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ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
 
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της «ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» (η «Εταιρεία»): 

1.- Pierre Lambert, Πρόεδρος ΔΣ 

2.- Δημήτριος Παντελάτος, Διευθύνων Σύμβουλος 

3.- Ζανής Λαλάς, Μέλος ΔΣ 

 

βεβαιώνουμε και δηλώνουμε, εξ όσων γνωρίζουμε, ότι: 

α) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της «ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» για την χρήση από 01 

Απριλίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2022, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 

Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 

παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως του εκδότη. 

 

β) η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη, τις 

επιδόσεις, και τη θέση της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των 

κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. 

 
Αθήνα, 06 Ιουνίου 2022 

 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 

 
PIERRE LAMBERT                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ                                        ΖΑΝΗΣ ΛΑΛΑΣ       
ΑΡ.ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤ.                                                                                                               
ΕΝ656176                                                Α.Δ.Τ. AN 572542                                                            Α.Δ.Τ. ΑΙ569815 
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ΕΚΘΕΣΗ   ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ   ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΡΟΣ    ΤΗΝ  ΤΑΚΤΙΚΗ   ΓΕΝΙΚΗ  
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

 
Κύριοι μέτοχοι, 
 
Υποβάλλουμε τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», της χρήσεως που 
έληξε την 31/3/2022. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, την Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων και την 
Κατάσταση Ταμιακών Ροών. 
 
 
1) Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού  μοντέλου 
 
Η ZETES είναι παρούσα στην Ελληνική αγορά από τον Ιανουάριο του 2010, με την εξαγορά 
της ελληνικής Netwave, εταιρίας παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ταυτοποίησης 
συστημάτων από το 1997. Από τότε η Zetes έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις στην Ελλάδα, 
στοχεύοντας σε όλο το χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας και στην αναγνώριση και 
ταυτοποίηση προσώπων.  
 
Η εταιρία κατέχει στρατηγική θέση τόσο στον τομέα Ταυτοποίησης Αγαθών, όσο και σε 
αυτόν της Ταυτοποίησης Προσώπων. Για τη Zetes, και τα δύο αυτά τμήματα   είναι 
αναπόσπαστα.  Περεταίρω αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο αυτών τμημάτων, είναι ένας 
από τους μελλοντικούς μας στόχους 
 
Τα κέντρα καινοτομίας & ανάπτυξης της Zetes επικεντρώνονται στους παρακάτω τομείς: 
 

 Λύσεις φωνητικής Αναγνώρισης 
 
 

 Λύσεις στη γραμμή συσκευασίας (Print & Apply) 
 
 

 Λύσεις Αναγνώρισης μέσω Ραδιοσυχνοτήτων (RFID) 
 
 

 Λύσεις συλλογής δεδομένων μέσω εικόνας 
 
 

 Συστήματα και Τερματικά Περονοφόρων οχημάτων 
 
 

 Macro Command Language (MCL) 
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2) Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές 
 
H εταιρία δραστηριοποιείται σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Η εξειδικευµένη 
τεχνογνωσία της συνδυασμένη με την  ανάπτυξη και δηµιουργία νέων προϊόντων και την 
δηµιουργία ισχυρών υποδοµών σε παραγωγικό εξοπλισµό, βοηθούν την εταιρία να είναι 
διαρκώς ανταγωνιστική καθώς και να προωθεί και να μεγαλώνει το μερίδιο της στις αγορές.  
 
Η στρατηγική προσέγγιση της εταιρίας έχει ως σκοπό τη βελτιστοποίηση 
της αξίας που παράγει για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και τη μείωση του ρίσκου σε 
περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  
 
3) Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης 
 
Η διοίκηση της επιχείρησης παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο 
περιβάλλον για τη λειτουργία της ,ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι εργαζόμενοι 
δραστηριοποιούνται πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της.  
 
Οι πολιτικές της Εταιρίας  στα στάδια της παραγωγικής και λειτουργικής 
της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:  
α)Στην παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων,  
β)Σεβασμό για το περιβάλλον,  
γ)Την εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την 
καθιέρωση κοινών αρχών και κανόνων, που έχουν στόχο την ανάπτυξη του μεγαλύτερου 
κεφαλαίου της Εταιρίας «των ανθρώπων» της, ενώ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001-
2015.   
 
4) Περιβαλλοντικά ζητήματα 
 
α) Πραγματικές  και  δυνητικές  επιπτώσεις  της  οντότητας  στο περιβάλλον 
 
Η πλήρης συμμόρφωση της Εταιρίας με όλες τις Νομοθετικές Απαιτήσεις εξασφαλίζει την 
μέγιστη προστασία του περιβάλλοντος. 
 
β) Γνωστοποίηση σχετικά με τις διαδικασίες που εφαρμόζει η οντότητα για την πρόληψη και 
τον έλεγχο της ρύπανσης και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από παράγοντες  όπως: 
ενεργειακή χρήση, άμεση και έμμεση έκκληση ατμοσφαιρικών ρύπων, προστασία της 
βιοποικιλότητας και των  υδάτινων πόρων, διαχείριση αποβλήτων, περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών, 
 
Η εταιρία έχει υιοθετήσει περιβαλλοντολογικές πρακτικές σε επίπεδο στάσης και αντίληψης 
για την προστασία του περιβάλλοντος, σε ζητήματα που αφορούν κατανάλωση και 
διαχείριση προϊόντων, απορριμμάτων, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μόλυνσης από τοξικά 
απόβλητα και  ορθολογική διαχείριση ενέργειας.  
 
Η Εταιρία επιλέγει να προμηθεύεται προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον και αντιμετωπίζει 
το περιβάλλον ως ένα σοβαρό κοινωνικό ζήτημα με παγκόσμιες διαστάσεις και συνέπειες. 
Η Εταιρία ως υπόχρεος Παραγωγός και Διακινητής ΗΗΕ, με αριθμό μητρώου παραγωγού 
00326 σε συνεργασία με την Εταιρία «Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ», ανταποκρίνεται 
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πλήρως στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό 
πλαίσιο. 
 
γ) Αναφορά   στην   ανάπτυξη   των   πράσινων   προϊόντων   και υπηρεσιών 
εφόσον υπάρχουν 
 
Δεν υπάρχουν 
 
5) Εργασιακά ζητήματα 
 
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων ευκαιριών (ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, 
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών) 
 
Η εταιρία  κατά το διάστημα 01.04.21-31.03.2022 απασχόλησε 7 εργαζομένους 
διαφορετικών φύλων και ηλικιών στις εγκαταστάσεις που διατηρεί. 
Προσεγγίζουμε τα θέματα που σχετίζονται με τα εργασιακά και το σεβασμό των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, παρακολουθώντας τις δραστηριότητες μας στους εξής τομείς: 
-- Υγιεινή και ασφάλεια. 
--Επιλογή προσωπικού, διαδικασίες πρόσληψης, αποφυγή διακρίσεων στο χώρο εργασίας. 
-- Εκπαίδευση εργαζομένων. 
 
β)    Σεβασμός    των    δικαιωμάτων    των    εργαζόμενων    και συνδικαλιστική 
ελευθερία 
 
Αποτελεί βασική προτεραιότητα της Εταιρίας  η διατήρηση και η ενίσχυση του κλίματος 
εργασιακής ειρήνης και η διαρκής βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας, ώστε 
να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αξιοποίηση σε παραγωγικό επίπεδο του ανθρώπινου 
δυναμικού. Η εταιρία μεριμνά για την λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και την υιοθέτηση 
πρακτικών, προκειμένου να συμμορφώνεται πλήρως και απολύτως με τις ισχύουσες 
διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
 
γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία, συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών 
κτλ. 
 
Η υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στην Εταιρεία αποτελεί κύριο μέλημα της 
διοίκησης όπως επίσης και η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους καθώς και η τήρηση της 
εργατικής νομοθεσίας. Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζοµένους της εταιρίας, 
αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία των 
παραγωγικών εγκαταστάσεων. Σε διαρκή και σταθερή βάση υλοποιείται ένα πρόγραµµα 
που αποβλέπει στην εµπέδωση της κουλτούρας ασφάλειας σε όλες τις δραστηριότητες και 
λειτουργίες της εταιρίας και στην αέναη εκπαίδευση και επιµόρφωση του προσωπικού της 
Εταιρείας. Επιπλέον εφαρµόζονται ευρύτατα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την 
συστηµατική, διαρκή και στοχευµένη σε όλα τα αναγκαία πεδία εκπαίδευση και επιµόρφωση 
των εργαζοµένων σε θέµατα ασφάλειας και υγιεινής της εργασίας, των οποίων η εφαρµογή 
ελέγχεται αδιαλείπτως από την σχετική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας. 
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6) Σημαντικότερα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην εταιρική χρήση 
 
α) Σύντομη αναφορά σε σημαντικά γεγονότα της χρήσης 01.04.2021-31.03.2022 
 
Για ακόμη μία χρονιά, η εταιρική χρήση 01.04.2021-31.03.2022 χαρακτηρίστηκε κυρίως,, 
και όχι μόνον για την εταιρεία αλλά και για όλη την αγορά, από τις συνέπειες της πανδημίας 
της covid-19, με αποτέλεσμα τον περιορισμό πολλών δραστηριοτήτων λόγω του 
περιορισμού των μετακινήσεων, της υποχρεωτικής απομακρυσμένης εργασίας του 
προσωπικού και εν τέλει της τεράστιας δυσκολίας των επαφών και της επικοινωνίας. 
Επιπρόσθετα, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις – μεταφορές, εκτός από την ανάσχεση της 
τροφοδοσίας πρώτων υλών στις γραμμές παραγωγής, επέφεραν επιπλοκές στη λειτουργία 
της εφοδιαστικής αλυσίδας παγκοσμίως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικές 
καθυστερήσεις στις παραδόσεις εμπορευμάτων. 
Ωστόσο, η εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει ένα θετικό momentum ώστε να ολοκληρώσει 
αφ’ ενός μεν ανοιχτά έργα από το προηγούμενο διάστημα, αλλά και να υλοποιήσει επιτυχώς 
νέα. 
Χαρακτηριστικά, μπορούμε να αναφέρουμε τα σημαντικότερα από αυτά, στα οποία 
περιλαμβάνονται: 
Στην αγορά του retail, μεγάλος αριθμός τερματικών Zebra, με συμβόλαια υποστήριξης 
Software, σκάνερς και εκτυπωτές για τις κεντρικές αποθήκες και κέντρα διαλογής. 
Εξοπλισμός καταστημάτων μεγάλης Ελληνικής αλυσίδας τροφίμων, με έξυπνα συστήματα 
εξυπηρέτησης πελατών. 
Ολοκλήρωση κατά το μεγαλύτερο μέρος έργου στα Ελληνικά ταχυδρομεία, σε συνεργασία 
με μεγάλους integrators, το οποίο αποτελείται από προμήθεια εξοπλισμού αλλά και 
υπηρεσίες συντήρησης – υποστήριξης για μία τριετία. 
 
 
β) Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 
Oι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των 
οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31 Μαρτίου 2022 είναι ίδιες με αυτές 
που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας για τη 
χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2021. 
 

7) Οικονομική θέση της Εταιρείας 

Η πραγματική οικονομική κατάσταση της Εταιρίας θεωρείται ότι ανταποκρίνεται στην 
εμφανιζόμενη εικόνα της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της κλειόμενης χρήσεως.  

Ο κύκλος εργασιών της Εταιρίας ανήλθε στο ποσό των ευρώ 1.548.195 και είναι αυξημένος 
κατά 7,54% περίπου σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (1/4/20-31/3/21). 
Το κόστος πωλήσεων ανήλθε σε ευρώ 1.033.865 και είναι αυξημένο κατά 17% περίπου από 
την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο (1/4/20-31/3/21) ενώ τα μικτά αποτελέσματα ανήλθαν 
σε ευρώ ύψους 514.330. Τα έξοδα Διοικητικής λειτουργίας και Διαθέσεως ανήλθαν στο 
ποσό των ευρώ 496.071 και είναι μειωμένα περίπου κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη 
προηγούμενη περίοδο (1/4/20-31/3/2021). Μετά και την αφαίρεση των χρηματοοικονομικών 
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και των εκτάκτων αποτελεσμάτων τα καθαρά αποτελέσματα (ζημίες) προ φόρων ανήλθαν 
στο ποσό των ευρώ 31.208. Οι ζημίες μετά φόρων ανήλθαν σε ευρώ 32.508. Ο δανεισμός 
της Εταιρίας αυξήθηκε περίπου 0,2% στα 2.003 χιλ. ευρώ έναντι 1.998 χιλ. ευρώ στις 
31/3/2021. 
 

α) Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

 

  31/3/2022   31/3/2021  
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης       
Κυκλοφορούν ενεργητικό 1.070.483 50,43%  864.687 44,22% 

Σύνολο ενεργητικού 2.122.793   1.955.536  
       
Πάγιο ενεργητικό 1.052.311 49,57%  1.090.850 55,78% 

Σύνολο ενεργητικού 2.122.793   1.955.536  
Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και 
πάγιο ενεργητικό. 

       
Ίδια κεφάλαια   -1.805.014 -45,95%  -1.772.507 -47,55% 

Σύνολο υποχρεώσεων 3.927.808   3.728.043  
Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας. 

       
Σύνολο υποχρεώσεων 3.927.808 185,03%  3.728.043 190,64% 

Σύνολο παθητικού 2.122.793   1.955.536  
       
Ίδια κεφάλαια   -1.805.014 -85,03%  -1.772.507 -90,64% 

Σύνολο παθητικού 2.122.793   1.955.536  
Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας 

      
Ίδια κεφάλαια   -1.805.014 -171,53%  -1.772.507 -162,49% 

Πάγιο ενεργητικό 1.052.311  1.090.850  
Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας από τα Ίδια 
Κεφάλαια. 
  
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας        

 

  31/3/2022   31/3/2021  
Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας    

       
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων -31.208 -2,02%  -266.870 -18,54% 

Σύνολο εσόδων 1.548.195   1.439.537  
       
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα 
συνολικά της έσοδα 

       
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως προ 
φόρων -31.208 1,73%  -266.870 15,06% 

Ίδια κεφάλαια -1.805.014   -1.772.507  
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Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.  

 

β) Mη χρηματοοικονομικοί δείκτες: 

 
Σαφείς Στόχοι 
 
Η Διοίκηση της εταιρίας θέτει σαφείς στόχους στους διευθυντές των τμημάτων και το κάθε 
τμήμα σε συνεργασία προσπαθεί να πιάσει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει συνεχής και 
άμεση συνεργασία της διοίκησης  με το κάθε τμήμα ξεχωριστά .Οι στόχοι οι οποίοι θέτονται 
από τη διοίκηση είναι στα πλαίσια του εφικτού ,και σε εύλογα διαστήματα 
επαναξιολογούνται.  
 
Τα αποτελέσματα των στόχων  που συγκεντρώνονται ,εξετάζονται από τη διοίκηση της 
εταιρίας  με μεγάλη προσοχή και αξιολογούνται κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται 
η όσο το δυνατό ή καλύτερη λήψη αποφάσεων. 
 
Επικέντρωση - Εστίαση 
 
Οι πληροφορίες εστιάζουν στις προτεραιότητες που θέτει η επιχείρηση  - κύριους στόχους 
– (αποθέματα – εμπορική πολιτική κτλ) και  που χρειάζεται βελτίωση. Η επιχείρηση αξιολογεί 
πως αυτοί οι δείκτες επηρεάζουν την συμπεριφορά της  και «χτίζει» αυτή τη γνώση 
σύμφωνα με την επιλογή και εξέλιξη των δικών της δεικτών αποδοτικότητας. 
 
 
«Ευθυγράμμιση» στόχων 
 
Το σύστημα μέτρησης της αποδοτικότητας είναι ευθυγραμμισμένο με τους σκοπούς - 
στόχους και την ουσιαστική απόδοση της Επιχείρησης. Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των 
δεικτών αποδοτικότητας που χρησιμοποιούνται για «επιχειρησιακό» σκοπό και των δεικτών 
που χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της συλλογικής απόδοσης. 
 
 
Ισορροπία 
 
Το σύνολο των δεικτών, αντίστοιχα, εμφανίζουν μια ισορροπημένη εικόνα της απόδοσης 
της επιχείρησης, αντανακλώντας τους κυρίους στόχους, περιλαμβάνοντας τα αποτελέσματα 
και την γνώμη του χρήστη των εμπορευμάτων της εταιρίας. Επίσης, για το σύνολο των 
δεικτών υπάρχει ισορροπία μεταξύ του κόστους συλλογής - επιλογής των δεικτών και την 
αξία της πληροφορίας που παρέχεται. 
 
 
Συνεχής βελτίωση 
 
Οι δείκτες αποδοτικότητας πρέπει να είναι πάντα επίκαιροι, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
συνεχιζόμενες αλλαγές. Η εταιρία διατηρεί την ισορροπία μεταξύ της συνεπούς 
πληροφόρησης, ώστε να παρακολουθούνται οι αλλαγές στην απόδοση και να 
αντικατοπτρίζεται η εκάστοτε προτεραιότητα. 
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8) Προβλεπόμενη πορεία  
 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες λόγω κυρίως της πανδημίας, η εταιρεία υιοθετώντας σωστές 
πρακτικές, κατόρθωσε παρά τον περιορισμένο τζίρο που προκλήθηκε κυρίως εξαιτίας των 
δυσχερειών της εφοδιαστικής αλυσίδας, να παρουσιάσει θετικό αποτέλεσμα.  
Αποκτώντας μια νέα, πιο μεστή δομή η Zetes NETWAVE συνεχίζει να επικεντρώνει τις 
δυνάμεις της στην προώθηση των εξειδικευμένων λύσεων της Zetes στην Ελλάδα και 
παράλληλα να ενισχύει την παρουσία της στην αγορά του mobility.  
Η έναρξη της νέας χρήσης, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε ότι αφορά κυρίως στην 
πρόβλεψη για ενίσχυση του κύκλου εργασιών, με αρκετά ενισχυμένη την προοπτική νέων 
έργων που σηματοδοτεί μία θετική εξέλιξη.   
Επίσης, όπως είναι γνωστό, η εταιρεία Zetes διεκδικεί με αξιώσεις το έργο της Ελληνικής 
Αστυνομίας για την έκδοση των νέων εγγράφων ασφαλείας συμμετέχοντας στον σχετικό  
διαγωνισμό σε συνεργασία  με την Space Hellas. 
Η λήψη απόφασης  αναμένεται στο προσεχές διάστημα και σε πιθανή θετική εξέλιξη η 
θυγατρική της εταιρείας στην Ελλάδα θα αναλάβει την εκτέλεση μέρους των υπηρεσιών, κάτι 
που θα αποφέρει καθαρό μικτό κέρδος και αύξηση της κερδοφορίας του Ελληνικού 
σχήματος.  
Η συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό, ήδη επιφέρει κατακόρυφη αύξηση του brand 
awareness της Zetes στην Ελληνική αγορά & αναμένεται να σημειωθεί ενίσχυση της 
εμπιστοσύνης των πελατών στην εταιρεία. 
Τέλος, αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ισχυροποίηση της συνεργασίας της Zetes 
NETWAVE με τις αδελφές εταιρείες του ομίλου με επίκεντρο τις ολοκληρωμένες & 
επικαιροποιημένες λύσεις που διαθέτει ο όμιλος Zetes στο portfolio του. Η ενισχυμένη 
μετάδοση τεχνογνωσίας και εμπειρίας, αποτελεί σημαντικό παράγοντα ισχυροποίησης της 
Zetes NETWAVE στην ελληνική αγορά. 
 
 
9) Ακολουθούμενες βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία για την κατάρτιση των Οικονομικών 
Καταστάσεων της χρήσεως 1/4/2021 - 31/3/2022, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες, 
αναφέρονται στην Οικονομική Έκθεση. 
 
10) Διαχείριση κινδύνων 
 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρία παρακολουθεί και αξιολογεί σε συνεχή βάση τον πιστωτικό κίνδυνο. Στα πλαίσια 
του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα ένας αστάθμητος 
παράγοντας είναι οι ενδεχόμενες επισφάλειες πελατών. Για ειδικούς πιστωτικούς κινδύνους, 
έχει σχηματισθεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων.  
 
Στο τέλος της περίοδου η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας άλλος πιστωτικός 
κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη επισφαλούς 
απαιτήσεων. 
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β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα λόγω της συνετής διαχείρισης της 
ρευστότητας και της ικανοποιητικής απόδοσης της ακολουθούμενης από την Εταιρεία 
πιστωτικής πολιτικής. Η εταιρεία διαχειρίζεται τους κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν 
από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες 
τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 
 
 
γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών 
των επιτοκίων 
 
Για το 2022 δεν αναμένεται άνοδος των επιτοκίων και ως εκ τούτου δεν αναμένεται αύξηση 
του κόστους δανεισμού. Η έκθεση στον προαναφερόμενο κίνδυνο επιτοκίων για τις 
υποχρεώσεις και επενδύσεις αντιμετωπίζεται από τη Διοίκηση με την επεξεργασία 
εναλλακτικών τρόπων δανεισμού και χρηματοδότησης της Εταιρίας. 
 
δ) Κίνδυνος αποθεμάτων 
 
Για την αντιμετώπιση του κινδύνου από ενδεχόμενη ζημία, λόγω απώλειας των αποθεμάτων 
από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ, η Εταιρία λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα 
μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη κλπ). 
 
 
ε) Λοιποί κίνδυνοι  
 
ε1) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και 
στους κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους 
 
Η εταιρία εξασφαλίζει ομαλά την αγορά πρώτων υλών. Οι Βασικοί προμηθευτές της είναι 
από την εγχώρια αγορά ,από την ευρωπαϊκή ,αλλά και από επιλεγμένες τρίτες χώρες. Οι 
κανόνες συνεργασίας μεταξύ τους είναι σύμφωνα με τους συνήθης όρους της αγοράς. 
 
ε2) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο 
κανονιστικό πλαίσιο. 
 
Η εταιρία επιδιώκει και ακολουθεί πορεία βιώσιμης ανάπτυξης και δεσμεύεται μέσω των 
πολιτικών της να εξασφαλίζει την προστασία του περιβάλλοντος και την υγιεινή και την 
ασφάλεια των εργαζομένων, της τοπικής κοινωνίας και του κοινού. 
 
ε3) Κίνδυνος από επιπτώσεις της εξάπλωσης του COVID-19: 
 
Στις 11 Μαρτίου 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακήρυξε την λοίμωξη από 
κορωνοϊό SARS CoV 2 σε Πανδημία. Η Ελληνική Κυβέρνηση άμεσα έθεσε το σύνολο του 
υγειονομικού δυναμικού σε επιφυλακή και έλαβε μια σειρά από αποφάσεις με κύριο στόχο 
την επιβράδυνση της διασποράς του ιού ενώ παράλληλα ανακοίνωσε μια σειρά από 
στοχευμένα μέτρα για να περιορίσει τις επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία. 
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Η εμφάνιση και η εξέλιξη της πανδημίας COVID-19, σε συνδυασμό με τα μέτρα περιορισμού 
των δραστηριοτήτων που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή της, είχαν αρνητική επίδραση 
στην οικονομική δραστηριότητα τόσο σε διεθνές όσο σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  
 
Συνολικά, οι εξελίξεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης της πανδημίας στη διάρκεια της 
χρήσης, με κυρίαρχη αυτή της έναρξης εμβολιασμού του πληθυσμού και την επιτάχυνση 
αυτού μέχρι το τέλος της περιόδου, οδήγησαν την οικονομία σε αργή αλλά σταθερή πορεία 
προς μια κανονικότητα. Παράλληλα, επαύξησαν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών ως 
προς την επιστροφή της Οικονομίας σε ικανοποιητικά επίπεδα ανάπτυξης γεγονός που 
αποτυπώθηκε στη βελτίωση της κατανάλωσης όχι μόνο σε σύγκριση με το 2020 αλλά και 
με προηγούμενες περιόδους. Με βάση τα παραπάνω, ο εν λόγω κίνδυνος κρίνεται 
σημαντικά μειούμενος σε σχέση με την τελευταία περίοδο αναφοράς. 
 
Επί του παρόντος, η επίπτωση στα αποτελέσματα της Εταιρείας λόγω της πανδημίας 
COVID‐19 δεν είναι σημαντική. 
  
Η επιδημία COVID‐19 ενδέχεται να επιφέρει περιορισμένες αρνητικές συνέπειες στην 
παγκόσμια οικονομία για το 2022 που πιθανόν να έχουν επιπτώσεις στα οικονομικά 
αποτελέσματα της Εταιρείας το 2022, η εμπειρία όμως των τελευταίων μηνών καθιστά τη 
διοίκηση πιο αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022. Άλλωστε 
και οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί τόσο από την Ελληνική Κυβέρνηση όσο και τους 
Ευρωπαϊκούς θεσμούς συνηγορούν στο θετικό σενάριο.  
 

ε4) Ενεργειακή κρίση και πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας 
 
Στους τελευταίους μήνες του 2021 άρχισε να διαφαίνονται οι επιδράσεις της Παγκόσμιας 
ενεργειακής κρίσης η οποία πυροδότησε διαδοχικές αυξήσεις τιμών σε όλες τις μορφές 
ενέργειας και κατά συνέπεια διοχετεύεται διαδοχικά στις τιμές όλων των πρώτων υλών, 
επηρεάζοντας κυρίως τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. 
 
Περαιτέρω, στις 24 Φεβρουαρίου 2022 ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρωσίας και 
της Ουκρανίας, γεγονός που συνεχίζεται μέχρι και σήμερα και έχει επιδεινώσει ακόμα 
περισσότερο την αύξηση των τιμών ενέργειας, αλλά και το κόστος πρώτων υλών που 
ξεκίνησε τους τελευταίους μήνες του 2021, δημιουργώντας έντονες πληθωριστικές πιέσεις 
αλλά και μεγάλη αβεβαιότητα σε παγκόσμιο επίπεδο. 
 
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της Εταιρείας εξετάζει συνεχώς και αδιαλείπτως τις συνθήκες 
που δημιουργούνται στην Ελληνική οικονομία και προσαρμόζει την στρατηγική της. 
Παράλληλα η Εταιρεία δεν επηρεάζεται άμεσα από τις εχθροπραξίες μεταξύ Ρωσίας και 
Ουκρανίας καθώς δεν δραστηριοποιείται στις δύο αυτές χώρες ούτε κάποιος εκ των 
πελάτων ή προμηθευτών της  επηρεάζεται άμεσα . 
 
 
11) Δραστηριότητες στον τομέα έρευνας & ανάπτυξης 
 
Οι δραστηριότητες στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης της Εταιρίας για τη χρήση που έληξε 
στις 31/3/2022 περιορίζονται σε συγκεκριμένα έργα που είχε αναλάβει και συνεπώς πολιτική 
της Διοίκησης είναι το κόστος αυτών των δραστηριοτήτων να καταχωρείται απευθείας ως 
έξοδο της χρήσης και να μην κεφαλαιοποιείται. 



 
 

 
Page | 13 
 

 
12) Κατεχόμενα από την Εταιρεία χρεόγραφα 
 
Δεν υπάρχουν. 
 
13) Ακίνητα Εταιρείας 
 
Η Εταιρία είχε συνάψει σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης για το ακίνητο όπου στεγάζεται 
η έδρα της η οποία περιλάμβανε δικαίωμα αγοράς του ακινήτου έναντι συμφωνηθέντος 
τιμήματος στο τέλος της περιόδου χρηματοδοτικής μίσθωσης, δηλαδή στις 10/11/2014. Η 
Εταιρία μετά την πλήρη εξόφληση όλων των μισθωμάτων άσκησε το δικαίωμα εξαγοράς 
του ακινήτου (οικόπεδο μετά του επ’ αυτού κτιρίου), αντί τιμήματος ευρώ 2,93.  
 
Οι διαδικασίες για την μεταβίβαση του ακινήτου ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο του 2014 και 
ολοκληρώθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, οπότε και υπεγράφει το υπ’αριθμ. 6.279/15-9-
2015 Συμβόλαιο Μεταβίβασης (εξαγοράς) μισθίου ακινήτου με άσκηση του δικαιώματος 
προαιρέσεως λόγω λήξεως συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου, της 
Συμβολαιογράφου Χρίστινας Δημ. Κέζιου – Μάλλιου. 
 
 
14) Υποκαταστήματα 
 
Η Εταιρία δεν έχει υποκαταστήματα. 
 
15) Μεταγενέστερα γεγονότα 
 
Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών 
καταστάσεων τα οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

********************** 
 
Κύριοι Μέτοχοι, με βάση και όσα προαναφέρθηκαν σας καλώ να εγκρίνετε τις Οικονομικές 
Καταστάσεις της χρήσης από 1/4/2021 έως 31/3/2022, όπως υποβάλλονται. 

 
 

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2022 
 
 
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ              ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ 

 
PIERRE LAMBERT                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΤΟΣ                                              ΖΑΝΗΣ ΛΑΛΑΣ 
ΑΡ.ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΔΙΑΒ.                                                                                                                     
ΕΝ65617                                                             Α.Δ.Τ. AN 572542                                                      Α.Δ.Τ. ΑΙ569815        
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Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας  " ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ " 

 

Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ZETES NETWAVE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» οι οποίες 

αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Μαρτίου 2022, 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 οοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 

ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» κατά την 31η Μαρτίου 2022, την 

χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές 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 παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία 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. 
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Ουσιώδης αβεβαιότητα που σχετίζεται με τη συνέχιση της δραστηριότητας 

Εφιστούμε την προσοχή σας στη Σημείωση 13 επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία 

περιγράφει ότι η Εταιρεία υπέστη καθαρή ζημία ποσού 33 χιλ. περίπου κατά τη διάρκεια της χρήσης 

που έληξε την 31η Μαρτίου 2022 και ότι, κατά την ημερομηνία αυτή, οι τρέχουσες υποχρεώσεις της 

Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 2.569 χιλ. περίπου. Τα 

γεγονότα αυτά και οι συνθήκες αυτές υποδηλώνουν την ύπαρξη ουσιώδους αβεβαιότητας η οποία 

ενδεχομένως θα εγείρει σημαντική αμφιβολία σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της. Η γνώμη μας δεν τροποποιείται σε σχέση με το θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, που η 

διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οοικονομικών 

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 βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να 

ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική 

εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει 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.  
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Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και 

ενοποιημένες 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 βάσης 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 τους. 

Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 

ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών 

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

μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την 

ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 

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

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

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

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

επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 

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

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

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

μας. 
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Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων 

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 οοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/3/2022.  

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την Εταιρεία «ZETES NETWAVE 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» και το 

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

Διοικητικού της Συμβουλίου. 

γ) Στη σημείωση 13 επί των Οικονομικών Καταστάσεων γίνεται αναφορά στο γεγονός ότι το σύνολο 

των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Μαρτίου 2022, έχει καταστεί αρνητικό και ως εκ 

τούτου συντρέχουν οι προυποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου 

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων με θέμα την 

λήψη των κατάλληλων μέτρων. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
BDO ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, Αγία Παρασκευή 
 
Α.Μ.  Σ.Ο.Ε.Λ: 173 
 
 

 

Αγία Παρασκευή, 07/06/2022 
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 
Λάμπρος K. Αθανασόπουλος 

ΑΜ ΣΟΕΛ: 45391 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 01/04/2021 ΕΩΣ 31/3/2022 
(ποσά σε €) 
 

 Σημ. 01.04.21-31.03.22 
01.04.20-31.03.21 
(αναθεωρημένο) 

Κύκλος Εργασιών 5 1.548.195 1.439.537 

Κόστος πωληθέντων 22 -1.033.865 -882.357 

Μικτά Αποτελέσματα  514.330 557.179 

Εξοδα Διάθεσης 22 213.311 327.428 

Εξοδα Διοίκησης 22 282.761 457.432 

Αποτελέσματας προ φόρων, χρηματοδοτικών και 

 

18.258 -227.681 

επενδυτικών αποτελεσμάτων     
Λοιπά Εσοδα/(Εξοδα)  -16.482 -786 
Χρηματοοικονομικά έξοδα 22 -32.984 -38.403 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

   

Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης 
 

-31.208 -266.870 

προ φόρων     

Εσοδα / (Εξοδα) από Φόρους  -1.299,46 -37.201,54 

Καθαρά Αποτελέσματα (ζημίες) χρήσης 

 

-32.508 -304.071 

μετά από φόρο     

Λοιπά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα μετά από φόρους  -32.508 -304.071 

Μέρισμα ανά Μετοχή  -130,03% -1216,29% 

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων  72.157 -165.737 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 31/3/2022 
(ποσά σε €) 

 Σημ. 31/3/2022 
31/3/2021 

(αναθεωρημένο) 

    
Ενεργητικό    
Μη κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού    
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 6 389,38 699,18 
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις 6 694.414,99 721.071,86 
Περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα απόσβεσης 6 12.514,00 31.463,00 
Λοιπές επενδύσεις 7 132.063,45 132.063,45 
Αναβαλλόμενος Φόρος 19 199.212,67 200.512,13 
Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος Ενεργητικού  13.716,42 5.040,18 

  1.052.310,91 1.090.849,80 

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού    
Αποθέματα 8 181.127,27 183.503,35 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 9 611.854,55 326.646,90 
Λοιπές Απαιτήσεις 10 76.311,38 99.406,56 

Ταμειακά Διαθέσιμα 11 201.189,38 255.129,75 

  1.070.482,58 864.686,56 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  2.122.793,49 1.955.536,36 

Παθητικό    
Ιδια Κεφάλαια    
Μετοχικό Κεφάλαιο 12 250.000,00 250.000,00 
Αποθεματικά Κεφάλαια 13 97.063,05 97.063,05 

Ζημίες εις Νέον 13 -2.152.077,32 -2.119.569,78 

  -1.805.014,27 -1.772.506,73 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις στους εργαζομενους 16 20.221,33 15.260,27 
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρ/κές Μισθώσεις 26 0,00 12.514,00 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 16 62.237,02 55.863,70 

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 14 205.000,00 205.000,00 

  287.458,35 288.637,97 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις    
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 1.214.060,33 1.043.260,69 
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 14 2.002.792,72 1.998.092,71 
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις από Χρ/κές Μισθώσεις 26 12.514,00 18.949,00 
Υποχρεώσεις από φόρους 18 130.121,97 71.890,50 

Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 21 280.860,39 307.212,22 

  3.640.349,41 3.439.405,12 

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  2.122.793,49 1.955.536,36 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
(ποσά σε €) 
 
 

 

Μετοχικό 
Αποθεματικά 

Κέρδη / Ζημίες 
Σύνολο Κεφάλαιο εις Νέον 

     

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων 
Έναρξης Χρήσης 1η Απριλίου 
2020 (δημοσιευμένο) 250.000 65.104 -1.861.416 -1.546.312 
Επίδραση αλλαγής λογιστικής 
πολιτικής 0 0 45.918 45.918 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων 
Έναρξης Χρήσης 1η Απριλίου 
2020 (αναθεωρημένο) 250.000 65.104 -1.815.498 -1.500.394 

Κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας 
ακινήτου 0 31.959 0 31.959 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 
μετά από φόρους χρήσης 01.04.20-
31.03.21 0 0 -304.072 -304.072 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων Λήξης 
Περιόδου την 31η Μαρτίου 2021 250.000 97.063 -2.119.570 -1.772.507 

Κέρδη από αναπροσαρμογή αξίας 
μετοχών 0 0 0 0 

Συγκεντρωτικά Συνολικά Εισοδήματα 
μετά από φόρους χρήσης 01.04.21-
31.03.22 0 0 -32.508 -32.508 

Υπόλοιπο Ιδίων Κεφαλαίων  31η 
Μαρτίου 2022 250.000 97.063 -2.152.078 -1.805.015 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Page | 21 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 
(ποσά σε €) 
 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

2022 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 
2021 

(αναθεωρημένο)  
Κέρδη προ φόρων -31.208,08 -266.870,00  
Πλέον / μείον προσαρμογές για:    
• Αποσβέσεις 53.990,48 61.943,94  
• Προβλέψεις 4.961,06 2.297,59  
• Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα , κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας -5,88 -16,13  
• Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 35.417,00 36.644,68  
Πλέον/ µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών 
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές 
δραστηριότητες    
• (Αύξηση) μείωση αποθεμάτων 2.376,08 11.811,25  
•( Αύξηση) μείωση απαιτήσεων -270.788,71 -103.926,41  
• Αύξηση (μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 214.062,61 363.782,77  
Μείον :    
• Χρεωστ. τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -35.417,00 -36.644,68  
• Καταβεβλημένοι φόροι 0,00 0,00  

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -26.612,44 69.023,01  

    
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Απόκτηση θυγατρικών και λοιπών επενδύσεων 0,00 0,00  
Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων -8.074,81 -3.592,61  
Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων 0,00 0,00  
Τόκοι εισπραχθέντες 5,88 16,13  

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -8.068,93 -3.576,48  

    
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00  
Μερίσματα πληρωθέντα 0,00 0,00  
Πληρωμές για μείωση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00  
Λήψη δανείων 0,00 75.000,00  
Εξοφλήσεις δανείων 0,00 0,00  
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 
(χρεολύσια) -19.259,00 -25.449,00  

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -19.259,00 49.551,00  

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -53.940,37 114.997,53  
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 255.129,75 140.132,22  

    

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 201.189,38 255.129,75  
 
Οι Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, που παρατίθενται στα επόμενα 

αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσεως  1.4.2021-

31.3.2022. 
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1. Γενικές πληροφορίες  

 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της 
ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (η «Εταιρία»). 
 
Η Εταιρεία αποφάσισε τη μεταβολή της διαχειριστικής χρήσης και εφεξής η εταιρίκη χρήση θα 
ξεκινάει την 1/4 κάθε έτους και θα λήγει στις 31/3 του επόμενου έτους, προκειμένου να συμβαδίζει 
με την εταιρική χρήση της μητρικής εταιρείας. Επομένως, η κλειόμενη χρήση καλύπτει την περίοδο 
από 1/4/2021 έως και 31/3/2022.  
 
Η Εταιρία “ZETES NETWAVE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ" με διακριτικό τίτλο “ZETES NETWAVE AE” ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1997 και 
έχει ως κύριο αντικείμενο εργασιών την ολοκλήρωση συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης και 
συλλογής δεδομένων. 
 
Η Εταιρία έχει έδρα το Δήμο Ελληνικού - Αργυρούπολης, Ρούμελης 10.  
 
Η Εταιρία είναι κατά 58,12% θυγατρική της BUROTICA SA η οποία με τη σειρά της είναι 100% της  
ZETES INDUSTRIES SA. Επομένως, οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας ενοποιούνται από 
την εταιρία ZETES INDUSTRIES SA. 
 
Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρίας στις 06/06/2022.  
 

2. Βάση σύνταξης των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας έχουν προετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης 
της δραστηριότητας και σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους εκτός κι αν 
αναφέρεται διαφορετικά στις ακολουθούμενες λογιστικές που παρατίθενται κατωτέρω. 
 
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων απαιτεί τη χρησιμοποίηση υπολογισμών και 
υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία 
των οικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου υπό αναφορά. Οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της διεύθυνσης 
της Εταιρίας σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες. 
 
Οι οικονομικές αυτές καταστάσεις είναι εκφρασμένες σε Eυρώ που είναι το νόμισμα του 
πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρία. 
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2.1. 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 την 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.  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗΣ 

1/4/2020 
( Δημοσιευμένο ) 

Προσαρμογή  
ΔΛΠ 19 

1/4/2020 
( Αναδημοσιευμένο ) 

Αποτελέσματα Εις Νέον 
                    
1.861.416  

                  
(45.918)                    1.815.498  

        
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία 

                        
(73.045) 

                   
60.491                         (12.555) 

        

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
                       
252.286  

                  
(14.573)                       237.713  

        

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 
1/4 -31/3/2021 

( Δημοσιευμένο ) 
Προσαρμογή  

ΔΛΠ 19 
1/4 - 31/3/2021 

( Αναδημοσιευμένο ) 

Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας  -434.032   -23.400   -457.432   
        
Αναβαλλόμενος φόρος -37.202     -37.202   
        
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου μετά από φόρους (Α) -280.672   -23.400   -304.072   
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2.2. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και αντικατάσταση υφιστάμενων προτύπων 
 
Οι λογιστικές αρχές και οι υπολογισμοί βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις, 
είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 
χρήσης που έληξε 31/3/2022, και έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 
 
 
2.2.1. 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.  
 
Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη 
χρήση 2021, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεια 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 2021. 
 

α) Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 
εφαρμόστηκαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  
 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 
ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που 
ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 & ΔΠΧΑ 
16: Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς (IBOR Reform) – 2ο 
Στάδιο  

1 Ιανουαρίου 2021 

 
Οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου. 
 
Επιπρόσθετα των παραπάνω τροποποιήσεων, η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ (IFRS 
Interpretations Committee) έχει δημοσιεύσει κάποιες οριστικές αποφάσεις ημερήσιας διάταξης που 
αντικατοπτρίζουν το σκεπτικό της Επιτροπής ως προς την εφαρμογή των ΔΠΧΑ σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις.  
 

Πρότυπο  Θεματολογία 

ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας  

 

 
ΔΛΠ 19 Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας  
Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» επί της οποίας 
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. 
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Το εν λόγω επεξηγηματικό υλικό διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, στην Ελλάδα, 
κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά 
συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με 
τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως προς το θέμα αυτό.    
 
 
 
Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω απόφαση εφαρμόσθηκαν στις ετήσιες 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις που λήγουν την 31η Μαρτίου 2022 και αντιμετωπίστηκαν  ως 
Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή πραγματοποιήθηκε αναδρομικά, με ανάλογη 
προσαρμογή του υπόλοιπου έναρξης κάθε επηρεαζόμενου στοιχείου των ιδίων κεφαλαίων για την 
παλαιότερη από τις παρουσιαζόμενες περιόδους και των άλλων συγκριτικών ποσών για κάθε 
προγενέστερη περίοδο που παρουσιάζεται ως αν η νέα λογιστική πολιτική να ήταν ανέκαθεν σε 
χρήση.  
 
Οι μεταβολές που προκύπτουν από την ως άνω αλλαγή λογιστικής πολιτικής αναφέρονται στη 
σημείωση 2.1. 
 
β) Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους 
 

Τίτλος 

Εφαρμόζονται σε 
ετήσιες λογιστικές 

περιόδους που 
ξεκινούν την  

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16: Covid19 - Παραχωρήσεις 
ενοικίου μετά την 30η Ιουνίου 2021 – Παράταση εφαρμογής 

1 Απριλίου 2021 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020 1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16: Έσοδα πριν την έναρξη της 
προοριζόμενης χρήσης παγίου 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / 
Κόστος εκπλήρωσης συμβάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο 
Κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1 Ιανουαρίου 2022 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις»  1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8: Ταξινόμηση 
υποχρεώσεων ως Μακροπρόθεσμες ή Βραχυπρόθεσμες  

1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και τη 2η Δήλωση Πρακτικής 
ΔΠΧΑ: Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών  

1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8: Ορισμός των λογιστικών 
εκτιμήσεων 

1 Ιανουαρίου 2023 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12: Αναβαλλόμενος φόρος που 
σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από μία ενιαία συναλλαγή 

1 Ιανουαρίου 2023 

 
 
Η Εταιρεία ερευνά την επίδραση των νέων προτύπων και τροποποιήσεων στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις. Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες 
περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
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3. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

 
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν 
κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης. 
 
3.1. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 
 
Το οικόπεδο και το κτίριο εμφανίζονται στην εύλογη αξία τους. Τα υπόλοιπα ενσώματα πάγια 
απεικονίζονται στο ιστορικό κόστος κτήσης μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν 
απομειώσεις της αξίας τους και κατέχονται με σκοπό την χρήση τους στην παραγωγή, στη διάθεση 
αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. Η απόσβεση των στοιχείων αυτών αρχίζει όταν τα περιουσιακά 
αυτά στοιχεία είναι έτοιμα για την προτιθέμενη χρήση τους. 
 
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων 
ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνο εάν είναι πιθανό τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη να εισρεύσουν στην 
Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.  
 
Τα κόστη επισκευών και συντηρήσεων εξοδοποιούνται με την πραγματοποίηση τους. Το κόστος 
κτήσης και οι σωρευμένες αποσβέσεις των ενσώματων παγίων που πωλούνται ή αποσύρονται, 
μεταφέρονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη στιγμή της πώλησης ή της απόσυρσης και 
οποιοδήποτε κέρδος ή ζημιά που προκύπτει καταχωρείται στη γραμμή «Λοιπά Εσόδα/ (Έξοδα)». 
 
Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τον λογαριασμό αποτελεσμάτων, με βάση την σταθερή μέθοδο 
απόσβεσης, καθ’ όλη την διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων περιουσιακών 
στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής κατά 
κατηγορία παγίων, έχει ως εξής : 
 
Κτιριακές εγκαταστάσεις 15-30 έτη 
Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός 5-10 έτη 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 5-10 έτη 
Μεταφορικά μέσα 5-10 έτη 

 
Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων δεν έχουν εγγραφεί υποθήκες ή προσημειώσεις. 
 
3.2. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την Εταιρία εμφανίζονται στη τιμή κτήσεως 
τους, μειωμένα κατά τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και αν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, 
κατά το ποσό της απομείωσης της αξίας τους. 
 
Όλα τα άϋλα περιουσιακά στοιχεία έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή και αποσβένονται με τη 
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια αυτής. Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής των άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων εξετάζεται σε ετήσια βάση και τυχόν προσαρμογές δεν αναγνωριζόνται αναδρομικά. 
Η εκτιμώμενη διάρκεια ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών έχει ως ακολούθως: 
 
Λογισμικά προγράμματα    4-5 έτη 
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3.3. Απομείωση Αξίας Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 
 
Οι λογιστικές αξίες των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας εξετάζονται 
για απομείωση όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους δεν είναι ανακτήσιμες. Στην 
περίπτωση αυτή προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό των περιουσιακών στοιχείων και αν οι 
λογιστικές αξίες υπερβαίνουν το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό, αναγνωρίζεται ζημία απομείωσης, η 
οποία καταχωρείται απ’ ευθείας στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Το ανακτήσιμο ποσό των 
περιουσιακών στοιχείων είναι το μεγαλύτερο μεταξύ εύλογης αξίας μείον τα απαιτούμενα για την 
πώληση έξοδα και αξίας χρήσης αυτών (value in use). Για την εκτίμηση της αξίας χρήσης, οι 
εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους με την χρήση 
ενός προ φόρου προεξοφλητικού επιτοκίου το οποίο αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς 
για την διαχρονική αξία του χρήματος και για τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτά τα περιουσιακά 
στοιχεία. 
 
Για ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν δημιουργεί ανεξάρτητες ταμειακές ροές, το ανακτήσιμο ποσό 
προσδιορίζεται για την μονάδα δημιουργίας ταμειακών ροών, στην οποία το περιουσιακό στοιχείο 
ανήκει. Σε κάθε ημερομηνία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων η Εταιρεία εξετάζει αν υπάρχουν 
ενδείξεις ότι οι συνθήκες που οδήγησαν στην αναγνώριση της απομείωσης σε προηγούμενες 
περιόδους δεν συνεχίζουν να υπάρχουν.  
 
Στην περίπτωση αυτή επαναπροσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό του περιουσιακού στοιχείου και η 
ζημία απομείωσης αντιλογίζεται επαναφέροντας τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου στο 
ανακτήσιμο ποσό του στην έκταση που αυτό δεν υπερβαίνει τη λογιστική αξία του περιουσιακού 
στοιχείου που θα είχε προσδιοριστεί (καθαρή από αποσβέσεις) αν δεν είχε καταχωρηθεί η ζημία 
απομείωσης σε προηγούμενα έτη. 
 
3.4. Αποθέματα 
 
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής 
ρευστοποιήσιμης τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη κατά 
το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο 
FIFO και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων, και τις δαπάνες μεταφοράς τους 
στην τοποθεσία που γίνεται η αποθήκευση τους. Η αξία των αποθεμάτων έχει μειωθεί με τις 
εκτιμώμενες προβλέψεις των απαξιωμένων αποθεμάτων.  
 
3.5 Χρηματοοικονομικά μέσα – αρχική αναγνώριση επιμέτρηση 
 
Αρχική αναγνώριση και επιμέτρηση 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται, κατά την αρχική αναγνώριση, και 
μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών 
εισοδημάτων και στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. 
Η ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση 
εξαρτάται από τα συμβατικά χαρακτηριστικά των ταμειακών ροών του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου και το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρίας για τη διαχείριση τους. Με 
εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα, 
η Εταιρία αρχικά αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους 
πλέον, στην περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται 
μέσω αποτελεσμάτων, το κόστος συναλλαγής. Οι εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν 
σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται 
σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.  
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Προκειμένου ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί στο 
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων, πρέπει από αυτά να 
προκύπτουν ταμειακές ροές οι οποίες να είναι «αποκλειστικά πληρωμές κεφαλαίου και τόκων 
(SPPI)» επί του αρχικού κεφαλαίου.  
 
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Εταιρίας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές του δυνατότητες 
προκειμένου να δημιουργήσει ταμειακές ροές. Το επιχειρηματικό μοντέλο καθορίζει εάν οι ταμιακές 
ροές θα προκύψουν από τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών, πώληση των 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή και από τα δύο. 
 
Η αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση 
περιουσιακών στοιχείων εντός χρονικού πλαισίου που καθορίζεται με κανονισμό ή σύμβαση στην 
αγορά αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία συναλλαγής δηλαδή κατά την ημερομηνία κατά την 
οποία η Εταιρία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 
 
Μεταγενέστερη επιμέτρηση 
 
Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες: 
 
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 
 
β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
  
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά την 
αποαναγνώριση (συμμετοχικά μέσα) 
 
α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται προς 
εμπορία, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που προσδιορίζονται κατά την αρχική 
αναγνώριση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ή τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που υποχρεωτικά θα πρέπει να επιμετρηθούν στην εύλογη αξία. 
 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού ταξινομούνται ως διακρατούμενα προς εμπορία εάν 
αποκτώνται με σκοπό την πώληση ή την επαναγορά τους στο εγγύς μέλλον. Παράγωγα 
περιλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων επίσης ταξινομούνται ως κατεχόμενα προς 
εμπορία, εκτός εάν ορίζονται ως αποτελεσματικά μέσα αντιστάθμισης. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με ταμιακές ροές που δεν είναι μόνο πληρωμές 
κεφαλαίου και τόκων ταξινομούνται και αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, 
ανεξάρτητα από το επιχειρηματικό μοντέλο. 
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β) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 
 
Η Εταιρία αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος εάν 
πληρούνται και οι δύο ακόλουθοι όροι: α) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται 
σε επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και β) οι συμβατικές ρήτρες του χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου δημιουργούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες ταμειακές ροές που 
αποτελούν μόνο πληρωμές κεφαλαίου και τόκων επί του υπολοίπου του αρχικού κεφαλαίου. 
 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στο αποσβεσμένο κόστος επιμετρώνται στη συνέχεια 
χρησιμοποιώντας την μέθοδο (EIR) και υπόκεινται σε απομείωση. Τα κέρδη και οι ζημίες 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται, τροποποιηθεί 
ή απομειωθεί. 
 
γ) Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
συνολικών εισοδημάτων  
 
Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις 
συμμετοχικές επενδύσεις του ως συμμετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία 
μέσω συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 
32 Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση, και δεν κατέχονται προς εμπορία. Η ταξινόμηση 
καθορίζεται ανά χρηματοοικονομικό μέσο. 
 
Τα κέρδη και οι ζημίες από αυτά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται 
ποτέ στα κέρδη ή τις ζημίες. Τα μερίσματα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων όταν έχει αποδειχθεί το δικαίωμα πληρωμής, εκτός εάν η Εταιρία επωφελείται από 
τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, 
οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων.  
 
Αποαναγώριση και απομείωση 
 
Αποαναγνώριση 
 
Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 
Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή η Εταιρία έχει 
μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να λαμβάνει ταμειακές ροές από το περιουσιακό στοιχείο ή έχει 
αναλάβει την υποχρέωση να πληρώσει εξ ολοκλήρου τις λαμβανόμενες ταμειακές ροές χωρίς 
σημαντική καθυστέρηση σε τρίτο μέρος βάσει συμφωνίας "pass-through" και είτε (α) η Εταιρία έχει 
μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η 
Εταιρία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε κρατήσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις εκτιμήσεις του 
περιουσιακού στοιχείου, αλλά έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου. 
 
Όταν η Εταιρία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του να εισπράξει ταμειακές ροές από ένα 
περιουσιακό στοιχείο ή έχει συνάψει συμφωνία μεταβίβασης, αξιολογεί εάν και σε ποιο βαθμό 
κατέχει τους κινδύνους και τα οφέλη από την κυριότητα. Όταν η Εταιρία δεν έχει μεταβιβάσει ούτε 
κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου και ούτε έχει 
μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, η Εταιρία συνεχίζει να αναγνωρίζει το 
μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής του. Στην περίπτωση 
αυτή, η Εταιρία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό 
στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η 
Εταιρία κατέχει. 
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Απομείωση 
 
Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
παρέχονται επίσης στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
3.6 Εμπορικές Απαιτήσεις 
 
Οι απαιτήσεις από πελάτες αναγνωρίζονται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 
λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 
πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις της προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η 
πληρωμή, για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το 
δικαίωμα της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. Οι απαιτήσεις από πελάτες με πίστωση 
καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την ονομαστική αξία, 
αφαιρουμένων των ζημιών απομείωσης. 
 
Σχετικά με τις μη επισφαλείς εμπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη 
προσέγγιση του ΔΠΧΑ 9 και υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ' όλη τη διάρκεια 
ζωής των απαιτήσεων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιεί πίνακα προβλέψεων πιστωτικής ζημιάς με 
βάση την ενηλικίωση των υπολοίπων, βασιζόμενο στα ιστορικά στοιχεία για πιστωτικές ζημιές, 
προσαρμοσμένο για μελλοντικούς παράγοντες σε σχέση με τους οφειλέτες και το οικονομικό 
περιβάλλον. Οι επισφαλείς απαιτήσεις αξιολογούνται μία προς μία για τον υπολογισμό της σχετικής 
πρόβλεψης. Το ποσό της πρόβλεψης αναγνωρίζεται στην κατάσταση συνολικών εισοδημάτων 
 
3.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα  
 
Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο ταμείο 
καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας και τραπεζικές καταθέσεις 
με ημερομηνία λήξης μικρότερη των τριών μηνών. 
 
3.8. Μετοχικό κεφάλαιο  
 
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου 
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. 
 
3.9 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους και 
μεταγενέστερα επιμετρούνται σύμφωνα με το αποσβεσμένο κόστος όπου και χρησιμοποιείται η 
μέθοδος του πραγματικού επιτοκίου. Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται σε βραχυπρόθεσμες αν η 
πληρωμή επίκειται εντός ενός έτους ή λιγότερο. Εάν όχι, παρουσιάζονται μέσα στις 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
 
3.10 Δάνεια Τραπεζών 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για 
την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος. 
Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας 
εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά την διάρκεια του δανεισμού βάσει της μεθόδου 
του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός 
εάν η Εταιρία έχει το οριστικό δικαίωμα να αναβάλλει την εξόφληση για τουλάχιστον 12 μήνες μετά 
την ημερομηνία του ισολογισμού. 
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3.11 Μισθώσεις 
 
Όταν η Εταιρία είναι μισθωτής 
 

Η Εταιρία αναγνωρίζει ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου και μια υποχρέωση μίσθωσης 
κατά την έναρξη της μίσθωσης. Το δικαίωμα χρήσης αρχικά αποτιμάται στο κόστος, το οποίο 
περιλαμβάνει το ποσό της αρχικής αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης, τυχόν πληρωμές 
μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν κατά την έναρξη ή πριν από την έναρξη της μίσθωσης μείον 
οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί, τυχόν αρχικά άμεσα έξοδα και την εκτίμηση της 
υποχρέωσης για τυχόν έξοδα αποκατάστασης του δικαιώματος χρήσης περιουσιακού στοιχείου. 
Μετά την αρχική αναγνώριση, το δικαίωμα χρήσης αποτιμάται στο κόστος κτήσης μειωμένο με τις 
τυχόν σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης και προσαρμοσμένο κατά την τυχόν 
επανεκτίμηση της υποχρέωσης από τη μίσθωση. 
Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται με τη μέθοδο της σταθερής απόσβεσης έως το τέλος της περιόδου 
μίσθωσης, εκτός και εάν στην σύμβαση προβλέπεταιμεταβίβαση της κυριότητας του υποκείμενου 
περιουσιακού στοιχείου στην Εταιρία στο τέλος της περιόδου μίσθωσης. Στην περίπτωση αυτή το 
δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στην διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του υποκείμενου περιουσιακού 
στοιχείου. Επιπλέον, το δικαίωμα χρήσης ελέγχεται για ζημίες απομείωσης, εάν υπάρχουν, και 
προσαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει αναπροσαρμογή της υποχρέωσης μίσθωσης. 
Η υποχρέωση μίσθωσης κατά την αρχική αναγνώριση αποτελείται από την παρούσα αξία των 
μελλοντικών υπολειπόμενων πληρωμών μισθωμάτων. Η Εταιρία για να προεξοφλήσει τα 
υπολειπόμενα μελλοντικά μισθώματα χρησιμοποιεί το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης και όπου 
αυτό δεν μπορεί να προσδιορισθεί, χρησιμοποιεί το οριακό επιτόκιο δανεισμού (IBR).  
Οι πληρωμές μισθωμάτων που περιλαμβάνονται στην αποτίμηση της υποχρέωσης από μισθώσεις 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
- σταθερές πληρωμές,  
- μεταβλητές πληρωμές που εξαρτώνται από ένα δείκτη ή ένα επιτόκιο, 
- ποσά που αναμένεται να καταβληθούν βάσει των εγγυήσεων υπολειμματικής αξίας, 
- την τιμή άσκησης του  δικαιώματος αγοράς που η Εταιρία εκτιμά ότι θα ασκήσει και ποινές για 
καταγγελία μίσθωσης,  εάν στον καθορισμό της διάρκειας της μίσθωσης έχει ληφθεί υπόψη η 
άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας από την Εταιρία. 
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η υποχρέωση από τη μίσθωση μειώνεται 
με τις καταβολές των µισθωµάτων, αυξάνεται με το χρηµατοοικονοµικό έξοδο και επανεκτιμάται για 
τυχόν επανεκτιμήσεις ή τροποποιήσεις της μίσθωσης. 
Επανεκτίμηση γίνεται όταν υπάρχει μεταβολή στις μελλοντικές πληρωμές μισθωμάτων που μπορεί 
να προκύπτουν από τη μεταβολή ενός δείκτη ή εάν υπάρχει μια μεταβολή στην εκτίμηση της Εταιρίας 
για το ποσό που αναμένεται να καταβληθεί για μια εγγύηση υπολειμματικής αξίας, μεταβολή στη 
διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης και μεταβολή στην εκτίμηση άσκησης του δικαιώματος αγοράς 
του υποκείμενου στοιχείου, εφόσον υπάρχει. Όταν η υποχρέωση μίσθωσης αναπροσαρμόζεται, 
γίνεται και αντίστοιχη προσαρμογή στη λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης ή καταχωρείται στα 
αποτελέσματα όταν η λογιστική αξία του δικαιώματος χρήσης μειωθεί στο μηδέν. 
Σύμφωνα με την πολιτική που επέλεξε να εφαρμόσει η Εταιρία, το δικαίωμα χρήσης αναγνωρίζεται 
σε διακριτή γραμμή στον Ισολογισμό με τίτλο «Δικαιώματα χρήσης παγίων» και η υποχρέωση 
μίσθωσης διακριτά από τις άλλες υποχρεώσεις στις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις στο κονδύλιο 
«Υποχρεώσεις μισθώσεων» και στις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις στο κονδύλιο «Υποχρεώσεις 
μισθώσεων». Στις περιπτώσεις που η Εταιρία λειτουργεί ως υπεκμισθωτής με λειτουργική μίσθωση 
το δικαίωμα χρήσης που αφορά στην κύρια σύμβαση περιλαμβάνεται στην κατηγορία «Επενδύσεις 
σε ακίνητα». 
Η Εταιρία επέλεξε να κάνει χρήση της εξαίρεσης που παρέχει το ΔΠΧΑ 16 και να μην αναγνωρίζει 
δικαίωμα χρήσης και υποχρέωση μίσθωσης για μισθώσεις των οποίων η διάρκεια δεν υπερβαίνει 
τους 12 μήνες ή για μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας 
(αξίας μικρότερης των € 5.000 όταν είναι καινούργιο). 
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Όταν η Εταιρία είναι εκμισθωτής 
 
 Λειτουργικές μισθώσεις:  
Στις περιπτώσεις λειτουργικών μισθώσεων, η Εταιρία κατατάσσει το μισθωμένο πάγιο ως στοιχείο 
του ενεργητικού, διενεργώντας αποσβέσεις με βάση την ωφέλιμη ζωή του. Τα ποσά των 
μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στη χρήση του μισθωμένου παγίου αναγνωρίζονται ως έσοδα, στην 
κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
Όταν η Εταιρία είναι ενδιάμεσος εκμισθωτής, αξιολογεί την κατάταξη της υπεκμίσθωσης κάνοντας 
αναφορά στο δικαίωμα χρήσης της κύριας μίσθωσης, δηλαδή η Εταιρία συγκρίνει τους όρους της 
κύριας μίσθωσης με αυτούς της υπεκμίσθωσης. Αντίθετα, εάν η κύρια μίσθωση είναι μια 
βραχυπρόθεσμη μίσθωση στην οποία η Εταιρία εφαρμόζει την εξαίρεση που περιγράφεται 
παραπάνω, τότε κατατάσσει την υπεκμίσθωση ως λειτουργική μίσθωση. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρία αναγνωρίζει τα ποσά των μισθωμάτων, που αντιστοιχούν στην υπεκμίσθωση του 
μισθωμένου παγίου ως έσοδα, στην κατηγορία λοιπά έσοδα, με τη μέθοδο του δεδουλευμένου. 
 
3.12. Φόρος εισοδήματος και αναβαλλόμενος φόρος 
 
Στα έξοδα της περιόδου για φόρους περιλαμβάνεται ο τρέχων φόρος εισοδήματος και οι 
αναβαλλόμενοι φόροι. Ο φόρος αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός από τους 
φόρους που σχετίζονται με κονδύλια που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή 
απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά 
εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση, αντίστοιχα. 
 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσης, βάσει 
των ισχυουσών φορολογικών διατάξεων και συντελεστών φόρου, κατά την ημερομηνία κατάρτισης 
οικονομικών καταστάσεων. Η Διοίκηση περιοδικά προβαίνει σε εκτιμήσεις κατά την υποβολή 
φορολογικών δηλώσεων σε περιπτώσεις που οι σχετικές φορολογικές διατάξεις επιδέχονται 
ερμηνείας και προβαίνει στο σχηματισμό προβλέψεων, όπου χρειάζεται, με βάση τα ποσά που 
αναμένεται να καταβληθούν στις φορολογικές αρχές.  
 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος, αφορά περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για σκοπούς σύνταξης των 
οικονομικών καταστάσεων και της φορολογικής τους βάσης. 
 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές 
διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει 
διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών 
διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. 
 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται βάσει των φορολογικών συντελεστών που αναμένεται ότι θα 
ισχύουν στο χρόνο που το περιουσιακό στοιχείο θα αναγνωριστεί και η υποχρέωση θα διακανονιστεί 
και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή 
έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. Η αξία των 
αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης οικονομικών 
καταστάσεων και μειώνεται στο βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανό να υπάρξει επαρκές 
φορολογητέο εισόδημα που θα καλύψει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση εν όλω ή εν μέρει. 
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3.13. Παροχές προσωπικού 
 
Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονομικής θέσης για τα προγράμματα 
καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή μείον 
την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος και τις μεταβολές που προκύπτουν 
από τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. 
 
Η Διοίκηση εκτιμά ότι, λόγω του μικρού αριθμού προσωπικού και του χαμηλού κόστους μισθοδοσίας, 
δεν υπάρχει αναγκαιότητα για να βασιστεί σε αναλογιστική μελέτη προκειμένου να υπολογίσει την 
πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού. Συνεπώς, η πρόβλεψη αυτή έχει βασιστεί στις διατάξεις του 
KN 2112/1920 σύμφωνα με τις οποίες η πρόβλεψη που έχει σχηματιστεί καλύπτει τις αποζημιώσεις 
εξόδου λόγω συνταξιοδότησης. 
 
3.14. Προβλέψεις  
 
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει μια παρούσα δέσμευση (νομική ή τεκμαιρόμενη), 
ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, και είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για τον 
διακανονισμό της δέσμευσης και το ποσό αυτής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. Αν η επίπτωση της 
διαχρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική οι προβλέψεις αναγνωρίζονται σε προεξοφλημένη 
βάση με την χρήση ενός προ φόρου επιτοκίου που αντανακλά τις τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς 
για την διαχρονική αξία του χρήματος και τους κινδύνους που σχετίζονται με την υποχρέωση. Όταν 
γίνεται προεξόφληση των προβλέψεων, η αύξηση της πρόβλεψης που οφείλεται στο πέρασμα του 
χρόνου αναγνωρίζεται ως κόστος δανεισμού. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία 
σύνταξης οικονομικών καταστάσεων και αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για 
τον διακανονισμό της δέσμευσης, αντιλογίζονται. Οι προβλέψεις χρησιμοποιούνται μόνο για το 
σκοπό για τον οποίο αρχικά δημιουργήθηκαν. Δεν αναγνωρίζονται προβλέψεις για μελλοντικές 
ζημίες. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή/ εκροή οικονομικών οφελών είναι 
πιθανή. 
 
3.16. Αναγνώριση εσόδων  
 
Σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, τα έσοδα αναγνωρίζονται στο ποσό, το οποίο μία οικονομική οντότητα 
αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των αγαθών ή των υπηρεσιών σε έναν 
πελάτη. Επίσης, το πρότυπο ορίζει τη λογιστική παρακολούθηση των επιπρόσθετων εξόδων για την 
ανάληψη μιας σύμβασης και των άμεσων εξόδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της 
σύμβασης αυτής. 
 
Έσοδο ορίζεται το ποσό το οποίο μία οικονομική οντότητα αναμένει να δικαιούται ως αντάλλαγμα 
για τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που μεταβίβασε σε έναν πελάτη, εκτός από τα ποσά που εισπράττονται 
για λογαριασμό τρίτων (φόρος προστιθέμενης αξίας, λοιποί φόροι επί των πωλήσεων). Τα 
μεταβλητά ποσά περιλαμβάνονται στο τίμημα και υπολογίζονται είτε με τη μέθοδο της 
«αναμενόμενης αξίας», είτε με τη μέθοδο του «πιο πιθανού ποσού». 
 
Μια οικονομική οντότητα αναγνωρίζει έσοδα όταν (ή καθώς) ικανοποιεί την υποχρέωση εκτέλεσης 
μιας σύμβασης, μεταβιβάζοντας τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που έχει υποσχεθεί στον πελάτη. Ο 
πελάτης αποκτά τον έλεγχο του αγαθού ή της υπηρεσίας, εάν έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τη 
χρήση και να αντλεί ουσιαστικά όλα τα οικονομικά οφέλη από αυτό το αγαθό ή την υπηρεσία. Ο 
έλεγχος μεταβιβάζεται κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ή σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
 
Τα έσοδα από την πώληση αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο έλεγχος του αγαθού μεταφέρεται στον 
πελάτη, συνήθως με την παράδοσή του, και δεν υπάρχει καμία ανεκπλήρωτη υποχρέωση που θα 
μπορούσε να επηρεάσει την αποδοχή του αγαθού από τον πελάτη. 
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Τα καθαρά έσοδα της Εταιρίας από τις πωλήσεις επιμετρώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος 
ή εισπρακτέου τιμήματος . 
 
Η απαίτηση από τον πελάτη αναγνωρίζεται όταν υπάρχει ένα άνευ προϋποθέσεων δικαίωμα να 
λάβει η οικονομική οντότητα το τίμημα για τις εκτελεσμένες υποχρεώσεις της σύμβασης προς τον 
πελάτη. Το συμβατικό περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία έχει ικανοποιήσει τις 
υποχρεώσεις του προς τον πελάτη, πριν ο πελάτης πληρώσει ή πριν καταστεί απαιτητή η πληρωμή, 
για παράδειγμα όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται στον πελάτη πριν από το δικαίωμα 
της Εταιρείας για την έκδοση τιμολογίου. 
 
Η συμβατική υποχρέωση αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία λαμβάνει τίμημα από τον πελάτη 
(προπληρωμή) ή όταν διατηρεί δικαίωμα επί ενός τιμήματος το οποίο είναι ανεπιφύλακτο 
(αναβαλλόμενο έσοδο) πριν την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης και τη μεταφορά των 
αγαθών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν οι υποχρεώσεις της 
σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 
 
Η αναγνώριση των εσόδων κατά κατηγορία, γίνεται ως εξής: 
 
i. Πωλήσεις αγαθών 
 
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία παραδίδει την ιδιοκτησία και τους κινδύνους 
που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των αγαθών στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από 
αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισμένη. 
 
ii. Έσοδα από τόκους 
 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με την χρήση πραγματικού 
επιτοκίου. 
 
 
iii. Έσοδα από ενοίκια 
 
Ενοίκια εισπρακτέα αναγνωρίζονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων με βάση το ποσό ενοικίων 
που αντιστοιχεί στην υπό εξέταση περίοδο. 
 
iv. Έσοδα από Μερίσματα 
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους. 
 
3.16. Αναταξινομήσεις κονδυλίων 
 
Δεν έχουν πραγματοποιηθεί αναταξινομήσεις κονδυλίων στις συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις.  
 
3.17. Κέρδη ανά μετοχή 
 
Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής Εταιρείας με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε 
κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας τον μέσο όρο των κοινών μετοχών που 
αποκτήθηκαν ως ίδιες μετοχές. 
 
Τα απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται 
στους μετόχους της μητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών, μετά φόρων) 
με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους 
(προσαρμοσμένο για την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). 
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Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής 
περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που 
έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους 
πόρους 
 
3.18. Συναλλαγματικές μετατροπές 
 
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης 
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας υπολογίζονται χρησιμοποιώντας το 
νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο η Εταιρεία λειτουργεί 
(«λειτουργικό νόμισμα»). Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το 
λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας. 
 
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα 
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με ισοτιμίες που ισχύουν 
κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες 
προκύπτουν από την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της χρήσης και από τη 
μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες 
κατά την ημερομηνία ισολογισμού, 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. 

4. Διαχείριση χρηματοικονομικού κινδύνου 

 
4.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
 
Η Εταιρία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους, όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 
συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το 
γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη 
αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρίας. 
 
Οι κυριότεροι κίνδυνοι είναι οι εξής: 
 
α) Πιστωτικός κίνδυνος 
 
Η Εταιρία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Οι απαιτήσεις από πελάτες 
προέρχονται από μια ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών 
παρακολουθείται διαρκώς από την εταιρεία. Βέβαια στα πλαίσια του δυσμενούς οικονομικού 
κλίματος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα ένας αστάθμητος παράγοντας είναι οι ενδεχόμενες 
επισφάλειες πελατών. Στο τέλος του έτους η διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός 
πιστωτικός κίνδυνος, που να μην καλύπτεται ήδη από κάποια εξασφάλιση ή από πρόβλεψη 
επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση της Εταιρίας σε πιστωτικό κίνδυνο αναλύεται παράκατω: 
 
 

Ποσά σε Ευρώ 31/3/2022 31/3/2021 

Σύνολο απαιτήσεων 611.855 326.647 

Μείον:   
Απαιτήσεις από δημόσιο 30.481 11830,77 

Απαιτήσεις από εταιρίες Ομίλου 12.332 13.169 

Μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό 
κίνδυνο 

569.042 301.647 
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β) Κίνδυνος ρευστότητας 
 
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, τόσο µέσω της διαθεσιμότητας επαρκών 
πιστωτικών ορίων από τα πιστωτικά ιδρύματα, όσο και της ικανοποιητικής απόδοσης της 
ακολουθούμενης από την Εταιρία πιστωτικής πολιτικής. Η Εταιρία διαχειρίζεται τους κινδύνους που 
ενδέχεται να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να υπάρχουν πάντα 
εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 
 
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε ομαδοποιημένες 
ημερομηνίες λήξης: 
 

31/3/2022 Εως 12 μήνες 
Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Ανω των 5 

έτη έτη ετών 

Προμηθευτές και λοιπές 
1.625.043 

   βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Σύνολο Δανείων και Χρημ.Μισθ. 2.015.307 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3.640.349   0 0 

 
 

31/3/2021 Εως 12 μήνες 
Από 1 έως 2 Από 2 έως 5 Ανω των 5 

έτη έτη ετών 

Προμηθευτές και λοιπές 
1.422.363 

   βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Σύνολο Δανείων και 
Χρημ.Μισθ. 

2.017.042 0 0 0 

ΣΥΝΟΛΟ 3.439.405   0 0 

     

     
 

    
γ) Κίνδυνος ταμιακών ροών και κίνδυνος μεταβολών εύλογης αξίας λόγω μεταβολών των 
επιτοκίων 
 
Για το 2022 αναμένεται να παραμείνουν σταθερά τα επιτόκια και ως εκ τούτου το κόστος  δανεισμού 
θα παραμείνει σταθερό. Η έκθεση στον προαναφερόμενο κίνδυνο επιτοκίων για τις υποχρεώσεις και 
επενδύσεις αντιμετωπίζεται από τη Διοίκηση με την επεξεργασία εναλλακτικών τρόπων δανεισμού 
και χρηματοδότησης της Εταιρίας. 

5. Πληροφόρηση κατά τομέα 

 
Η Διοίκηση της Εταιρίας αναγνωρίζει μόνο έναν επιχειρηματικό τομέα, αυτόν των προϊόντων Goods 
ID. Συνεπώς, η συνολική λειτουργία της Εταιρίας σχετίζεται με αυτόν το επιχειρηματικό τομέα και 
δεν υπάρχει περαιτέρω πληροφόρηση κατά τομέα. Ο συνολικός τζίρος της Εταιρίας σχετίζεται με 
αυτόν τον λειτουργικό τομέα. 
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6. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις και Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 
 

ΧΡΗΣΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

  

Γήπεδα 
και  Κτίρια και  Μηχανήματα Έπιπλα και  

Άυλα 
Περιουσιακά  Δικαίωμα 

Σύνολο 
οικόπεδα τεχνικά 

έργα 
 και λοιπός 
εξοπλισμός 

λοιπός 
εξοπλισμός 

στοιχεία Χρήσης 

Αξία κτήσεως        
Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 

186.250 558.750 38.359 498.484 1.671.425 64.261 3.017.529 

Προσθήκες 01.04.2021-
31.03.2022   297,34 7.777,47   8.074,81 
Μείωσεις 01.04.21-
31.03.2022 

    
      

-
19.059,00 -19.059,00 

Κατά την 31η Μαρτίου 
2022 

186.250 558.750 38.656 506.262 1.671.425 45.202 3.006.545 

        
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις        
Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 0 39.579 38.326 482.869 1.670.725 32.799 2.264.297 

Αποσβέσεις 01.04.21-
31.03.22 0 

27.938 31 6.763 310 18948 53.989 
Μείωσεις 01.04.21-
31.03.22           -19059 -19.059 

Κατά την 31η Μαρτίου 
2022 0 67.516 38.357 489.632 1.671.035 32.688 2.299.228 

        
Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 186.250 519.171 33 15.615 700 31.463 753.233 

Κατά την 31η Μαρτίου 
2022 186.250 491.234 300 16.629 390 12.514 707.318 

        
        
        

ΧΡΗΣΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 

  

Γήπεδα 
και  Κτίρια και  Μηχανήματα Έπιπλα και  

Άυλα 
Περιουσιακά  Δικαίωμα 

Σύνολο 
οικόπεδα τεχνικά 

έργα 
 και λοιπός 
εξοπλισμός 

λοιπός 
εξοπλισμός 

στοιχεία Χρήσης 

Αξία κτήσεως        
Κατά την 31η Μαρτίου 
2020 

186.250 558.750 38.359 492.224 1.671.425 70332 3.017.340 

Προσθήκες 01.04.2020-
31.03.2021    

6.260 
 

 6.260 

Μείωσεις 01.04.20-
31.03.2021           -6070 -6.070 

Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 

186.250 558.750 38.359 498.484 1.671.425 64.262 3.017.530 

        
Συσσωρευμένες 
αποσβέσεις        
Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 0 11641 38320 474627 1670415 13420 

2.208.423 

Αποσβέσεις 01.04.20-
31.03.21 

 
27.938 6 

8.242 310 25449 61.944 

Μείωσεις 01.04.20-
31.03.21           -6070 -6.070 

Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 

0 39.579 38.326 482.869 1.670.725 32.799 2.264.297 
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Αναπόσβεστη αξία        
Κατά την 31η Μαρτίου 
2020 186.250 547.109 39 17.597 1.010 56.912 808.917 

Κατά την 31η Μαρτίου 
2021 

186.250 519.171 33 15.615 700 31.463 753.234 

        
 
Τον Οκτώβριο του 2019, η Εταιρία, ακολουθώντας τις πρόνοιες του ΔΛΠ 36, προέβη σε 
αναπροσαρμογή της αξίας του οικοπέδου και του κτιρίου βάσει αποτίμησης από ανεξάρτητους 
εκτιµητές η οποία έγινε βάσει πρόσφατων συναλλαγών κάτω από συνήθεις εµπορικούς όρους και 
συνθήκες της αγοράς. Η διαφορά αναπροσαρµογής της αξίας των παραπάνω παγίων 
αναγνωρίσθηκε στα αποτελέσματα εις νέον των ιδίων κεφαλαίων. 
 
Σύμφωνα με την μελέτη του ανεξάρτητου εκτιμητή, η αξία του ακινήτου εκτιμήθηκε σε ευρώ 1.050/m2 
για τους κυρίως χώρους συνολικής επιφάνειας 550,83 m2 και σε ευρώ 800/m2 για τους 
δευτερεύοντες χώρους συνολικής επιφάνειας 206,32/m2, δηλαδη συνολικά ευρώ 745.000. Από το 
συνολικό ποσό, ποσό ευρώ 215.896 αντιστοιχεί στην αξία του οικοπέδου και ποσό ευρώ 529.104 
αντιστοιχεί στην αξία του Κτιρίου. 
 
Κατά τη λογιστική καταχώρηση της αναπροσαρμοσμένης αξίας του κτιρίου, προστέθηκε το ποσό 
των σωρευμένων αποσβέσεων έως και 31 Οκτωβρίου 2019 ώστε η αξία κτήσης του ακινήτου να 
αντιστοιχεί στην εύλογη αξία που προέκυψε απο την εκτίμηση.  
 

7. Λοιπές Επενδύσεις 

 
Οι λοιπές επενδύσεις αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρίες που δεν 
διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές και έχουν αποκτηθεί με πρόθεση διαρκούς 
κατοχής. Σύμφωνα με τις αρχές του ΔΠΧΑ 9, οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Συγκεκριμένα το κονδύλι αυτό αφορά σε 
συμμετοχή στην Εταιρία “Πάρκο Ακρόπολις ΑΕ”.  
 

8. Αποθέματα 

 
Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 

 31/3/2022 31/3/2021 

Αποθέματα εμπορευμάτων 418.730 415.941 
Μείον πρόβλεψη για απομείωση 
αποθεμάτων 

-237.603 -232.455 

Πλέον Αγορές υπό Παραλαβή 0 17,66 

 181.127 183.503 

 
 
Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσει τον 
κίνδυνο και τις ενδεχόμενες ζημιές λόγω απώλειας αποθεμάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές, 
κλπ. Παράλληλα η Διοίκηση επανεξετάζει συνεχώς την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των 
αποθεμάτων και σχηματίζει κατάλληλες προβλέψεις ώστε η αξία τους στις οικονομικές καταστάσεις 
να ταυτίζεται με την πραγματική. 
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9. Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 

 
Τα υπόλοιπα των πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής: 
 

 31/3/2022 31/3/2021 

Ανοικτά υπόλοιπα πελατών 609.801 295.037 

Μείον Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων  

Επιταγές εισπρακτέες 2.053 31.610 

Σύνολο 611.855 326.647 

 
 
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
Από την 1 Ιανουαρίου 2018, η εταιρεία εφαρμόζει την απλοποιημένη προσέγγιση του ΔΛΠ 9 και 
υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεών του. 
 
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η εταιρεία διενεργεί έλεγχο απομείωσης των απαιτήσεων 
χρησιμοποιώντας πίνακα με βάσει τον οποίο υπολογίζονται οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές. Η 
μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο την ημέρα του Ισολογισμού είναι η λογιστική αξία κάθε 
κατηγορίας εισπρακτέων ως αναφέρεται παραπάνω.  
 

10. Λοιπές απαιτήσεις 
 
Το κονδύλι λοιπές απαιτήσεις της 31 Μαρτίου 2022, αναλύεται ως εξής: 

 31/3/2022 31/3/2021 

Λοιποί Χρεώστες  10.318,00 0 

Εξοδα επομένων χρήσεων 76.311 99.407 

Εσοδα χρήσης εισπρακτέα 0 0 

Σύνολο 86.629 99.407 

 

11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται ως εξής: 
 

 31/3/2022 31/3/2021 

Ταμείο 2.960 1.191 

Καταθέσεις όψεως 198.229 253.939 

Σύνολο 201.189 255.130 
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12. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλύεται ως εξής: 
 

 
Αριθμός μετοχών 

(τεμάχια) 
Ονομαστική αξία 

μετοχής 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

1η Απριλίου 2021 25.000 10,00 250.000 

    

31η Μαρτίου 2022 25.000 10,00 250.000 

 

13. Λοιπά Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις Νέον 

 
Τα υπόλοιπα των λοιπών αποθεματικών αναλύονται ως εξής: 
 

 31/3/2022 31/3/2021 

Τακτικό Αποθεματικό  41.013 41.013 

Ειδικό Αποθεματικό 988 988 

Διαφορές από αναπροσαρμογή 
αξίας συμμετοχών 

31.959 31.959 

Έκτακτα Αποθεματικά 23.103 23.103 

 97.063 97.063 

 
 
Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας όπου 
ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να 
μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου 
μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά 
από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο.  
 
Την τρέχουσα χρήση, οι ζημίες μετά από φόρους ύψους € 32.508 είχαν ως αποτέλεσμα οι 
συσσωρευμένες ζημιές της Εταιρίας να αυξηθούν στο ποσό των € 2.152.077 ενώ τα Ίδια Κεφάλαια 
της Εταιρίας παραμένουν αρνητικά. Επίσης κατά την 31η Μαρτίου 2022, οι τρέχουσες υποχρεώσεις 
της Εταιρείας υπερέβαιναν το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού της κατά 2.570 χιλ. περίπου. 
Σύμφωνα με δήλωση τους, οι βασικοί Μέτοχοι θα συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την Εταιρία 
συνεπώς δεν τίθεται θέμα σχετικά με τη δυνατότητα της Εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. 
Επίσης, εντός του 2020, η αλλαγή του επιχειρησιακού μοντέλου της εταιρίας, με έμφαση κατά κύριο 
λόγο στις ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες, δημιούργησε μία καινούργια δυναμική και ήδη έχουν 
κλείστεί ορισμένες συμφωνίες, βάσει των οποίων αναμένεται μια αύξηση του τζίρου κατά τη χρήση 
2022-2023. 
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14. Δανειακές υποχρεώσεις 

 
Η κίνηση των δανείων εντός της κλειόμενης χρήσης έχει ως εξής: 
 

 
Υπόλοιπα Πληρωμές 

Νέα 
Δάνεια/Τόκοι 

Υπόλοιπα 

 31/3/2021   31/3/2022 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια     
Zetes Industrues SA  205.000 0 0 205.000 

         
Σύνολα 205.000 0 0 205.000 

 
 

   
Βραχυπρόθεσμα Δάνεια     

 1.998.093 20.000 24.700 2.002.793 
BNP (Fortis Bank)  - Credit Line 

Σύνολα 1.998.093 20.000 24.700 2.002.793 

 
 
Ο μακροπρόθεσμος δανεισμός που εμφανίζεται στα βιβλία της Εταιρίας κατά την 31 Μαρτίου 2022 
αφορά σε δάνειο από την μητρική εταιρία Zetes Industries SA - Βέλγιο, ποσού 205.000 ευρώ. 
 

15. Υποχρεώσεις από μισθώσεις 

 
Αφορούν σε υποχρεώσεις από την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, έτσι όπως αυτό αναλύεται στη 
παράγραφο 6. 

16. Μακροπρόθεσμες προβλέψεις 

 
Οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 

 31//3/2022 31/3/2021 

Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες 62.237 55.864 
Προβλέψιες αποζημίωσης 
προσωπικού 

20.221 29.833 

Σύνολο 82.458 85.697 

 

17.Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Οι Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 
 

 31/3/2022 31/3/2021 

Προμηθευτές 1.214.060 1.043.261 
Επιταγές μεταχρονολογημένες 
πληρωτέες 

0 0 

Σύνολο 1.214.060 1.043.261 
 

  

   

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση τους κατά 
την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
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18.Υποχρεώσεις από φόρους 

 

 31/3/2022 31/3/2021 

Φόροι πανδημίας σε ρύθμιση 41.432,30  

Φόροι -τέλη αμοιβών 
προσωπικού 

3.362 28.470 

ΦΠΑ 81.833 42.343 

Φόροι -τέλη αμοιβών τρίτων 3.494,69 1077,52 

Σύνολο 130.122 71.891 

 

19. Αναβαλλόμενη φορολογία 

 
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος στην κατάσταση οικονομικής θέσης της Εταιρίας αναλύεται 
ως κάτωθι: 
 

 31/3/2022 31/3/2021 
Αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις 

310.881 367.033 

Αναβαλλόμενες φορολογικές 
υποχρεώσεις 

-111.669 -166.520 

Σύνολο 199.213 200.512 

 
Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της 
χρήσης χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο συμψηφισμός των υπολοίπων εντός της ίδιας φορολογικής 
αρχής παρουσιάζονται παρακάτω: 
 
 

Υπόλοιπο 31.03.2021 381.605 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 01.04.21-
31.03.22 

-70.724 

Υπόλοιπο 31.03.2022  310.882 

 
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει 
εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των 
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν 
στην ίδια φορολογική αρχή. 
 

20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

 
Για την Εταιρία συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι εταιρίες BUROTICA SA (μέτοχος του 58,12%),  
ZETES INDUSTRIES SA (Μητρική Εταιρία της Εταιρίας ZETES) και όλες οι θυγατρικές αυτών.  
 
Για την Εταιρία συνδεδεμένη θεωρείται και η Εταιρία με την επωνυμία «CITY AIR NETWORKS 
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.» λόγω ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης και ελέγχου 
καθώς ο κ. Δημήτριος Παντελάτος,  Διευθύνων Σύμβουλος της «CITY AIR NETWORKS 
ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΤΗΛ/ΝΙΕΣ Α.Ε.» είναι και Διεύθυνων Σύμβουλος της Εταιρίας, 
σύμφωνα με την από 31 Οκτωβρίου 2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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ΧΡΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ/ΕΞΟΔΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

1.4.21-31.3.22 49.472 157.907 12.332 1.008.805 
1.4.20-31.3.21 73.853 160.981 13.169 940.359 

 
 
Στο υπόλοιπο των υποχρεώσεων από συνδεδεμένα μέρη € 1.008.805 που αναφέρεται παραπάνω, 
περιλαμβάνεται και το ποσό € 205.000 υπόλοιπο δανείου από την μητρική εταιρία ZETES 
INDUSTRIES SA/NV. 
 

21. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 31/3/2022 31/3/2021 

Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς 

25.931 35.910 

Δουλευμένα έξοδα 24.968 17.726 

Αναβαλλόμενα έσοδα 199.807 216.447 
Λοιπές βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις 

30.154 37.129 

Σύνολο 280.860 307.212 

 

22. Έξοδα ανα κατηγορία 

 
Τα έξοδα ανά κατηγορία έχουν ως εξής: 

ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 31/3/2022 
Αμοιβές Προσωπικού 252.369 
Αμοιβές, έξοδα τρίτων, διάφορα 
έξοδα 

135.850 

Παροχές Τρίτων 21.472 

Φόροι - Τέλη 8.749 

Διάφορα έξοδα 23.642 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 32.719 

Αποσβέσεις 53.989 

Σύνολα 528.790 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 1.033.865 

 
 

  
 

 
ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΑΠΑΝΩΝ 31/3/2021 
Αμοιβές Προσωπικού 526.593 

Αμοιβές, έξοδα τρίτων, διάφορα 
έξοδα 

119.508 

Παροχές Τρίτων 23.361 

Φόροι - Τέλη 7.561 

Διάφορα έξοδα 22.494 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 38.403 

Αποσβέσεις 61.944 

Σύνολα 799.863 
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ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 882.357 

23. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 

 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού την 31η Μαρτίου 2022 ήταν 7 άτομα. Την 31η Μαρτίου 
2021 ήταν 8 άτομα. 
 

24. Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών 

 
 Η αμοιβή του Ελεγκτικού Γραφείου για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 01.04.2021-31.03.2022, 
ανέρχεται στο ποσό των ευρώ 3.200 πλέον αναλογούντος ΦΠΑ. 
 

25. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις – απαιτήσεις 

 
Η Εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις 
και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας της από τις οποίες 
δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές επιπλέον επιβαρύνσεις. 

26. Ανειλημμένες Υποχρεώσεις 

 
Κεφαλαιουχικές Υποχρεώσεις 
 
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δαπάνες που έχουν αναληφθεί αλλά δεν έχουν εκτελεστεί κατά την 
ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. 
 
 
Υποχρεώσεις λειτουργικών μισθώσεων 
 
Η Εταιρία μισθώνει μεταφορικά μέσα με λειτουργικές μισθώσεις. Τα μελλοντικά πληρωτέα συνολικά 
μισθώματα σύμφωνα με τις λειτουργικές μισθώσεις και λαμβάνοντας υπόψη την κατ’ έτος 
αναπροσαρμογή έχουν ως εξής: 
 

 31/3/2022 31/3/2021 

Έως 12 μήνες 12.514 18.949 

Απο 1-5 έτη 0 12.514 

Σύνολο 12.514 31.463 
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27. Μεταγενέστερα γεγονότα 

 
Δεν έχουν προκύψει γεγονότα μετά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων τα 
οποία να έχουν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις. 
 

Αθήνα, 06 Ιουνίου 2022 
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