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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

(Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2 του Ν. 3556/2007) 

 
 

Εξ όσων γνωρίζουμε δηλώνουμε και βεβαιώνουμε ότι οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

«VIDAVO A.E.» για τη χρήση 1/1/2020 έως 31/12/2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχειά της 

Κατάστασης οικονομικής Θέσης, τα στοιχεία της Κατάστασης Μεταβολών ιδίων Κεφαλαίων, τα 

στοιχεία της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος και τα στοιχεία της Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

της Εταιρείας. Επίσης δηλώνουμε και βεβαιώνουμε ότι η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού 

Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις επιδόσεις και την θέση της Εταιρείας, 

συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που 

αντιμετωπίζει. 

 
 
 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2021 
 
 

Οι δηλούντες-βεβαιούντες 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
 
 

ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΑΔΤ. ΑΚ. 931060 

 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΔΤ. ΑΗ. 785081 
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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1/1 - 31/12/2020 

 
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την εταιρική χρήση 2020 

και συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 150 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018 και κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σε 

συνδυασμό με την εγκύκλιο, αρ. πρωτ.: 62784/2017 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

 

Η παρούσα  έκθεση παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τα 

αποτελέσματα και την θέση της εταιρείας για την κλειόμενη χρήση, περιγραφή των σημαντικών 

γεγονότων που έλαβαν χώρα στην χρήση καθώς και περιγραφή των σημαντικών γεγονότων που 

έλαβαν χώρα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Επίσης παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την 

διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων που αντιμετωπίζει η εταιρεία,  για τις συναλλαγές 

που έγιναν μεταξύ της εταιρείας και των συνδεδεμένων αυτής μερών καθώς και πληροφορίες 

σχετικά με την προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Τέλος η Ετήσια Έκθεση 

περιλαμβάνει και τις λοιπές πληροφορίες που προβλέπονται βάσει των παραγράφων  7 &  8 του 

άρθρου 4 του Ν 3557/2007. (ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ). 

 
Α. Εξέλιξη, επιδόσεις και θέση της εταιρείας 
 
To 2020, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη χρονιά κατά την οποία η ανθρωπότητα κλήθηκε να ανταποκριθεί 

στις πρωτόγνωρες προκλήσεις που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19. Τα πρωτοφανή 

περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προφύλαξη των πολιτών και το περιβάλλον 

αβεβαιότητας που επικράτησε είχαν ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της οικονομικής 

δραστηριότητας, με την παγκόσμια οικονομία να σημειώνει τη μεγαλύτερη ύφεση που έχει 

καταγραφεί μεταπολεμικά.  

Η VIDAVO Α.Ε., παρακολουθώντας πάντα στενά τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, έλαβε 

έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και 

κατόρθωσε να εξασφαλίσει τη λειτουργία της Εταιρείας στο πλαίσιο του δυνατού αλλά και να 

περιορίσει στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας. 

 

Παρακάτω αναφέρουμε συνοπτικά τα οικονομικά στοιχεία και αποτελέσματα της εταιρείας για τη 

χρήση 1/1-31/12/2020:  

Ο κύκλος εργασιών στην τρέχουσα χρήση ανήλθε στο ποσό των € 311.890,75 έναντι € 280.381,16 

της προηγούμενης χρήσης σημειώνοντας αύξηση κατά 11% περίπου. Το μικτό κέρδος στην τρέχουσα 

χρήση διαμορφώθηκε στο ποσό των € 277.129,06 έναντι € 233.278,37 της προηγούμενης χρήσης. Τα 

λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης, που αφορούν κυρίως έσοδα επιδοτήσεων ερευνητικών προγραμμάτων, 

ανήλθαν σε € 358.713,62 έναντι € 320.902,51, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης του 12% περίπου. 

Το EBITDA στην τρέχουσα χρήση εμφανίζεται στο ποσό των € 123.231,49 έναντι € 128.212,57 της 

προηγούμενης χρήσης. 
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Επίσης, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι απαιτήσεις από πελάτες μειώθηκαν στο ποσό των € 

123.927,90 την 31η Δεκεμβρίου 2020 έναντι € 135.952,08 την 31η Δεκεμβρίου 2019, οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν από € 162.334,50 την 31/12/2019 σε € 118.373,72 την 

31/12/2020 κυρίως εξαιτίας της μείωσης της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης και οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μειώθηκαν από € 962.782,70 την 31/12/2019 σε € 745.922,00 την 

31/12/2020.   

   

Παρακάτω παραθέτουμε ορισμένους βασικούς αριθμοδείκτες για την πληρέστερη απεικόνιση της 

επίδοσης και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.   

 
31.12.2020 31.12.2019

1,44
Βραχυπροθεσμες Υποχρεωσεις

Αριθμοδείκτης Τύπος

Γενικη Ρευστότητα
Κυκλοφορούν Ενεργητικό

1,72

Καθαρό Περιθώριο Κέρδους
Καθαρά Κέρδη

30% 36%
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Μικτό Περιθώριο Κέρδους
Μικτα Κέρδη Χρήσεως

89% 83%
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως

Διάρθρωση Κεφαλαίων
Ιδια Κεφάλαια

0,79 0,53
Ξένα Κεφάλαια

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων
Καθαρά Κέρδη

14% 17%
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

Κυκλοφοριακής ταχύτητας απαιτήσεων πελατών
Απαιτήσεις από πελάτες  Χ 365

159,10 92,21
Καθαρές Πωλήσεις Χρήσεως  

 
 
Β. Σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020   
 
Κατά τη διάρκεια του 2020, η εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητές της σε συνθήκες παγκόσμιας 

πανδημίας και κρίσης μέσα στην χώρα, λόγω της εξάπλωσης του ιού Covid-19, και σε μέρος του 

έτους επίσης σε συνθήκες όπου κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στη χώρα (18/03/2020 -

22/06/2020). Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, προσαρμοζόμενη στους νέους όρους, η εταιρεία 

ανέλαβε διάφορες ενέργειες και προσάρμοσε πλήρως τη λειτουργία της στις συστάσεις και τα 

διατάγματα που εξέδωσε η Κυβέρνηση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Προκειμένου να 

προστατεύσει την υγεία των εργαζομένων και των συνεργατών της, η εταιρεία ανέλαβε οργανωτικές 

και τεχνικές ενέργειες, οι οποίες επέτρεψαν τη συνέχεια της δραστηριότητάς της. 

 

Για την προστασία του προσωπικού της, η εταιρεία υιοθέτησε μέτρα για την ενίσχυση της κοινωνικής 

απόστασης κατά τη διάρκεια της εργασίας, προώθησε και οργάνωσε απομακρυσμένη εργασία όπου 

ήταν δυνατόν. 

 

Κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου διακρίνονται: 

 

1. Υλοποίηση έργων τηλεπρόνοιας & mhealth (Β2Β) 
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2. Συνέχιση και εξέλιξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της εταιρίας (market driven research 

& innovation), με έμφαση στην εφαρμογή mhealth λύσεων στον τομέα του τουρισμού.  

3. Συνεχής εξέλιξη των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας (consumer-based applications, 

B2C), με έμφαση σε λύσεις αυτοδιαχείρισης & αυτοβελτίωσης. 

 
Γ. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων  
 
Η εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 

εφαρμόζει η εταιρία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :  

 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται 

λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγματικό 

κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  

Η πολιτική της εταιρίας είναι να μην εκτίθεται σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής 

αντιστάθμισης, διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριμένα συστήματα 

πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν μελλοντικών συναλλαγματικών ζημιών. 

 
β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

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

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εταιρία ελέγχει την φερεγγυότητα  των πελατών με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

 
 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, όπως απεικονίζεται και από τους σχετικούς 

χρηματοοικονομικούς δείκτες. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη 

των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η 

αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η εταιρία 

εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 

Η ληκτότητα (Ageing)  των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 
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εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.973,87

Λοιπές Υποχρεώσεις 56.807,55 904.001,28

Σύνολα 58.781,42 904.001,28

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 284,50

Λοιπές Υποχρεώσεις 59.555,42 686.082,08

Σύνολα 59.839,92 686.082,08

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

31/12/2019

31/12/2020

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

 
 
 
δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
 
Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων.  

Η εταιρία δεν έχει προχωρήσει σε λήψη μακροπροθέσμου ή βραχυπροθέσμου δανεισμού με 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή 

βάση. 

 

ε) Κίνδυνος από επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 
 
Κατά τη διάρκεια του 2020, η VIDAVO Α.Ε. έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την 

διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και 

προστασία των ανθρώπων της. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε με αμεσότητα, ευελιξία και 

αποφασιστικότητα στην επιτυχή μετάβαση σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, όπου ήταν 

εφικτό, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της. 

 

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 δεν αναμένεται να λήξει άμεσα, καθώς οι στόχοι των 

χρονοδιαγραμμάτων εμβολιασμού δεν επιτυγχάνονται, ενώ οι μεταλλάξεις του ιού μπορεί να 

μεταβάλουν τη μεταδοτικότητα του ιού και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Κατά συνέπεια ο 

κίνδυνος παραμένει στην λίστα των κυριότερων κινδύνων της εταιρείας. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, 

αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την 

προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας 

σε ικανοποιητικά επίπεδα προκειμένου να μην επηρεαστεί ουσιωδώς η οικονομική κατάσταση, οι 

οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας. 

 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά και τις 

εν εξελίξει υλοποιήσεις της εταιρείας, ούτε ο εταιρεία, ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτής 

αντιμετωπίζουν κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας Εκθέσεως ενδεχόμενη ή 

επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern). 
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Δ. Συναλλαγές μεταξύ συνδεδεμένων μερών 
 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Οι αγορές και πωλήσεις από 

και σε συνδεδεμένα μέρη συνήθως διενεργούνται στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν 

διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της αγοράς. 

 
Λοιπά συνδεμένα μέρη (μέτοχοι) 
 
Αγορές υπηρεσιών 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

THERMI AE 20.000,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11.371,14 12.183,36

31.371,14 12.183,36

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 0,00

0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 31/12/2020 31/12/2019

THERMI AE 4.216,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 1.015,28

4.216,00 1.015,28

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 31/12/2020 31/12/2019

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 406,08 0,00

406,08 0,00

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 76.512,67 77.403,43

Παροχές τερματισμού απασχόλησης 0,00 0,00

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 0,00 0,00

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους 0,00 0,00

76.512,67 77.403,43  
 
 
Ε. Προβλεπόμενη Εξέλιξη των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
 
Οι προοπτικές για το 2021 δεν μπορούν να αξιολογηθούν επί του παρόντος με ασφάλεια, καθώς 

εξαρτώνται από την έκταση της παγκόσμιας ύφεσης και τη δυνατότητα ανάκαμψης. Ωστόσο, 

υπάρχουν ορισμένα πρώτα αισιόδοξα σημάδια ανάκαμψης. Οι προοπτικές της εταιρείας για την 

επόμενη χρήση συνοψίζονται ως εξής: 

 
1. Νέα μοντέλα διάθεσης των υπηρεσιών της εταιρίας. 

2. Νέες στρατηγικές συνεργασίες και κανάλια διάθεσης των υπηρεσιών.  

 
ΣΤ. Σημαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσης μέχρι σήμερα 
 
Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
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Ζ. Περιβαλλοντικά Θέματα 
 
Η «VIDAVO A.E.», μια καταξιωμένη εταιρεία έχει επιδείξει από την ίδρυσή της, σεβασμό προς το 

περιβάλλον, οπότε και ιεραρχείται πολύ υψηλά στον κώδικα ηθικής που διέπει το σύνολο των 

εργασιών της καθώς η λειτουργία της εταιρείας εναρμονίζεται με όλους του κανονισμούς – 

νομοθεσίες ορθής περιβαλλοντικής πρακτικής. 

Η εταιρεία αναγνωρίζει την ανάγκη για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και στοχεύει 

σε μία ισορροπημένη οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Ακολουθώντας την 

ανωτέρω αρχή, η εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητές της με τρόπο που εξασφαλίζει αφενός μεν την 

προστασία του περιβάλλοντος αφετέρου δε την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων της. 

 

Η. Εργασιακά Θέματα 
 
Η εταιρεία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης απασχόλησε κατά Μ.Ο. 12 άτομα (11 άτομα στη 

χρήση 2019). 

Βασική αρχή που διέπει την λειτουργία της εταιρείας αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και 

εκπαίδευση του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων της. Σειρά σχετικών επιμορφωτικών σεμιναρίων 

πραγματοποιούνται σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καθώς βασικό μέλημα της εταιρείας είναι η 

διαρκής επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου του προσωπικού στην αιχμή της 

ενημέρωσης.  

 

Θ. Απόκτηση Ιδίων Μετοχών 
 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 1/1-31/12/2020 η εταιρεία απέκτησε 280 Ίδιες Μετοχές, κατ' εφαρμογή 

της από 4/10/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, 

σύμφωνα με την οποία, οι μέτοχοι κατά πλειοψηφία αποφάσισαν την αγορά 20.000 ιδίων μετοχών 

μέσω της ΕΝ.Α. του Χ.Α., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 με σκοπό τη  

διάθεση των μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της 

εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών 

το οποίο εγκρίθηκε, αφορά την αγορά μέχρι 20.000 (είκοσι χιλιάδων) ιδίων μετοχών συνολικά, ήτοι 

μέχρι ποσοστό 2,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία 

επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι από 3,14 € μέχρι 5,00 € ανά μετοχή αντίστοιχα. 

 
 

Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2021 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ 
 
 
 
 

ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ 
ΑΔΤ. ΑΚ. 931060 

 

H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ 
ΑΔΤ. ΑΗ. 785081 
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «VIDAVO A.E.» 

 

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «VIDAVO A.E.» (η Εταιρεία), οι 

οποίες αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2020, 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 «VIDAVO A.E.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, 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 
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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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος 

μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που 

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

εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού 

ελέγχου. 

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

σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 

διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της 

Εταιρείας. 

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

το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 

διοίκηση.  

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

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν 

υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν 

ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

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

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 
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ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. 

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

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 

οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που 

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

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

του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων 

σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου 

μας. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2  (μέρος Β) 

του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι: 

 

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα 

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

αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 

2020. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «VIDAVO A.E.» και το 

περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του 

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

 

 

 Αθήνα, 7 Απριλίου 2021 
 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.  

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 156  
ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΚ.15125  

 Ιωάννης Σπ. Ηλιάδης 
 Α.Μ. ΣΟΕΛ : 47711 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2020 31/12/2019

Πάγιο ενεργητικό

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 6 74.791,13 87.249,31

Ασώματες ακινητοποιήσεις 7 115.900,00 115.900,00

Λοιπές Επενδύσεις 8 17.100,00 18.600,00

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 16 59.183,45 105.146,20

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9 80,00 80,00

Σύνολο πάγιου ενεργητικού 267.054,58 326.975,51

Κυκλοφορούν ενεργητικό

Αποθέματα 10 47.004,05 50.085,43

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 11 904.027,11 1.242.723,28

Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 12 329.466,77 97.136,01

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού 1.280.497,93 1.389.944,72

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.547.552,51 1.716.920,24

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο 13 900.070,50 900.070,50

Ίδιες Μετοχές 13 -1.100,89 0,00

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 13 179.235,13 179.235,13

Αποθεματικά κεφάλαια 39.279,07 39.279,07

Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο -434.227,02 -526.781,66

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 683.256,79 591.803,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις για παροχές προς εργαζομένους 14 31.301,92 26.525,90

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 16 25.497,44 65.783,57

Λοιπές μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 14 61.574,36 70.025,03

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 118.373,72 162.334,50

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 284,50 1.973,87

Λοιπές υποχρεώσεις 17 739.214,45 942.014,86

Βραχυπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις 17 6.423,05 18.793,97

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 745.922,00 962.782,70

Σύνολο υποχρεώσεων 864.295,72 1.125.117,19

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1.547.552,51 1.716.920,24
 

 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Σημείωση 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Πωλήσεις 19 311.890,75 280.381,16

Μείον: Κόστος πωλήσεων 23 -34.761,69 -47.102,79

Μικτό κέρδος 277.129,06 233.278,37

Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως 20 358.713,62 320.902,51

635.842,67 554.180,88

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 23 -76.031,54 -102.115,93

Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης 23 -434.366,39 -336.886,80

Λοιπά λειτουργικά έξοδα 20 -15.678,12 -77,46

Λειτουργικά αποτελέσματα 109.766,63 115.100,69

Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα 21 -11.535,36 -10.812,61

Αποτελέσματα προ φόρων 98.231,27 104.288,08

Φόρος εισοδήματος 22 -5.676,63 -2.407,80

Αποτελέσματα μετά φόρων 92.554,64 101.880,27

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 92.554,64 101.880,27

Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)

  Βασικά 24 0,1080 0,1189

Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικων 

αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων
123.231,49 128.212,57

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Έμμεση μέθοδος 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες:

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 98.231,27 104.288,08

Πλέον (μείον) προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 13.464,86 13.111,89

Εξοδα/(έσοδα) απομείωσης επενδύσεων 1.500,00 -18.600,00

Χρεωστικοί/(Πιστωτικοί) τόκοι και συναφή έξοδα 11.535,36 10.812,61

124.731,49 109.612,57

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που

σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων 3.081,38 -7.776,28

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 361.696,17 -327.746,96

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -243.535,35 128.683,10

(Μείον):

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -11.690,26 -11.310,30

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) 234.283,43 -108.537,87

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες:

Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων -1.006,68 -77.409,65

Τόκοι εισπραχθέντες 154,90 497,69

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -851,78 -76.911,96

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες:

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου -1.100,89 0,00

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -1.100,89 0,00

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου

(α) + (β) + (γ) 232.330,76 -185.449,83

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσεως 97.136,01 282.585,84

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσεως 329.466,77 97.136,01
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Μετοχικό 

κεφάλαιο

Διαφορά υπέρ το 

άρτιο

Τακτικό 

αποθεματικό
Ίδιες Μετοχές Υπόλοιπο εις νέο Σύνολο

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 0,00 -628.661,93 489.922,77

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-31/12/2019 0,00 0,00 0,00 0,00 101.880,27 101.880,27

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 0,00 -526.781,66 591.803,04

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 0,00 -526.781,66 591.803,04

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 1/1-31/12/2020 0,00 0,00 0,00 0,00 92.554,64 92.554,64

(Αγορές) Πωλήσεις Ιδίων Μετοχών 0,00 0,00 0,00 -1.100,89 0,00 -1.100,89

Υπόλοιπα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. 900.070,50 179.235,13 39.279,07 -1.100,89 -434.227,02 683.256,79
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

1. Γενικές πληροφορίες 

 
Η VIDAVO AE δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και εξέλιξη λογισμικού προϊόντων βελτίωσης 

ποιότητας ζωής και υποστήριξης ιατρικών αποφάσεων μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και 

τηλεπικοινωνιών. Επίσης δραστηριοποιείται στην  παροχή υπηρεσιών και ολοκληρωμένων λύσεων 

εφαρμογών τηλεματικής (πρόληψη, περίθαλψη, παρακολούθηση ασθενών). Στα αντικείμενα της 

περιλαμβάνονται: σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λογισμικών εφαρμογών και 

συστημάτων τηλεματικής. Παραγωγή και εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή λογισμικών εφαρμογών 

και εξοπλισμού τηλεϊατρικής και τηλεπικοινωνιών. Παροχή τεχνικής βοήθειας, καθοδήγησης και 

κατάρτισης προσωπικού σε θέματα τηλεματικής στην υγεία. Τα βασικά προϊόντα της εταιρίας 

vida24, vidatrack, vidahome και vidaΨ έχουν τιμηθεί με βραβεία καινοτομίας και αριστείας στην 

Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Ν. 

Μουδανιών (Κτίριο BALCAN CENTER). 

Η εταιρεία VIDAVO Α.Ε έχει την μορφή της Ανωνύμου Εταιρίας και έχει την έδρα της στην ως άνω 

εγκατάσταση και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.vidavo.gr.   

Οι Οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2020 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 

31.03.2021.  

 

2. Οι σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία  

 
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (στο εξής ΔΠΧΠ) και τις Διερμηνείες της Επιτροπής Διερμηνειών 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΣΔΛΠ) για πρώτη φορά.  Όλα τα ΔΠΧΠ που έχουν εκδοθεί από το ΣΔΛΠ και ισχύουν κατά την 

σύνταξη αυτών των οικονομικών καταστάσεων έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μέσω 

της διαδικασίας επικύρωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ).  

Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Η κατάρτιση 

των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 

την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Αν και οι 

συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες στις γνώσεις της Διοίκησης, τα πραγματικά 

αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.  

 
2.2 Μετατροπή ξένων νομισμάτων  
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης. 
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Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του 

οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο η εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόμισμα). 

(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα βάσει των ισοτιμιών που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. 

Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από μετατροπή των 

νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα κατά την διάρκεια της περιόδου και κατά 

την ημερομηνία ισολογισμού με τις υπάρχουσες ισοτιμίες, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. 

Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, 

θεωρούνται ως τμήμα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της 

εύλογης αξίας. 

 
2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα 
 
Ως επιχειρηματικός τομέας ορίζεται μία ομάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειμένου 

να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και 

αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών τομέων. Ως γεωγραφικός τομέας, ορίζεται μία 

γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε 

διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από άλλες περιοχές. 

 
2.4 Ενσώματα πάγια 
 
Τα ενσώματα πάγια αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις 

ζημίες απομείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 

απόκτηση των στοιχείων.  

Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται σε μεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των 

ενσωμάτων παγίων μόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στην εταιρία μελλοντικά οικονομικά 

οφέλη και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις 

καταχωρούνται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

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

της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.  

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

κάθε ετήσιο ισολογισμό. 

Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, οι 

διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα. 

Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων 

υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως εξής: 

 
Δικαιώματα χρήσης ακινήτων (ΔΠΧΑ 16) ΔΙΑΡΚΕΙΑ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ 
Οχήματα      9 ΕΤΗ 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-8 ΕΤΗ 
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2.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία  
 
Η Εταιρεία εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 (Άυλο Ενεργητικό). Τα στοιχεία άυλου 

ενεργητικού παρουσιάζονται στην τιμή κτήσης ή επανεκτίμησης  μείον τις συσσωρευμένες 

αποσβέσεις για μείωση της τρέχουσας αξίας τους και διακρίνονται σε εξωτερικώς αποκτούμενα 

δικαιώματα και Λοιπά Έξοδα. 

 
Εξωτερικώς Αποκτούμενα Δικαιώματα: Αφορούν δικαιώματα εμπορικής εκμετάλλευσης καινοτόμων 

τεχνολογικά προϊόντων. Στηριζόμενοι στο ως άνω Πρότυπο και με βάση την εκτίμηση όλων των 

δυνατών παραγόντων, δεν προβλέπεται να υπάρχει χρονικός περιορισμός στις καθαρές ταμειακές 

εισροές για την επιχείρηση από τα δικαιώματα αυτά και ως εκ τούτου δεν αποσβένονται αλλά 

υπόκεινται κάθε χρόνο σε έλεγχο μείωσης της αξίας τους. Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως 

έξοδα στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. 

 
 
Λογισμικό – λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία: Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος 

κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο κατά την 

διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία  εκτιμάται σε οκτώ (8) έτη. 

 
2.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων. 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται υπόκεινται 

σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους τουλάχιστον ετησίως. 

Τα περιουσιακά στοιχεία που υπόκεινται σε απόσβεση ελέγχονται για απομείωση της αξίας τους, 

όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. 

Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο 

για την πώληση κόστος και της αξίας χρήσεως του περιουσιακού στοιχείου. Η αξία χρήσεως 

προσδιορίζεται με την μέθοδο της προεξόφλησης των μελλοντικών ροών με το κατάλληλο 

προεξοφλητικό επιτόκιο. 

Εάν η ανακτήσιμη αξία είναι μικρότερη της αναπόσβεστης, τότε η αναπόσβεστη αξία μειώνεται έως 

το ύψος της ανακτήσιμης. 

Οι ζημιές απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσματα χρήσεως κατά την οποία 

προκύπτουν, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε η ζημία απομείωσης 

μειώνει το αντίστοιχο αποθεματικό αναπροσαρμογής. 

Όταν σε μεταγενέστερη χρήση η ζημία απομείωσης πρέπει να αναστραφεί, η αναπόσβεστη αξία του 

περιουσιακού στοιχείου αυξάνεται έως το ύψος της αναθεωρημένης εκτίμησης της ανακτήσιμης 

αξίας, στο βαθμό που η νέα αναπόσβεστη αξία δεν υπερβαίνει την αναπόσβεστη αξία που θα είχε 

προσδιοριστεί εάν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία απομείωσης σε προηγούμενες χρήσεις. 
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Η αναστροφή της ζημίας απομείωσης καταχωρείται στα έσοδα, εκτός εάν το περιουσιακό στοιχείο 

έχει αναπροσαρμοστεί, οπότε αναστροφή της ζημίας απομείωσης αυξάνει το αντίστοιχο αποθεματικό 

αναπροσαρμογής. 

Για την εκτίμηση των ζημιών απομείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις μικρότερες 

δυνατές μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών. 

 
2.7 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία ταξινομημένα ως κατεχόμενα προς πώληση 
 
Η εταιρεία ταξινομεί ένα μακροπρόθεσμο περιουσιακό στοιχείο ως κατεχόμενο προς πώληση εφόσον 

η διοίκηση δεν έχει την πρόθεση να τα ρευστοποιήσει μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία 

Ισολογισμού και δεν ταξινομούνται σε κάποια άλλη κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι 

επενδύσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον του κόστους συναλλαγής. Τα 

μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς πώληση αποτιμώνται, 

μετά την αρχική τους αναγνώριση, στην χαμηλότερη τιμή μεταξύ της αξίας που εμφανίζονται στις 

οικονομικές καταστάσεις και της εύλογης αξίας τους μειωμένης με τυχόν άμεσα έξοδα διάθεσης. 

 
2.8 Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αποτιμώνται στην χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και καθαρής 

ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με την με την μέθοδο του μέσου 

σταθμικού κόστους. Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στο 

πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου 

συντρέχει περίπτωση.  

 
2.9 Απαιτήσεις από πελάτες 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και 

των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει 

όλα τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημίας απομείωσης είναι 

η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών, προεξοφλουμένων με το πραγματικό επιτόκιο. Το ποσό της ζημίας 

απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα χρήσεως. 

 
2.10  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως 

και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού 

κινδύνου. 
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2.11 Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Οι υποχρεωτικά εξαγοράσιμες προνομιούχες 

μετοχές κατατάσσονται στις υποχρεώσεις. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά 

την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Το κόστος 

κτήσεως των ιδίων μετοχών μειωμένο με το φόρο εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση) 

εμφανίζεται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας, μέχρις ότου οι ίδιες μετοχές πωληθούν 

ή ακυρωθούν.  

Κάθε κέρδος ή ζημία από πώληση ιδίων μετοχών καθαρό από άμεσα για την συναλλαγή λοιπά κόστη 

και φόρο εισοδήματος, αν συντρέχει περίπτωση, εμφανίζεται ως αποθεματικό στα ίδια κεφάλαια.  

 
2.12 Δανεισμός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την 

πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την 

χρήση του πραγματικού επιτοκίου.  

Η Διοίκηση της εταιρείας θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα 

δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς δεν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις 

αυτές. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την διάρκεια της περιόδου των 

δανείων.  

 
2.13 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει 

από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων.  

Ο αναβαλλόμενος φόρος προσδιορίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν κατά την 

ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων.  

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει 

μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δημιουργεί 

την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

 
2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 
α) Βραχυπρόθεσμες παροχές  
 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο, 

όταν καθίστανται δεδουλευμένες. 

 
β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 
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Οι παροχές αυτές περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών (κρατική ασφάλιση) 

όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την αποχώρηση από την 

υπηρεσία, επιβαλλόμενες από το Ν. 2112/20). Το δουλευμένο κόστος των προγραμμάτων 

καθορισμένων εισφορών αναγνωρίζεται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Το κόστος των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό 

υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής 

μονάδας (projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης 

χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αντίστοιχης 

διάρκειας. Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των παραδοχών 

της αναλογιστικής μελέτης, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα στον υπολειπόμενο μέσο χρόνο 

απασχόλησης των συμμετεχόντων, κατά το μέρος που στην έναρξη κάθε χρήσης υπερβαίνουν το 

10%, της εκτιμώμενης μελλοντικής υποχρέωσης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι το προσωπικό της 

εταιρίας είναι ιδιαίτερα χαμηλό και δεν ανακυκλώνεται, δεν διενεργήθηκε αναλογιστική μελέτη, 

αλλά η σχετική πρόβλεψη υπολογίστηκε βάσει των διατάξεων του Ν.2112/20. 

 
2.15 Προβλέψεις 

 
Οι προβλέψεις καταχωρούνται όταν υπάρχει μία παρούσα νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως 

αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για 

διακανονισμό της δέσμευσης και το απαιτούμενα ποσό μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. 

Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσεως και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν 

καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός και αν η πιθανότητα για 

εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη.   

Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται, εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.   

 

2.16 Αναγνώριση εσόδων 
 
Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, προ ΦΠΑ 

και λοιπών φόρων και μετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως 

εξής: 

 

α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε 

σχέση με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

 

β) Πωλήσεις προϊόντων τρίτων 
Οι πωλήσεις προϊόντων τρίτων αναγνωρίζονται όταν η εταιρεία παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, 

τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
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 γ) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση του πραγματικού 

επιτοκίου.  

 

δ) Μερίσματα 
Τα μερίσματα λογίζονται ως έσοδα όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 

 

2.17 Μισθώσεις 
 
Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από 

τους εκμισθωτές ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι λοιπές μισθώσεις κατατάσσονται ως 

χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 
 
2.18 Διανομή μερισμάτων 
 
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση στις 

οικονομικές καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση των 

μετόχων. 

 
2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις 
 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού ή άλλα έξοδα καταχωρούνται στα έσοδα 

βάσει της αρχής της συσχέτισης των εσόδων με τα έξοδα. 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο 

παθητικό ως έσοδα επομένων χρήσεων και μεταφέρονται στα έσοδα σύμφωνα με την ωφέλιμη 

διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων. 

 

2.20 Κόστος δανεισμού 
 
Το κόστος του δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή 

περιουσιακών στοιχείων, η ολοκλήρωση των οποίων απαιτεί σημαντικό χρόνο, προστίθεται στο 

κόστος τους, μέχρι το χρόνο που είναι ουσιαστικά έτοιμα προς χρήση ή προς πώληση. 

Τα έσοδα που προέρχονται από την προσωρινή τοποθέτηση των δανειακών κεφαλαίων που 

προορίζονται για απόκτηση των ανωτέρω περιουσιακών στοιχείων αφαιρείται από το αντίστοιχο 

δανειακό κόστος. 

Τα άλλα κόστη δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα στη χρήση που προκύπτουν. 

 

2.21 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες, Υιοθέτηση Νέων και 
Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή 
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μεταγενέστερα.  

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη 

χρήση 2020, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. H Εταιρεία δεν 

υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2020 

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 

Μαρτίου 2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

-το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

-τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

-τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των 

εσόδων και των εξόδων, 

-τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

-τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

-έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν 

οικονομικές καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα 

γεγονότα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο 

δίνει δυνατότητα επιλογής μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι 

να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα.  

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, 

«Τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου», το οποίο καθορίζει τις 

τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές στο 

αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν λογιστικές πολιτικές βάσει του 

εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Στις 31 Οκτωβρίου 2018 το ΣΔΛΠ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας γνωστοποιήσεων εξέδωσε 

τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8, οι οποίες αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον 
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τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι 

στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. Ο νέος ορισμός προβλέπει ότι µία πληροφορία είναι 

σημαντική εάν το γεγονός της παράλειψης, υπόκρυψης ή ανακριβούς γνωστοποίησής της εύλογα θα 

αναδενόταν να επηρεάσει τις αποφάσεις που οι κύριοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων 

λαμβάνουν βάσει αυτών των καταστάσεων. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν παραδείγματα 

περιστάσεων που ενδέχεται να οδηγήσουν στην απόκρυψη σημαντικής πληροφορίας. Ο ορισμός του 

σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να 

αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους 

καταστάσεις. Ο επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών 

Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». 

Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των 

ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» Φάση 1η 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 26 Σεπτεμβρίου 2019 τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και 

ΔΠΧΑ 7 προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική αναφορά από τη 

μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς κατά την περίοδο πριν από την αντικατάσταση ενός 

υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις παρέχουν 

προσωρινές και περιορισμένες εξαιρέσεις στις απαιτήσεις της λογιστικής αντιστάθμισης του διεθνούς 

λογιστικού προτύπου (ΔΛΠ) 39 Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και επιμέτρηση και του 

Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 Χρηματοοικονομικά μέσα, ώστε οι 

επιχειρήσεις να μπορούν να συνεχίσουν να πληρούν τις απαιτήσεις υποθέτοντας ότι τα υφιστάμενα 

κριτήρια αναφοράς επιτοκίων δεν μεταβάλλονται λόγω της μεταρρύθμισης του διατραπεζικού 

επιτοκίου δανεισμού. 

Οι εξαιρέσεις αφορούν την εφαρμογή των ακόλουθων διατάξεων: 

- Την απαίτηση περί πολύ υψηλής πιθανότητας εκπλήρωσης όσον αφορά αντισταθμίσεις ταμειακών 

ροών,  

- Την αξιολόγηση της οικονομικής σχέσης ανάμεσα στο αντισταθμιζόμενο στοιχείο και το μέσο 

αντιστάθμισης,  

- Τον προσδιορισμό ενός συστατικού ενός στοιχείου ως αντισταθμισμένου στοιχείου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2020.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες 

να καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα 

περιουσιακών στοιχείων. Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο 

παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, 

ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου 
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κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή 

συμμετέχοντες. Επιπλέον με την τροποποίηση προστίθενται οδηγίες για την αξιολόγηση του κατά 

πόσο µία αποκτώμενη διαδικασία είναι ουσιαστική και εισάγεται µία προαιρετική άσκηση 

συγκέντρωσης εύλογης αξίας µε ενδεικτικά παραδείγματα. 

Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές 

που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις (Τροποποίηση) «Παραχωρήσεις μισθωμάτων που σχετίζονται με την 

επιδημία του κορωναϊού 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων ανταποκρινόμενο στις επιπτώσεις της πανδημίας 

COVID-19 εξέδωσε την 28 Μαΐου 2020 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» ώστε να δώσει τη 

δυνατότητα στους μισθωτές να μην λογιστικοποιούν τις μειώσεις ενοικίου ως τροποποίηση μίσθωσης 

εάν είναι άμεση συνέπεια του COVID-19 και πληρούν συγκεκριμένες συνθήκες. Η τροποποίηση δεν 

επηρεάζει τους εκμισθωτές. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιουνίου 2020. Πρόωρη εφαρμογή επιτρέπεται, συμπεριλαμβανομένων των ενδιάμεσων ή ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που δεν είχαν εγκριθεί προς δημοσίευση την 28 Μαΐου 2020. Η 

εταιρεία έκανε χρήση της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια – (Τροποποίηση) αναβολή του ΔΠΧΑ 9 (εκδόθηκε στις 25 

Ιουνίου 2020) 

Με την τροποποίηση αυτή δόθηκε αναβολή της ημερομηνίας εφαρμογής κατά δύο έτη, σε ετήσιες 

περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023 με σκοπό να επιτρέψει χρόνο 

για την ομαλή υιοθέτηση του τροποποιημένου ΔΠΧΑ 17 από δικαιοδοσίες σε όλο τον κόσμο. Αυτό θα 

επιτρέψει σε περισσότερες ασφαλιστικές οντότητες να εφαρμόσουν το νέο Πρότυπο ταυτόχρονα. 

Επιπλέον τροποποιήθηκε το ΔΠΧΑ 4, έτσι ώστε οι ασφαλιστικές οντότητες να μπορούν να 

εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα παράλληλα με το ΔΠΧΑ 17. 

ΔΠΧΑ 9 ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποίηση) «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων αναφοράς» 

Φάση 2η 

Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) δημοσίευσε την «Μεταρρύθμιση των επιτοκίων 

αναφοράς» - Φάση 2 με τροποποιήσεις που αντιμετωπίζουν ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τις χρηματοοικονομικές αναφορές μετά τη μεταρρύθμιση ενός δείκτη αναφοράς επιτοκίου, 
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συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασής του με εναλλακτικά επιτόκια αναφοράς. Οι 

τροποποιήσεις ισχύουν για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2021, με 

προγενέστερη εφαρμογή να επιτρέπεται. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους που δεν έχουν εφαρμοστεί 

νωρίτερα από την Εταιρεία που δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.: 

 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις δεν αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις της Εταιρείας εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. 

 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια»  

Στις 18 Μαΐου 2017 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά το υφιστάμενο πρότυπο 

ΔΠΧΑ 4. 

To ΔΠΧΑ 17 θεσπίζει τις αρχές για την καταχώριση, αποτίμηση, παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 

των ασφαλιστηρίων συμβολαίων με στόχο την παροχή μιας περισσότερο ομοιόμορφης προσέγγισης 

αποτίμησης και παρουσίασης για όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Το ΔΠΧΑ 17 απαιτεί η αποτίμηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων να μην διενεργείται στο ιστορικό 

κόστος αλλά στην τρέχουσα αξία με τρόπο συνεπή και με τη χρήση: 

• αμερόληπτων αναμενόμενων σταθμισμένων εκτιμήσεων μελλοντικών ταμειακών ροών με 

βάση επικαιροποιημένες παραδοχές,  

• προεξοφλητικών επιτοκίων που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά ταμειακών ροών των 

συμβάσεων και  

• εκτιμήσεων σχετικά με τους χρηματοοικονομικούς και μη κινδύνους που προκύπτουν από 

την έκδοση των ασφαλιστήριων συμβολαίων. 

 

Το νέο πρότυπο εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 

Ιανουαρίου 2023. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Κατάταξη υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 

Η τροποποίηση επηρεάζει μόνο την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην κατάσταση οικονομικής 

θέσης. Με την τροποποίηση διευκρινίζεται ότι η κατάταξη των υποχρεώσεων θα πρέπει να βασίζεται 

σε υφιστάμενα δικαιώματα κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου αναφοράς. Επίσης, η 

τροποποίηση αποσαφήνισε ότι οι προσδοκίες της Διοίκησης για τα γεγονότα που αναμένεται να 

συμβούν μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και διευκρίνισε 

τις περιπτώσεις που συνιστούν τακτοποίηση της υποχρέωσης. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  
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ΔΛΠ 16 (Τροποποίηση) «Ενσώματα Πάγια» -  Εισπράξεις ποσών πριν από την προβλεπόμενη 

χρήση 

Η τροποποίηση αλλάζει τον τρόπο που καταχωρείται το κόστος των δοκιμών καλής λειτουργίας του 

περιουσιακού στοιχείου και το καθαρό προϊόν της πώλησης από πωλήσεις στοιχείων που 

παράχθηκαν κατά τη διαδικασία της θέσης του περιουσιακού στοιχείου στη συγκεκριμένη τοποθεσία 

και κατάσταση. Τα έσοδα και οι δαπάνες παραγωγής αυτών των προϊόντων θα καταχωρούνται 

πλέον στο αποτέλεσμα χρήσης αντί να εμφανίζονται μειωτικά στο κόστος κτήσης των παγίων.  

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) – «Αναφορά στο Εννοιολογικό πλαίσιο» 

Στις 14 Μαΐου 2020, το ΣΔΛΠ εξέδωσε την «Αναφορά στο Εννοιολογικό Πλαίσιο (Τροποποιήσεις στο 

ΔΠΧA 3)» με τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» που ενημερώνουν μια αναφορά 

στο ΔΠΧΑ 3 χωρίς να αλλάξουν τις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

ΔΛΠ 37 (Τροποποίηση) «Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά 

στοιχεία» - Επαχθείς συμβάσεις-Κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης 

Η τροποποίηση καθορίζει ποιες δαπάνες θα πρέπει να περιλαμβάνει μια οντότητα στον προσδιορισμό 

του κόστους εκπλήρωσης μιας σύμβασης με σκοπό την αξιολόγηση εάν η σύμβαση είναι επαχθής. Η 

τροποποίηση διευκρινίζει ότι «το κόστος εκπλήρωσης μιας σύμβασης» περιλαμβάνει το άμεσα 

συσχετιζόμενο κόστος της εκπλήρωσης αυτής της σύμβασης και την κατανομή άλλων δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεσή της. Η τροποποίηση διευκρινίζει επίσης ότι, προτού αναγνωριστεί 

χωριστή πρόβλεψη για επαχθή σύμβαση, μια οντότητα αναγνωρίζει τυχόν ζημιά απομείωσης στα 

περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για την εκπλήρωση της σύμβασης, και όχι σε 

περιουσιακά στοιχεία που ήταν αφοσιωμένα μόνο στη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Η τροποποίηση εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η 

Ιανουαρίου 2022.  

Ετήσιες βελτιώσεις Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς 2018-2020 

Την 14η Μαΐου 2020, Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τις ετήσιες βελτιώσεις που 

περιέχουν τις ακόλουθες τροποποιήσεις των κάτωθι Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, οι οποίες εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

1η Ιανουαρίου 2022: 

ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς -  Πρώτη 

εφαρμογή ΔΠΧΑ σε θυγατρική 
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Η τροποποίηση επιτρέπει η θυγατρική να εφαρμόσει τις παραγράφους Δ16(α) του ΔΠΧΑ 1 ώστε να 

επιμετρήσει σωρευτικές συναλλαγματικές διαφορές χρησιμοποιώντας τα ποσά  που αναφέρθηκαν 

από τη μητρική της, τα οποία είναι βασισμένα στην ημερομηνία μετάβασης της μητρικής στα ΔΠΧΑ. 

 

ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα Αμοιβές και το 10% τεστ για την διαγραφή 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ποιες αμοιβές μια οντότητα πρέπει να περιλαμβάνει όταν εφαρμόζει το 

τεστ του 10% της παραγράφου Β.3.3.6 του ΔΠΧΑ 9 ώστε να προσδιορίσει εάν θα πρέπει να διαγράψει 

μια χρηματοοικονομική υποχρέωση. Η οντότητα περιλαμβάνει αμοιβές που καταβλήθηκαν ή 

εισπράχθηκαν μεταξύ της οντότητας (δανειζόμενη) και του δανειστή, συμπεριλαμβανομένων 

αμοιβών που καταβλήθηκαν ή εισπράχθηκαν είτε από την οντότητα ή το δανειστή για λογαριασμό 

άλλου μέρους.  

 

ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - κίνητρα μίσθωσης 

Η τροποποίηση στο Παράδειγμα 13 που συνοδεύει το ΔΠΧΑ 16 διαγράφει από το παράδειγμα την 

παρουσίαση την αποζημίωση για βελτιώσεις στο μισθωμένο ακίνητο από τον εκμισθωτή με σκοπό να 

αποτρέψει οποιαδήποτε σύγχυση σχετικά με τον λογιστικό  χειρισμό των  κινήτρων μίσθωσης που 

μπορεί να προκύψει από τον τρόπο που τα κίνητρα μίσθωσης παρουσιάζονται στο παράδειγμα.  

 

ΔΛΠ 41 Γεωργία Φορολογία στις επιμετρήσεις εύλογης αξίας  

Η τροποποίηση αποσύρει την απαίτηση της παραγράφου 22 του ΔΛΠ 41 οι οντότητες να μην 

περιλαμβάνουν τις ταμειακές ροές από τη φορολογία κατά την επιμέτρηση των βιολογικών 

περιουσιακών στοιχείων χρησιμοποιώντας την τεχνική της παρούσας αξίας. Αυτή η τροποποίηση 

διασφαλίζει τη συνέπεια με τις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 13. 

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 
3.1 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 

Η εταιρία εκτίθεται σε αρκετούς χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κίνδυνο τιμών αγοράς, 

πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ταμιακών ροών από μεταβολή των επιτοκίων. Η πολιτική που 

εφαρμόζει η εταιρία στην διαχείριση των κινδύνων ώστε να τους ελέγχει εξηγείται κατωτέρω :  

 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος 
 
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος, η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να κυμαίνεται 

λόγω αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρία δεν υπόκειται σε ουσιώδη συναλλαγματικό 

κίνδυνο που να προκύπτει από συναλλαγές σε ξένα νομίσματα.  

Η πολιτική της εταιρίας είναι να μην εκτίθεται σε οποιεσδήποτε πράξεις συναλλαγματικής 

αντιστάθμισης, διότι προς το παρόν δεν κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθούν συγκεκριμένα συστήματα 

πρόβλεψης ή αποφυγής τυχόν μελλοντικών συναλλαγματικών ζημιών. 
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β) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλομένων μερών να εξοφλήσουν τις 

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

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Η εταιρία ελέγχει την φερεγγυότητα  των πελατών με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να 

παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 

 
γ) Κίνδυνος ρευστότητας  
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 

πιστωτικών ορίων. Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των 

περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δε συμπίπτουν. Όταν οι λήξεις δε συμπίπτουν, η 

αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η εταιρία 

εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση 

ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα. 

Η ληκτότητα (Ageing)  των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων για την εταιρεία αναλύεται ως εξής: 

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 1.973,87

Λοιπές Υποχρεώσεις 56.807,55 904.001,28

Σύνολα 58.781,42 904.001,28

εντός 6 μηνών 6 έως 12 μήνες 1 έως 5 έτη πάνω σπό 5 έτη

Εμπορικές Υποχρεώσεις 284,50

Λοιπές Υποχρεώσεις 59.555,42 686.082,08

Σύνολα 59.839,92 686.082,08

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

31/12/2019

31/12/2020

Βραχ/σμες Υποχρεώσεις Μακρ/σμες Υποχρεώσεις

 
 
 
δ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων.  
 
Η εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκειται σε κίνδυνο 

μεταβολής των επιτοκίων.  

Ο κίνδυνος από την μεταβολή των επιτοκίων  κρίνεται μικρός εξαιτίας του μικρού μεγέθους 

δανεισμού της εταιρείας. Παρ’ όλα αυτά η διεύθυνση παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε 

συνεχή βάση. 

 

ε) Κίνδυνος από επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19 
 
Κατά τη διάρκεια του 2020, η VIDAVO Α.Ε. έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την 

διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια και 

προστασία των ανθρώπων της. Η εταιρεία ανταποκρίθηκε με αμεσότητα, ευελιξία και 
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αποφασιστικότητα στην επιτυχή μετάβαση σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας, όπου ήταν 

εφικτό, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς 

Επιχειρηματικής Δραστηριότητάς της. 

 

Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 δεν αναμένεται να λήξει άμεσα, καθώς οι στόχοι των 

χρονοδιαγραμμάτων εμβολιασμού δεν επιτυγχάνονται, ενώ οι μεταλλάξεις του ιού μπορεί να 

μεταβάλουν τη μεταδοτικότητα του ιού και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Κατά συνέπεια ο 

κίνδυνος παραμένει στην λίστα των κυριότερων κινδύνων της εταιρείας. 

 

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις, 

αξιολογεί και λαμβάνει όποια μέτρα κρίνονται αναγκαία για τον περιορισμό των επιπτώσεων, την 

προστασία των εργαζομένων και τη διατήρηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας 

σε ικανοποιητικά επίπεδα προκειμένου να μην επηρεαστεί ουσιωδώς η οικονομική κατάσταση, οι 

οικονομικές επιδόσεις και τα αποτελέσματα της εταιρείας. 

 

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι με βάση τις εξελίξεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, αλλά και τις 

εν εξελίξει υλοποιήσεις της εταιρείας, ούτε ο εταιρεία, ούτε κάποια επί μέρους δραστηριότητα αυτής 

αντιμετωπίζουν κατά τη χρονική στιγμή κατάρτισης της παρούσας Εκθέσεως ενδεχόμενη ή 

επαπειλούμενη περίπτωση διακοπής δραστηριότητας (going concern). 

 
 
3.2 Προσδιορισμός των εύλογων αξιών 
 
Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού. 

Η εύλογη αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων που δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές 

προσδιορίζεται στο Ιστορικό κόστος (αξία κτήσης) κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού.  

Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονομαστικές τους αξίες κατάλληλα 

προσαρμοσμένες ώστε να αντανακλούν την διαχρονική αξία του χρήματος και τις εκτιμήσεις για τις 

απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο. 

 

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

 
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά 

δεδομένα και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα 

ισχύοντα. 

 
4.1 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές  
 
Η εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών 

γεγονότων. Δεν υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να 
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προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων στους επόμενους 12 μήνες.  

 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι δραστηριότητες της εταιρείας συνιστούν ένα επιχειρηματικό τομέα 

αυτόν της παροχής υπηρεσιών και εκπαίδευσης στον τομέα τηλεματικής ιατρικής. Οι πωλήσεις της 

ανωτέρω δραστηριότητας επικεντρώνονται στο συντριπτικό μέρος τους στην Βόρειο Ελλάδα και 

συνιστούν ένα γεωγραφικό τομέα. Εξαιτίας των ανωτέρω, η εταιρεία δεν προσδιορίζει τομείς προς 

παρουσίαση σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 14 «Πληροφόρηση κατά τομέα» οι οποίοι να αφορούν πωλήσεις 

σε εξωτερικούς πελάτες και να περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 10% :  

 
i.του συνόλου των πωλήσεων ή  

ii.του συνόλου των κερδών των κερδοφόρων τομέων (ή του συνόλου των ζημιών των ζημιογόνων 

τομέων) ή  

iii.του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων όλων των τομέων.   

 

6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

 

Δικαιώματα χρήσης 

επί μισθωμένων 

ακινήτων (ΔΠΧΑ 16)

Μεταφορικά μέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισμός
Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2019 77.409,65 35.443,68 332.889,94 445.743,27

Προσθήκες χρήσεως 2020 0,00 0,00 1.006,68 1.006,68

Μειώσεις χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 31/12/2020 77.409,65 35.443,68 333.896,62 446.749,95

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2019 8.869,86 17.096,20 332.527,90 358.493,96

Προσθήκες χρήσεως 2020 9.676,21 3.387,22 401,43 13.464,86

Μειώσεις χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 31/12/2020 18.546,07 20.483,42 332.929,33 371.958,82

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2019 68.539,79 18.347,48 362,04 87.249,31

Κατά την 31/12/2020 58.863,58 14.960,26 967,29 74.791,13  
 
 
Τα δικαιώματα χρήσης επί μισθωμένων ακινήτων, αφορούν περιουσιακά στοιχεία που 

αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16. Η εταιρεία έχει υπογράψει σύμβαση μίσθωσης 

επαγγελματικής στέγης, της οποίας η διάρκεια είναι μέχρι την 31/1/2027. Η εν λόγω μίσθωση 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. 

Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 (χρήση 2019) η διοίκηση αποφάσισε να μην κάνει 

αναδρομική εφαρμογή του προτύπου.  
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7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

 

Λοιπά έξοδα

Δικαιώματα 

εξωτερικώς 

αποκτούμενα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης

Κατά την 31/12/2019 422.170,00 115.900,00 538.070,00

Προσθήκες χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 31/12/2020 422.170,00 115.900,00 538.070,00

Σωρευμένες αποσβέσεις

Κατά την 31/12/2019 422.170,00 0,00 422.170,00

Προσθήκες χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020 0,00 0,00 0,00

Σύνολο κατά την 31/12/2020 422.170,00 0,00 422.170,00

Αναπόσβεστη αξία

Κατά την 31/12/2019 0,00 115.900,00 115.900,00

Κατά την 31/12/2020 0,00 115.900,00 115.900,00  
 

 

Το Δικαιώματα εξωτερικώς αποκτούμενα αφορούν στο σύνολό τους δικαιώματα εμπορικής 

εκμετάλλευσης προϊόντων τεχνολογικά καινοτόμων. Τα λοιπά έξοδα αφορούν λογισμικά 

προγράμματα από αγορά προερχόμενα καθώς και ιδιοπαραγόμενα.  

 

8. Λοιπές Επενδύσεις 

 

απομειώσεις σύνολο % απομειώσεις σύνολο %

KERVERUS HOLDING ΙΤ 100.000,00 82.900,00 17.100,00 0,78 100.000,00 81.400,00 18.600,00 0,78

PHOTORAL 81.188,36 81.188,36 0,00 81.188,36 81.188,36 0,00

181.188,36 164.088,36 17.100,00 181.188,36 162.588,36 18.600,00

31/12/2020 31/12/2019

 
 
 
Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες εξωτερικού. Η 

εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ανωτέρω εταιρειών με τα ακόλουθα ποσοστά: 

KERVERUS HOLDING IT PLC 0,78% - εισηγμένη στη Νέο-αναπτυσσόμενων Εταιριών Αγορά (Ν.Ε.Α.) του 

Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.). Η επένδυση στην εταιρεία PhotOral με έδρα την Βοστώνη 

των ΗΠΑ αφορά κατεχόμενα ομόλογα μετατρέψιμα σε τίτλους μετοχών( convertible bonds).  

 

Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 η διοίκηση αξιολογώντας το επιχειρηματικό μοντέλο της οντότητας, κατέληξε 

να ταξινομήσει αμετάκλητα κατά την πρώτη εφαρμογή του προτύπου τα εν λόγω χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία στην κατηγορία των επιμετρούμενων στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων (fair value option). Η ταξινόμηση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων έγινε 

καθώς σύμφωνα με το επιχειρηματικό μοντέλο και τη φύση των επενδύσεων, δεν ήταν δυνατή η 

αποτίμησή τους στο αποσβεσμένο κόστος (amortized cost) ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών 

συνολικών εσόδων (fair value through OCI). 
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Η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό της κατάταξης και επιμέτρησης των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων επικεντρώθηκε στο κατ’ αρχήν γεγονός πως τα εν 

λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9. Κατά 

την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι οι συμβατικές ταμειακές ροές δεν είναι αποκλειστικά και μόνο 

πληρωμές κεφαλαίου και τόκων. Συμπερασματικά, η ταξινόμηση έγινε στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων.   

 

9. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις  

 

31/12/2020 31/12/2019

Δοθείσες εγγυήσεις 80,00 80,00
 

 
 
Ο  ανωτέρω λογαριασμός αφορά δοθείσες εγγυήσεις ΔΕΗ. 

 
 

10. Αποθέματα 

 

31/12/2020 31/12/2019

Εμπορεύματα 40.740,42 34.158,62

Προκαταβολές προμηθευτών 6.263,63 15.926,81

Σύνολο αποθεμάτων 47.004,05 50.085,43
 

 
 

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

31/12/2020 31/12/2019

Εμπορικές Απαιτήσεις 200.528,30 235.552,48

μείον

προβλέψεις επισφαλειών (76.600,40) (99.600,40)

Λοιπές απαιτήσεις 27.619,15 27.963,98

Απαιτήσεις εγκεκριμένων επιδοτήσεων 742.058,85 1.076.797,45

Απαιτήσεις παρακρατούμενων φόρων από 

Ελληνικό Δημόσιο
10.421,21 2.009,77

Σύνολο 904.027,11 1.242.723,28
 

 
 

Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του 

Ισολογισμού.  Δεν υπάρχει συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από τους 

πελάτες. Το σωρευτικό υπόλοιπο των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις ανέρχεται σε ευρώ 

76.600,40 κατά την 31/12/2020, το οποίο κρίνεται εύλογο. 
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12. Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 

 

31/12/2020 31/12/2019

Διαθέσιμα στο ταμείο 19.033,05 19.300,70

Διαθέσιμα σε τραπεζικές καταθέσεις 310.433,72 77.835,31

Σύνολο 329.466,77 97.136,01  
 
 
 

13. Μετοχικό κεφάλαιο, Ίδιες Μετοχές, Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

 

Οι μετοχές της εταιρίας είναι εισηγμένες στην Εναλλακτική  Αγορά  του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  

Κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που καθορίζονται από το Νόμο 

και το Καταστατικό της εταιρίας. Οι μετοχές της εταιρίας είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες. 

Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν. Οι μέτοχοι 

συμμετέχουν στη διοίκηση και τα κέρδη της εταιρίας σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του 

Καταστατικού. 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε εννιακόσιες χιλιάδες εβδομήντα ευρώ και πενήντα 

λεπτά (900.070,50), διαιρούμενο σε οχτακόσιες πενήντα επτά χιλιάδες διακόσιες δέκα (857.210) 

κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ και πέντε λεπτών (1,05) έκαστη. 

 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1/1-31/12/2020 η εταιρεία απέκτησε 280 Ίδιες Μετοχές, κατ' 

εφαρμογή της από 4/10/2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 

Εταιρείας, σύμφωνα με την οποία, οι μέτοχοι κατά πλειοψηφία αποφάσισαν την αγορά 20.000 ιδίων 

μετοχών μέσω της ΕΝ.Α. του Χ.Α., με βάση τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 με σκοπό 

τη  διάθεση των μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσωπικό και τα στελέχη της 

εταιρείας καθώς και των συνδεδεμένων με αυτή εταιριών. Το ανώτατο όριο αγοράς ιδίων μετοχών 

το οποίο εγκρίθηκε, αφορά την αγορά μέχρι 20.000 (είκοσι χιλιάδων) ιδίων μετοχών συνολικά, ήτοι 

μέχρι ποσοστό 2,33% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η ανώτατη και κατώτατη τιμή στην οποία 

επιτρέπεται να διενεργηθούν οι αγορές είναι από 3,14 € μέχρι 5,00 € ανά μετοχή αντίστοιχα. 

  

14. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 

31/12/2020 31/12/2019

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μίσθωσης 

ακινήτου (ΔΠΧΑ 16)
61.574,36 70.025,03

Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού 31.301,92 26.525,90

Σύνολο 92.876,28 96.550,93  
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15. Επιχορηγήσεις 

 

Επιχορηγήσεις 2019 Επιχορηγήσεις 2020

Αρχική αξία επιχορήγησης Αρχική αξία επιχορήγησης

1.1.2019 253.938,69 1.1.2020 253.938,69

προσθήκες χρήσης 0,00 προσθήκες χρήσης 0,00

μειώσεις χρήσης 0,00 μειώσεις χρήσης 0,00

31.12.2019 253.938,69 31.12.2020 253.938,69

Αποσβέσεις Αποσβέσεις

1.1.2019 253.938,69 1.1.2020 253.938,69

προσθήκες χρήσης 0,00 προσθήκες χρήσης 0,00

μειώσεις χρήσης 0,00 μειώσεις χρήσης 0,00

31.12.2019 253.938,69 31.12.2020 253.938,69

Αναποσβεστη αξία Αναποσβεστη αξία

31.12.2019 - 31.12.2020 -

1.1.2019 - 1.1.2020 -  
 
 

 

16. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

 
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.4646/2019, αντικαταστάθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 58 

του ΚΦΕ (ν.4172/2014). 

Με τις νέες διατάξεις μειώθηκε ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική 

δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες στο 24% για τα 

εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019 και εφεξής. 

 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές 

υποχρεώσεις όταν υπάρχει ένα δυνάμενο να ασκηθεί νόμιμα δικαίωμα για συμψηφισμό και 

υπόκεινται και τα δύο στην ίδια φορολογική αρχή. Τα εν λόγω ποσά έχουν ως εξής: 

 

 

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Τρέχων φόρος 0,00 0,00

Διαφορά από αλλαγή φορολ. Συντελεστή 0,00 -1.670,82

Αναβαλλόμενος φόρος -5.676,63 -736,98

Σύνολο -5.676,63 -2.407,80
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Ανάλυση αναβαλλόμενου φόρου σε απαιτήσεις υποχρεώσεις 

31/12/2020 31/12/2019

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις: 59.183,45 105.146,20

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις: -25.497,44 -65.783,57

Σύνολο 33.686,01 39.362,63

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής:

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Υπόλοιπο έναρξης 39.362,63 41.770,43

Φόρος αποτελεσμάτων -5.676,62 -736,98

Διαφορά φόρου από αλλαγή φορολογικού συντελεστή 0,00 -1.670,82

Υπόλοιπο λήξης 33.686,01 39.362,63  
 
 
 

Η κίνηση των λογαριασμών των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων και αναβαλλόμενων 

φορολογικών υποχρεώσεων κατά την διάρκεια της χρήσης και προηγούμενης χρήσης με βάση την 

ίδια φορολογική αρχή, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συμψηφισμοί, έχει ως εξής: 

 

1.1.2019 Σε ίδια κεφάλαια

Σε Κατάσταση 

Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων

31.12.2019

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -1.129,96 0,00 -186,24 -1.316,20

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 80.710,43 0,00 -28.498,58 52.211,85

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -40.800,71 0,00 16.127,20 -24.673,51

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -2.710,16 0,00 -38.869,34 -41.579,50

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 5.700,83 0,00 893,42 6.594,25

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΔΠΧΑ 16) 0,00 0,00 356,46 356,46

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 29.904,10 29.904,10

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,00 0,00 19.536,00 19.536,00

ΔΙΑΦΟΡΑ ΦΟΡΟΥ ΑΠΌ ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 0,00 0,00 -1.670,82 -1.670,82

Σύνολο 41.770,43 0,00 -2.407,80 39.362,63

1.1.2020 Σε ίδια κεφάλαια

Σε Κατάσταση 

Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων

31.12.2020

ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -1.271,00 0,00 -502,95 -1.773,95

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 48.983,43 0,00 -42.243,13 6.740,30

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -23.041,49 0,00 12.752,42 -10.289,07

ΕΣΟΔΑ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ -41.471,09 0,00 28.036,67 -13.434,42

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 6.366,22 0,00 1.146,24 7.512,46

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΔΠΧΑ 16) 356,46 0,00 294,13 650,59

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 29.904,10 0,00 -5.520,00 24.384,10

ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 19.536,00 0,00 360,00 19.896,00

Σύνολο 39.362,63 0,00 -5.676,62 33.686,01

Κίνηση Λογαριασμού αναβαλλόμενης Φορολογίας 1.1-31.12.2019

Κίνηση Λογαριασμού αναβαλλόμενης Φορολογίας 1.1-31.12.2020
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17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

31/12/2020 31/12/2019

Προμηθευτές 284,50 1.973,87

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 12.548,90 14.360,81

Λοιπές υποχρεώσεις 40.583,47 23.652,77

Λοιποί φόροι-τέλη 6.423,05 18.793,97

Έσοδα επιδοτήσεων επομένων χρήσεων 686.082,08 904.001,28

Σύνολο 745.922,00 962.782,70  
 
 
 

18.  Βραχυπρόθεσμος Τραπεζικός δανεισμός 

 

Κατά την 31/12/2020 και την 31/12/2019 αντίστοιχα δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός. Η 

εταιρεία διατηρεί μόνο όρια απαραίτητα για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.   

 
 

19. Έσοδα 

 
Ανάλυση των εσόδων της εταιρείας : 
 

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Πωλήσεις Εμπορευμάτων 57.396,16 2.145,72

Πωλήσεις Υπηρεσιών 254.494,59 278.235,44

Σύνολο 311.890,75 280.381,16
 

 
 
 

20. Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 

 
 

Ανάλυση των λοιπών εσόδων εκμεταλλεύσεως
Κατά την 

31/12/2020

Κατά την 

31/12/2019

Επιχορηγήσεις 352.708,74 269.660,87

Έσοδα από προβλέψεις απομείωσης στοιχείων Ενεργητικού 0,00 18.600,00

Έσοδα από αναστροφή προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων 0,00 30.000,00

Λοιπά έσοδα 6.004,88 2.641,64

Σύνολο 358.713,62 320.902,51
 

 
 

Ανάλυση των λοιπών λειτουργικών εξόδων
Κατά την 

31/12/2020

Κατά την 

31/12/2019

Απομείωση Συμμετοχών 1.500,00 0,00

Διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων 11.353,89 0,00

Λοιπά έξοδα 2.824,23 77,46

Σύνολο 15.678,12 77,46
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21. Χρηματοοικονομικά έσοδα - έξοδα 

 
Ανάλυση των χρηματοοικονομικών εσόδων-εξόδων της εταιρείας : 

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Έξοδα τραπεζών (8.380,93) (7.914,92)

Χρηματοοικονομικό κόστος

μίσθωσης ακινήτων (ΔΠΧΑ 16)
(3.309,33) (3.395,38)

Πιστωτικοί τόκοι 154,90 497,69

Σύνολο (11.535,36) (10.812,61)  

 

22. Φόρος εισοδήματος 

 
Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως κατωτέρω: 

 

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Τρέχων φόρος 0,00 0,00

Διαφορά από αλλαγή φορολ. Συντελεστή 0,00 -1.670,82

Αναβαλλόμενος φόρος -5.676,63 -736,98

Σύνολο -5.676,63 -2.407,80
 

 

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η εταιρία έχει ελεγχθεί φορολογικά από Ορκωτούς Λογιστές βάσει 

των διατάξεων του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. 

Για τις χρήσεις 2014 έως και 2020 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 65Α του Ν.4174/2013.  

 

23. Έξοδα κατ’ είδος 

 

Κόστος Πωλήσεων
Κατά την 

31/12/2020

Κατά την 

31/12/2019

Κόστος αναλωθέντων αποθεμάτων 2.176,75 3.338,82

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αποζημιώσεις απόλυσης 2.871,71 11.568,92

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 3.344,70 2.744,82

Παροχές τρίτων 5.268,62 6.028,55

Έξοδα από φόρους και τέλη 2.170,67 1.870,97

Λοιπά έξοδα 14.889,79 17.617,14

Έξοδα αποσβέσεων 4.039,46 3.933,57

Σύνολο 34.761,69 47.102,79
 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Κατά την 

31/12/2020

Κατά την 

31/12/2019

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού και αποζημιώσεις απόλυσης 6.700,67 26.994,15

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 7.804,30 6.404,58

Παροχές τρίτων 12.293,44 14.066,63

Έξοδα από φόρους και τέλη 5.064,89 4.365,61

Λοιπά έξοδα 34.742,83 41.106,65

Έξοδα αποσβέσεων 9.425,40 9.178,32

Σύνολο 76.031,54 102.115,93
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Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης
Κατά την 

31/12/2020

Κατά την 

31/12/2019

Αναλώσιμα 22.573,74 6.729,52

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 282.635,47 259.186,27

Λοιπές αμοιβές και έξοδα τρίτων 114.320,55 47.313,43

Παροχές τρίτων 1.533,60 1.196,01

Λοιπά έξοδα 13.303,03 22.461,57

Σύνολο 434.366,39 336.886,80
 

 
 
 

24. Κέρδη ανά μετοχή 

 
Βασικά  
 
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους 

της εταιρίας, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου, 

εξαιρουμένων των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση .  

 

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν στους

μετόχους της εταιρίας           92.554,64 101.880,27

Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών 857.210 857.210

Βασικά κέρδη κατά μετοχή 0,1080 0,1189  
 
 
 

25. Συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24  

 
Οι κατωτέρω συναλλαγές, αφορούν συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Οι αγορές και πωλήσεις από 

και σε συνδεδεμένα μέρη συνήθως διενεργούνται  στη βάση κόστους πλέον κέρδος, το οποίο δεν 

διαφέρει της γενικότερης τιμολογιακής πολιτικής της αγοράς. 

Αγορές υπηρεσιών 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

THERMI AE 20.000,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 11.371,14 12.183,36

31.371,14 12.183,36

Πωλήσεις υπηρεσιών 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 0,00

0,00 0,00

Υποχρεώσεις προς συνδεμένα μέρη 31/12/2020 31/12/2019

THERMI AE 4.216,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 0,00 1.015,28

4.216,00 1.015,28  
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Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 31/12/2020 31/12/2019

THERMI AE 0,00 0,00

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 406,08 0,00

406,08 0,00

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές 76.512,67 77.403,43

Παροχές τερματισμού απασχόλησης 0,00 0,00

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 0,00 0,00

Άλλες μακροπρόθεσμες παροχές 0,00 0,00

Παροχές σε συμμετοχικούς τίτλους 0,00 0,00

76.512,67 77.403,43
 

 
 
26. Ενδεχόμενες απαιτήσεις υποχρεώσεις 

 
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών 

οργάνων που να έχουν επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 

Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με λειτουργικές μισθώσεις, λοιπές εγγυήσεις και 

άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να 

προκύψουν ουσιώδεις επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. 

Οι χορηγηθείσες τραπεζικές εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, λήψης 

προκαταβολής και καλής εκτελέσεως, της εταιρίας την 31.12.2020 ανέρχονταν στο ποσό των € 

275.762,75. 

 
 

27. Δεσμεύσεις 

 

1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης 4.877,46 4.899,96

Εγγυητικές επιστολές προκαταβολής 270.885,29 200.889,79

Σύνολο 275.762,75 205.789,75  
 
 
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις 

Δεν υπάρχουν  

 
Δεσμεύσεις λειτουργικών μισθώσεων της εταιρίας ως μισθωτή. 

 
Η εταιρία μισθώνει γραφεία για ίδια χρήση με μη ακυρώσιμες λειτουργικές μισθώσεις. Οι μισθώσεις 

έχουν διάφορους όρους, ρήτρες αναπροσαρμογής και δικαιώματα ανανέωσης. Οι εν λόγω μισθώσεις 

από 1/1/2019 ταξινομούνται βάσει του ΔΠΧΑ 16.  

 
Λειτουργικές μισθώσεις στις οποίες η εταιρία είναι επενδυτής 

Δεν υπάρχουν 
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28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

 
Δεν υπάρχουν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας ισολογισμού της 31.12.2020 που να 

επηρεάζουν ουσιωδώς τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας.   

 

 
Θεσσαλονίκη, 31 Μαρτίου 2021 

 

     Η Πρόεδρος του Δ.Σ και           H Αντιπρόεδρος               Ο υπεύθυνος 

     Διευθύνουσα Σύμβουλος                     Λογιστηρίου 

   

   

      ΨΥΜΑΡΝΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ      ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ       ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 

          ΑΔΤ. ΑΚ. 931060           ΑΔΤ. ΑΗ. 785081       ΑΡ.ΑΔ.5963 (Α' ΤΑΞΕΩΣ) 

 
 


