανωτέρω υποχρεώσεων αντικατοπτρίζει την εύλογη αξία τους.   
 

6.13. Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 
 
Το ποσό των 79.118 ευρώ αφορά κυρίως την υποχρέωση φόρου εισοδήματος των φορολογητέων κερδών της εταιρείας κατά την 31/12/2021 
και έχει υπολογιστεί με φορολογικό συντελεστή 22%. Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων στην Ελλάδα μειώθηκε από 24% σε 22% από τη χρήση 2021 και εφεξής. 
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6.14. Προβλέψεις 
Οι προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 
 

31/12/2021 31/12/2020

Επίδικες υποχρεώσεις 244.650 202.270

Σύνολο 244.650 202.270  
 

6.15. Έσοδα από παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών έχουν ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Έσοδα από διαχείριση Α/Κ 1.291.721 1.010.785

Έσοδα από προμήθειες πελατών 83.407 80.000

Σύνολο 1.375.129 1.090.785  
 

6.16. Κόστος παροχής υπηρεσιών  
Το κόστος παροχής υπηρεσιών αναλύεται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 121.088 116.076

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 123.022 87.710

Παροχές τρίτων 863 5.119

Φόροι τέλη 16.012 0

Διάφορα έξοδα 12.358 10.880

Αποσβέσεις 11.166 9.869

Σύνολο 284.509 229.653  
 

6.17. Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0 0

Λοιπά έσοδα 2.789 2.609

Σύνολο 2.789 2.609  
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6.18. Έξοδα διοίκησης    
Τα έξοδα διοίκησης αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 402.991 372.788

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 93.695 79.412

Παροχές τρίτων 11.542 8.995

Φόροι τέλη 17.012 36.753

Διάφορα έξοδα 124.710 106.497

Αποσβέσεις 36.048 29.686

Προβλέψεις 42.607 111

Σύνολο 728.607 634.243  
 

6.19. Έξοδα διάθεσης  
Τα έξοδα διάθεσης αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 88.023 83.669

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 2 2

Παροχές τρίτων 1.735 4.257

Φόροι τέλη 8.006 0

Διάφορα έξοδα 9.109 250

Αποσβέσεις 5.583 4.934

Σύνολο 112.458 93.112  
 

6.20. Λοιπά έξοδα     
Τα λοιπά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 1.034 1.424

Προβλέψεις 0 307

Σύνολο 1.034 1.731  
 

6.21. Χρηματοοικονομικά έσοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Πιστωτικοί τόκοι 30.559 29.961

Κέρδη αποτίμησης τίτλων 38.373 0

Έσοδα χρεογράφων 7.397 65.599

Σύνολο 76.328 95.560  
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6.22. Χρηματοοικονομικά έξοδα     
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως εξής: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου 0 (99.263)

Ζημιές από πώληση τίτλων (5.620) 0

Λοιπά συναφή με τις χρηματοδ. έξοδα (1.350) (606)

Σύνολο (6.970) (99.869)  
 

6.23. Φόρος εισοδήματος 
Σύμφωνα με τον Νόμο 4799/2021, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων στην Ελλάδα μειώθηκε από 24% σε 22% από 
τη χρήση 2021 και εφεξής. 
 
Οι φόροι που λογίσθηκαν στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης αναλύονται ως ακολούθως: 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Τρέχων φόρος 73.917 55.933

Διαφορές φόρου προηγούμενης χρήσης (15.740) 0

(Έσοδα)/ έξοδα αναβαλλόμενου φόρου 1.403 (23.191)

Σύνολο 59.579 32.742  
 
Η αναβαλλόμενη φορολογία αφορά σε: 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Παροχές προσωπικού 742 (27)

Αποτιμήσεις χρεογράφων 6.998 (23.823)

Προβλέψεις (5.656) 4

Λοιπά (681) 656

Σύνολο αναβαλλόμενης 
φορολογίας 1.403 (23.191)  
 
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει έσοδο ποσού 2.402 ευρώ, που προέρχεται από την επανεκτίμηση αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων λόγω της μείωσης του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα. 
 
 

6.24. Βασικά κέρδη ανά μετοχή 
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 
 
 
 

1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Κέρδη/ (Ζημιές) μετά από φόρους 261.088 97.603 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 375.556 375.556

Βασικά Κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ ανά μετοχή) 0,6952 0,2599  
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6.25. Κατηγορίες χρηματοοικονομικών μέσων 
Τα χρηματοοικονομικά μέσα που κατείχε η εταιρεία την 31/12/2021 και 31/12/2020 έχουν ως εξής: 
 
 

 

Κονδύλια 31/12/2021 31/12/2020

Ισολογισμού
Δάνεια και απαιτήσεις Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 250.000 250.000

Πελάτες και λοιπές εμπορικές 
απαιτήσεις (*) 139.034 125.162

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα 
προς πώληση 0 0

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 187.844 223.624

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων 576.878 598.786

Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
(*) 154.152 135.670

Σύνολο χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων 154.152 135.670

Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις στο 
αποσβεσμένο κόστος

Περιουσιακά στοιχεία 

 
 
 

(*) Το κονδύλι σε σχέση με εμφανιζόμενο στον Ισολογισμό, διαφέρει κατά: 
 απαιτήσεις ή υποχρεώσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων. 
 προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με 

μετρητά ή άλλα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή 
υπηρεσιών. 

 προκαταβολές που έχουν ληφθεί από πελάτες για μελλοντική πώληση υπηρεσιών 
 προπληρωθέντα έξοδα ή προεισπραχθέντα έσοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή παράδοση μετρητών ή άλλων 

χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 
 απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 
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6.26. Κίνδυνος Ρευστότητας 
Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 
 
 
 
 

31/12/2021

Σύνολο

Εντός 6 έως Από 1

6 μηνών 12 μήνες έως 5 έτη
Δάνεια και απαιτήσεις 139.034 0 250.000 0 389.034
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε 
εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 1.066.627 0 774.504 0 1.841.131

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 187.844 0 0 0 187.844

Σύνολο (α) 1.393.506 0 1.024.504 0 2.418.009

31/12/2021

Σύνολο

Εντός 6 έως Από 1

6 μηνών 12 μήνες έως 5 έτη

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 154.152 0 0 0 154.152

Σύνολο (β) 154.152 0 0 0 154.152

Συμψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 1.239.354 0 1.024.504 0 2.263.858

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Αργότερα από  5 
έτη

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Αργότερα από  5 
έτη

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία

 (β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

 
 
 
 

Σύνολο

Εντός 6 έως Από 1

6 μηνών 12 μήνες έως 5 έτη
Δάνεια και απαιτήσεις 125.162 0 250.000 0 375.162
Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς 
πώληση 578.203 0 874.790 0 1.452.993

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 223.624 0 0 0 223.624

Σύνολο (α) 926.989 0 1.124.790 0 2.051.779

31/12/2020

Σύνολο

Εντός 6 έως Από 1

6 μηνών 12 μήνες έως 5 έτη

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 135.670 0 0 0 135.670

Σύνολο (β) 135.670 0 0 0 135.670
Συμψηφιστικό υπόλοιπο (α)-(β) 791.319 0 1.124.790 0 1.916.109

 (β) Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Αργότερα από  5 
έτη

(α) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες

Αργότερα από  5 
έτη
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6.27. Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο Πίνακας που παρουσιάζει το μέγιστο βαθμό έκθεσης της εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο έναντι των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων της έχει ως εξής: 
 

 

31/12/2021 Ποσά που καλύπτονται από εγγυήσεις 
τραπεζών/δημοσίου ή άλλους οργανισμούς Λοιπά ποσά Σύνολο

Δάνεια και απαιτήσεις 250.000 139.034 389.034

ΣΥΝΟΛΟ 250.000 139.034 389.034

31/12/2020 Ποσά που καλύπτονται από εγγυήσεις 
τραπεζών/δημοσίου ή άλλους οργανισμούς Λοιπά ποσά Σύνολο

Δάνεια και απαιτήσεις 250.000 125.162 375.162

ΣΥΝΟΛΟ 250.000 125.162 375.162  
 

 
 

7. Υπόλοιπα και συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 
Οι συναλλαγές και υπόλοιπα της εταιρείας με συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 
 
 

 

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Μητρική 80.000 80.000

Σύνολο 80.000 80.000

Έξοδα 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Μητρική 106.382 69.305

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 534 2.806

Σύνολο 106.915 72.111

Απαιτήσεις 31/12/2021 31/12/2020

Μητρική 24.800 24.800

Σύνολο 24.800 24.800

Υποχρεώσεις 31/12/2021 31/12/2020

Μητρική 57.714 70.777

Λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες 0 649

Σύνολο 57.714 71.427

Αμοιβές βασικών διοικητικών στελεχών 1/1-
31/12/2021

1/1-
31/12/2020

Βασικά διοικητικά στελέχη 159.693 151.017

Σύνολο 159.693 151.017  
 

 
Στο πλαίσιο υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς τη μητρική περιλαμβάνου και υποχρεώσεις από μισθώσεις 
(31.12.2021:39.857 ευρώ και 31.12.2020: 57.025 ευρώ). 
Οι αμοιβές των διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης συμπεριλαμβάνουν μισθούς και άλλες παροχές. 
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8. Ασυνήθεις συναλλαγές 
Δεν συντρέχει περίπτωση περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, καθαρής θέσης, καθαρών κερδών ή ταμειακών ροών τα οποία να είναι 
ασυνήθη λόγω της φύσης, του μεγέθους ή της περίπτωσής τους. 
 

9. Δεσμεύσεις  
Για τις μισθώσεις που έχει συνάψει η εταιρεία, τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά μισθώματα έχουν ως κάτωθι: 
 

Κτίρια ΙΧ Λοιπά Σύνολο

Έως 1 έτος 21.600 8.706 415 30.721

Από 1-5 έτη 18.900 32.794 0 51.694

Πάνω από 5 έτη 0 0 0 0

Σύνολο 40.500 41.500 415 82.415  
 

10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Για τις επίδικες υποθέσεις κατά της εταιρείας έχει αναγνωριστεί σχετική πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις. Η Διοίκηση της Εταιρείας 
στηριζόμενη και στην άποψη των Νομικών της Συμβούλων, εκτιμάει ότι δεν θα προκύψουν επιπλέον ποσά κατά της Εταιρείας από τις εν 
εξελίξει επίδικες υποθέσεις πέραν των ήδη καλυπτόμενων από τις αντίστοιχες προβλέψεις. 
 
Η εταιρεία για τις χρήσεις 2012 έως και 2020 έλαβε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν. 
2238/1994 και του άρθρου 65Α παρ.1 του Ν.4174/2013 και εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά πιστοποιητικά με συμπέρασμα χωρίς 
επιφύλαξη από τους νόμιμους ελεγκτές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1006/2016, οι εταιρείες οι οποίες έχουν υπαχθεί στον ως άνω ειδικό 
φορολογικό έλεγχο δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια τακτικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Το δικαίωμα του Δημοσίου για 
την επιβολή του φόρου για τις χρήσεις μέχρι και το 2015 έχει παραγραφεί μέχρι την 31/12/2021. 
Για τη χρήση 2021 ο φορολογικός έλεγχος των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη λήψη Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης βρίσκεται σε 
εξέλιξη και εκτιμούμε ότι με την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου τυχούσες πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 
Η συμμετοχή της εταιρείας στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο αφορά ποσά που καταβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2533/1997, στο 
άρθρο 74 § 4 του οποίου προβλέπεται ότι, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας μιας εταιρείας μέλος τότε το Συνεγγυητικό επιστρέφει σ’ 
αυτήν τις εισφορές της μειωμένες με τις αποζημιώσεις που κατέβαλε (ή πιθανολογείται ότι θα καταβάλει) το Συνεγγυητικό προς εντολείς της 
εταιρείας μέλος. 
 

11. Κεφάλαια υπό διαχείριση  
Τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία, καθώς και τα κεφάλαια των ιδιωτών πελατών βάσει του ενεργητικού έχουν ως εξής: 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
31/12/2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
31/12/2020

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 91.902.833 83.091.644

ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ 385.537.045 333.188.274  
 

12. Κεφαλαιακή επάρκεια  
Η εταιρεία παρακολουθεί τον κίνδυνο αναφορικά με το ύψος, τη διάρθρωση και τη σταθερότητα των ιδίων κεφαλαίων της σύμφωνα με την 
απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 686/26.6.2014. Κατά τη διάρκεια του 2021, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας κινήθηκε σε 
ικανοποιητικά μεγέθη δεδομένου του είδους και μεγέθους της εταιρείας και κρίνεται επαρκής. Συγκεκριμένα κυμάνθηκε ως εξής: 
 

 Α τρίμηνο 2021 : 41,38% 
 Β τρίμηνο 2021 : 34,11% 
 Γ τρίμηνο 2021 : 32,05% 
 Δ τρίμηνο 2021 : 29,41% 

 
13. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

Στη διάρκεια της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης δεν μεταβλήθηκε το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας. 
Με την από 34/01.02.2021 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίθηκε με την από 233667/09.02.2022 απόφαση Γ.Ε.Μ.Η. 
09.02.2022, εγκρίθηκε η τροποποίηση των άρθρων 3 (Σκοπός), 18 και 30 του καταστατικού της εταιρείας. 
Ο σκοπός της εταιρείας μεταβλήθηκε ως ακολούθως και είναι αποκλειστικά: α) η διαχείριση ΟΣΕΚΑ του ν. 4099/2012, άλλων οργανισμών 
συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες κατά την έννοια της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όπως ισχύει, καθώς και άλλων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4099/2012 και β) η διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, που δεν 
καλύπτονται από την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 παρ. 2β) του ν. 4209/2013. 
 Κατά παρέκκλιση, η Εταιρεία παρέχει επιπρόσθετα και τις ακόλουθες υπηρεσίες : 
α ) Τη διαχείριση χαρτοφυλακίων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, βάσει εντολών που 
παρέχονται από τους πελάτες σε διακριτική βάση και για κάθε πελάτη χωριστά, εφόσον τα χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα 
από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που απαριθμούνται στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 , όπως ισχύει και 
β ) Τις παρεπόμενες υπηρεσίες της παροχής επενδυτικών συμβουλών για ένα ή περισσότερα από τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αναφέρονται 
στο Τμήμα Γ του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, όπως ισχύει, της φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης μεριδίων οργανισμών συλλογικών 
επενδύσεων και της λήψης και διαβίβασης εντολών επί χρηματοπιστωτικών μέσων.   
Δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα τα οποία να επηρεάζουν σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας την 31/12/2021 
μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης και να μην έχει γνωστοποιηθεί. 


