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1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   
            

Κύριοι Μέτοχοι, 

            Έχουμε την τιμή να θέσουμε υπόψη σας για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  

της χρήσης 1/1- 31/12/21 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις. 

 

1.1 Επιχειρηματικό μοντέλο (στόχοι, βασικές αξίες, κύριες στρατηγικές, αρχές διοίκησης 
και διαχείριση): 

Η «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε» ιδρύθηκε με σκοπό τον σχεδιασμό, την παραγωγή και την έκδοση 

εφημερίδων και περιοδικών. 

 

1.2 Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας: 
         Στην τρέχουσα χρήση 2021 η οποία είναι η 14η  χρήση της Εταιρείας ο κύκλος 

πωλήσεων ανήλθε στο ποσό των € 1.112.129,37 έναντι κύκλου εργασιών € 638.878,80 κατά την 

προηγούμενη χρήση. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 465.098,39 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 

κατά 152,04% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το χρηματοοικονομικό κόστος ανήλθε σε 

5.436,99 ευρώ έναντι 9.552,54 ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα αποτελέσματα  προ φόρων 

ανήλθαν στην παρούσα χρήση σε κέρδη  176.580,63 ευρώ ενώ την προηγούμενη χρήση ανήλθαν 

σε ζημίες 297.768,63 ευρώ. 

Η Εταιρεία συντάσσει χρηματοοικονομικές καταστάσεις  βάσει των Διεθνών Προτύπων  

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ). 

 

1.3 Οικονομική θέση της εταιρείας:  
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό € (44.534,31) έναντι € (220.369,37) 

της προηγούμενης χρήσεως λόγω του κέρδους που προέκυψε κατά την περίοδο 2021. Το σύνολο 

των  Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει καταστεί κατώτερο από 

το μισό (1/2) του εταιρικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το ΔΣ 

της εταιρείας θα συγκαλέσει την ΓΣ των μετόχων για την λήψη των κατάλληλων μέτρων. 

Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως 

εξής:  
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ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ 31.12.2021 31.12.2020

Κυκλοφορούν ενεργητικό 249.473,54 184.892,80

Σύνολο ενεργητικού 414.352,53 361.222,82

Πάγιο ενεργητικό 164.878,99 176.330,02

Σύνολο ενεργητικού 414.352,53 361.222,82

Ίδια κεφάλαια -44.534,31 -220.369,37

Σύνολο υποχρεώσεων 458.886,84 581.592,19

Σύνολο υποχρεώσεων 458.886,84 581.592,19

Σύνολο παθητικού 414.352,53 361.222,82

Ίδια κεφάλαια -44.534,31 -220.369,37

Σύνολο παθητικού 414.352,53 361.222,82

Κυκλοφορούν ενεργητικό 249.473,54 184.892,80

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 302.737,86 403.895,32

Κεφάλαιο κινήσεως -53.264,32 -219.002,52

Κυκλοφορούν ενεργητικό 249.473,54 184.892,80

31.12.2021 31.12.2020

Καθαρά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως 175.835,06 -294.766,92

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.112.129,37 638.878,80

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων 176.580,63 -297.768,63

Σύνολο εσόδων 1.112.129,37 638.878,80

Καθαρά αποτ/τα χρήσεως προ φόρων 176.580,63 -297.768,63

Ίδια κεφάλαια -44.534,31 -220.369,37

Μικτά αποτελέσματα 465.098,39 184.532,01

Πωλήσεις υπηρεσιών 1.112.129,37 638.878,80

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των πωλήσεων της εταιρείας.

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας. 

41,82% 28,88%

15,81% -46,14%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό των εκτάκτων και ανόργανων 
αποτελεσμάτων.

15,88% -46,61%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.

-396,50% 135,12%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει σε ποσοστό το τμήμα του Κυκλοφορούντος ενεργητικού το οποίο χρηματοδοτείται 
από το πλεόνασμα των διαρκών κεφαλαίων (Ιδίων Κεφαλαίων και Μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων).

Ο παραπάνω δείκτης  δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της Εταιρείας.

110,75% 161,01%

-10,75% -61,01%

Οι παραπάνω δείκτες  δείχνουν την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας. 

82,41% 45,78%

Ο δείκτης αυτός  δείχνει την δυνατότητα της Εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία
του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

-21,35% -118,45%

-9,70% -37,89%

60,21% 51,19%

39,79% 48,81%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.
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Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. 

Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που 

επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Σημείωση 9.13). 

1.4 Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι: 
Η εταιρεία για την επόμενη χρήση θα δραστηριοποιηθεί στον ίδιο τομέα χωρίς αξιοσημείωτες 

αλλαγές. Αν και η οικονομική κρίση της εποχής επιδρά αρνητικά σε όλους τους τομείς της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, εκτιμάται ότι η  σχεδιασθείσα στρατηγική της εταιρείας για την 

ανάπτυξη των εργασιών της, θα πραγματοποιηθεί και την επόμενη διαχειριστική περίοδο. 

1.5 Διαθέσιμο συνάλλαγμα: 
Δεν υπάρχει. 

1.6 Πληροφορίες για τα χρηματοοικονομικά μέσα: 
Δεν υπάρχουν. 

1.7 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 
 

Πιστωτικός Κίνδυνος 

H εταιρεία κάνει επιλογή των πελατών της προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία, 

ελέγχοντας την φερεγγυότητα του κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εταιρεία ετησίως σχηματίζει τις 

αναγκαίες προβλέψεις για την αντιστάθμιση πιθανών κινδύνων επισφαλειών. 

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Το σύνολο των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας είναι σε Ευρώ με αποτέλεσμα η 

έκθεση της σε συναλλαγματικό κίνδυνο να είναι σχεδόν μηδενική. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας  

Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη του κατάλληλου συνδυασμού 

ρευστών διαθεσίμων και εγκεκριμένων τραπεζικών πιστώσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τους 

κινδύνους που μπορεί να δημιουργηθούν από έλλειψη επαρκούς ρευστότητας φροντίζοντας να 

υπάρχουν πάντα εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. 
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1.8 Περιβαλλοντικά θέματα 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκτελεί τις εργασίες της με γνώμονα  το 

σεβασμό στο περιβάλλον και την εξοικονόμηση ενέργειας. Για το λόγο αυτό φροντίζει  στο κτίριο 

της έδρας της να χρησιμοποιούνται μη ενεργοβόρα υλικά και εξοπλισμός. 

1.9 Ανθρώπινο δυναμικό  (εργασιακά ζητήματα) 

Στόχος της Εταιρείας είναι να βελτιώνεται συνεχώς το εργασιακό περιβάλλον με γνώμονα 

πάντα την ασφάλεια και την υγιεινή στους χώρους εργασίας ενθαρρύνοντας έτσι την ανάπτυξη 

των ατομικών ικανοτήτων, την ατομική προσφορά και την δημιουργικότητα χωρίς φυλετικές ή 

άλλες διακρίσεις. Η Εταιρεία 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. Η εταιρεία στελεχώνεται από 

έμπειρο και ικανό ανθρώπινο δυναμικό με πλήρη γνώση του αντικειμένου εργασιών έτοιμο να 

ανταποκριθεί με ευαισθησία και επαγγελματισμό στις νέες οικονομικές συνθήκες και 

απαιτήσεις του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος του κλάδου που δραστηριοποιείται. 

1.10 Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της παρούσας έκθεσης: 

Τον Μάρτιο του 2020 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε ως πανδημία την έκρηξη 

εξάπλωσης του κορωναϊού  COVID-19. Η Ελληνική Κυβέρνηση με τη σειρά της επέβαλε μια 

σειρά περιορισμών με στόχο τον έλεγχο της εξάπλωσης της πανδημίας. Αντίστοιχοι 

περιορισμοί επιβλήθηκαν από όλες σχεδόν τις κυβερνήσεις παγκοσμίως. Τα πρωτοφανή αυτά 

μέτρα επέφεραν σημαντικές αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις τόσο σε εθνικό όσο και σε 

παγκόσμιο επίπεδο (ενδεικτικά : μεγάλες διακυμάνσεις τιμών πρώτων υλών, σημαντικές 

μειώσεις παραγωγής, κατάρρευση διεθνούς εμπορίου και τουρισμού και συνεπώς έλλειψη 

ρευστότητας).   

Σε ότι  αφορά την εταιρεία μας, στα πλαίσια της δραστηριότητάς της, οι αρνητικές επιπτώσεις  

ήταν εμφανείς, λόγω διακοπής παγκοσμίως όλων των εθνικών πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου, 

κύριο περιεχόμενο της εφημερίδας που εκδίδει η εταιρεία.  

Κατά την διάρκεια του 2021 η εξομάλυνση των ανωτέρω επιπτώσεων άρχισε να γίνεται 

αισθητή στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και αναμένεται το 2022 περαιτέρω βελτίωση.  

Η Διοίκηση  εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα επηρεαστεί η συνέχιση της δραστηριότητας 

της Εταιρείας. 

Πέραν των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα του 

Ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

ουσιωδώς την οικονομική θέση της Εταιρείας. 
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Κύριοι Μέτοχοι, 

 

Μετά από τα παραπάνω σας παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα 

της χρήσεως 01/01/2021 έως 31/12/2021. 

 
 

Νέο Ηράκλειο, 24/6/2022 
 
 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ  
 

 

 

 

 ΟΛΥΜΠΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
Α.Δ.Τ.  ΑΑ 057456 

 

   

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ 

 

 H ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ  ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

 

 

 

ΜΠΕΡΚΟΒΙΤΣ  ΒΑΣΙΑΣ 
Α.Δ.Τ. ΑΒ 661466 

 MANTZIOY MAΡΙΑ 

Α.Δ.Τ. ΑΖ 006497 

 
 
 
 
 
 
 

2 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ  Α.Ε.» 
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Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της εταιρείας «PRESSBOX 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ  Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 

θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών 

εισοδημάτων, 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις  παρουσιάζουν εύλογα, 

από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ  Α.Ε.» 

κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 

για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση γνώμης 

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

έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 

περιγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη 

διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες 

Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει 

ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με 

τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών 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. 

 

 

Άλλες πληροφορίες  

Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες 

περιλαμβάνονται στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται 

σχετική αναφορά στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, στις 
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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών. 

Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες 

και δεν εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί 

αυτών. 

Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να 

αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες 

πληροφορίες είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις 

που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με 

βάση τις εργασίες που έχουμε εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες 

σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός 

αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να αναφέρουμε σχετικά με το  θέμα αυτό. 

 

Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

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

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 

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

καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε 

λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για 

την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, 

γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη 

συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να 

διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να 

προβεί σε αυτές τις ενέργειες. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

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

χρηματοοικονομικές 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 
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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 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις . 

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

Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ 

όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κίνδυνους ουσιώδους σφάλματος στις 

χρηματοοικονομικές 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 της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε 

υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές 

γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών 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. 
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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 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς 

και το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις  απεικονίζουν τις υποκείμενες 

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

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

χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 

εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

1) 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 χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της 

χρήσης που έληξε την 31/12/2021. 

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «PRESSBOX 

ΕΚΔΟΤΙΚΗ  Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην 

Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου. 

2)  Στη σημείωση 8.2.12 επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων γίνεται αναφορά στο 

γεγονός ότι το σύνολο των  Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει 

καταστεί αρνητικό και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 

του Ν.4548/2018, βάσει του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24/06/2022, προέβη σε 

σύγκληση της γενικής συνέλευσης των μετόχων ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα. 
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          BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 

          Λ. Μεσογείων 449, Αγ. Παρασκευή 

          ΑΜ ΣΟΕΛ: 173 

   

  Αγ. Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

 

 

Ιωάννης Β. Καλογερόπουλος 

ΑΜ/ΣΟΕΛ: 10741 
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3 Κατάσταση Χρηματοοικονομικής  Θέσης 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Τα 

συγκριτικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η 

μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Σημείωση 9.13). 

 

 

 Ισολογισμός
Ποσά σε €

Σημείωση 31.12.2021 31.12.2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 9.2 120.396,86 116.334,64
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 9.1 24.786,12 36.153,80
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 11.494,87 14.894,87
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.3 8.201,14 8.946,71

164.878,99 176.330,02
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες 9.4 143.094,91 126.952,06
Λοιπές απαιτήσεις 9.5 61.393,34 19.871,08
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.6 44.985,29 38.069,66

249.473,54 184.892,80

Σύνολο ενεργητικού 414.352,53 361.222,82

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους
Μετοχικό κεφάλαιο 9.7 300.000,00 300.000,00
Λοιπά αποθεματικά 9.8 25.464,66 16.635,63
Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον (369.998,97) (537.005,00)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους 
μητρικής (44.534,31) (220.369,37)
Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (44.534,31) (220.369,37)
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων 9.11 30.628,34 22.924,11
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 9.13 37.081,87 17.316,11
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δανείων 9.12 16.418,02 22.088,77
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 9.14 72.020,75 115.367,88
Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 156.148,99 177.696,87
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές 9.9 156.354,13 189.137,09
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων από μισθώσεις 9.11 28.685,69 28.487,48
Λοιπές υποχρεώσεις 9.10 97.703,77 165.380,03
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.15 14.323,52 13.393,27
Δάνεια 9.12 5.670,75 7.497,45
Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων 302.737,86 403.895,32

Σύνολο υποχρεώσεων 458.886,84 581.592,19
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 414.352,53 361.222,82
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4 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος   

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Τα 

συγκριτικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η 

μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Σημείωση 9.13). 

Ποσά σε €
Σημείωση 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020

Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες
Πωλήσεις 9.16 1.112.129,37 638.878,80
Κόστος Πωληθέντων 9.16 (647.030,98) (454.346,79)
Μικτό Κέρδος 465.098,39 184.532,01
Λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκμετάλλευσης 9.17 215.582,03 (24.363,82)
Έξοδα διάθεσης 9.16 (182.983,65) (177.225,20)
Έξοδα διοίκησης 9.16 (315.679,15) (271.159,07)
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης Πρό Φόρων 
Χρηματοδοτικών και επενδυτικών 
Αποτελεσμάτων 182.017,62 (288.216,08)
Χρηματοοικονομικά έξοδα - έσοδα 9.18 (5.436,99) (9.552,54)
Κέρδη προ φόρων 176.580,63 (297.768,63)
 Φόρος εισοδήματος 9.19 -745,57 3.001,71 
Κέρδη μετά από φόρους 175.835,06 (294.766,92)

175.835,06 (294.766,92)
Κατανεμημένα σε :

Μετόχους της μητρικής 175.835,06 -294.766,92

Βασικά κέρδη ανά μετοχή (ευρώ /μετοχή) 1,76 -2,95
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5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Τα συγκριτικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 

έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Σημείωση 9.13). 

 
  

Ποσά σε €
Μετοχικό 
κεφάλαιο

Λοιπά 
αποθέματικα

Αποτελέσματα εις 
νέον

Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2020 (όπως δημοσιεύθηκε) 300.000,00 16.635,63 -258.024,23 58.611,40
 Μεταβολή  λογιστικής πολιτικής από ΔΛΠ 19 0,00 0,00 15.786,14 15.786,14
Υπόλοιπο 01.01.2020 (Επαναδιατυπωμένο) 300.000,00 16.635,63 -242.238,09 74.397,54
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου - Επαναδιατυπωμένα 0,00 0,00 -294.766,92 -294.766,92
Νέο Υπόλοιπο 31.12.2020 300.000,00 16.635,63 -537.005,00 -220.369,37
Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο 0,00 8.829,03 -8.829,03 0,00

Αποτελέσματα περιόδου 0,00 0,00 175.835,06 175.835,06
Υπόλοιπο 31.12.2021 300.000,00 25.464,66 -369.998,97 -44.534,31
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6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών – ‘Έμμεση Μέθοδος 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ετήσιας οικονομικής έκθεσης. Τα 

συγκριτικά μεγέθη της Εταιρίας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρηθεί από την αλλαγή που επέφερε η 

μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (Σημείωση 9.13). 

 

 

 

7 Γενικές πληροφορίες  

7.1 Η εταιρεία 

Η «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» έχει την νομική μορφή ανώνυμης εταιρείας. Ο αριθμός ΓΕΜΗ της 

Ποσά σε € Σημείωση 2021 2020

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων 176.580,63 (297.768,63)

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων 9.1 & 9.2 34.712,35 39.539,44
Right Of Use Depreciations 9.1 25.967,88 29.021,09
Προβλέψεις 9.4 19.765,76 21.269,19
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό) 9.17 5.436,99 9.552,54

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή απαιτήσεων -53.519,54 74.480,03 
Μεταβολή υποχρεώσεων -99.780,05 66.769,69

Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους 9.17 (5.438,26) (9.554,95)
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος (494,49) (652,81)
Σύνολο 103.231,27 -67.344,42

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων 9.1 & 9.2 (53.374,76) (13.222,52)
Τόκοι εισπραχθέντες 9.17 1,27 2,41 
Σύνολο -53.373,49 -13.220,11

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια -7.497,45 115.212,05
Πληρωμές υποχρεώσεων από μισθώσεις (35.444,70) (31.767,48)
Σύνολο -42.942,15 83.444,57

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης 6.915,63 2.880,05 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου 9.6 38.069,66 35.189,61
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου 44.985,29 38.069,66
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εταιρείας είναι 8596801000 και ανήκει στην κατηγορία των μικρών οντοτήτων. 

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην οδό Ομορφοκλησιάς 3, στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής. 

Εκεί βρίσκονται και τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. 

Αντικείμενο δραστηριότητας της είναι ο σχεδιασμός, η παραγωγή και έκδοση εφημερίδων και 

περιοδικών. 

H εταιρεία ενέκρινε τις Χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κατά την 24/06/2022 στην 

αντίστοιχη συνεδρίαση του ΔΣ. 

Οι μετοχές της «PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ» δεν είναι εισηγμένες στην αγορά του 

Χρηματιστήριου Αθηνών. 

Κάθε μετοχή έχει δικαίωμα μίας ψήφου. 

8 Πλαίσιο κατάρτισης των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις  έχουν καταρτισθεί από τη διοίκηση με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) συμπεριλαμβανομένων και των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και τις 

ερμηνείες των ΔΠΧΑ που είχαν εκδοθεί από τη Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων (IASB). 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις  έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους, όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων 

ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας 

και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Η Εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά ούτε βρίσκεται σε 

διαδικασία υποβολής για εισαγωγή σε δημόσια αγορά. 

 

8.1 Αλλαγές σε λογιστικές αρχές 

 

Α. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που 
εφαρμόστηκαν στις χρηματοχρηματοοικονομικές καταστάσεις   
 

 

Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία 
είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της παρούσας 
χρήσης ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την 
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εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται 
παρακάτω: 

ΔΛΠ / ΔΠΧΑ Ημερομηνία εφαρμογής 

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

 
1 Ιανουαρίου 2021 

 

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 

 

 
Β. Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους  
 

  
Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους 

Τίτλος που ξεκινούν την 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16: Covid19 - Παραχωρήσεις ενοικίου 
μετά την 30η Ιουνίου 1-Απρ-21 

2021 – Παράταση εφαρμογής 

Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ: Κύκλος 2018-2020  
1-Ιαν-22 

 

  
Εφαρμόζονται σε ετήσιες 

λογιστικές περιόδους 

Τίτλος που ξεκινούν την 

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

παγίου 1-Ιαν-22 

  
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37: Επαχθείς συμβάσεις / Κόστος 
εκπλήρωσης συμβάσεων 

1-Ιαν-22 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: Αναφορές στο Πλαίσιο Κατάρτισης 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1-Ιαν-22 

  
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήριες Συμβάσεις» 1-Ιαν-23 

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

 
1-Ιαν-23 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και τη 2η Δήλωση Πρακτικής 
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ΔΠΧΑ: Γνωστοποίηση λογιστικών πολιτικών 1-Ιαν-23 

  
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8: Ορισμός των λογιστικών εκτιμήσεων 1-Ιαν-23 

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

 

1-Ιαν-23 

 
Δεν αναμένεται, οι τροποποιήσεις που εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες 
περιόδους να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. 
 
 

8.2 Βασικές λογιστικές αρχές 
 
Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάσσονται οι συνημμένες εταιρικές 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  και τις οποίες συστηματικά εφαρμόζει η Εταιρεία είναι οι 

ακόλουθες: 

 

8.2.1  Έσοδα 
 
ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» 
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. 
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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.  

Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι 

υπηρεσίες παρέχονται και επιμετρώνται σύμφωνα με τη φύση των υπηρεσιών που 

παρέχονται, χρησιμοποιώντας είτε μεθόδους εκροών (output methods), είτε μεθόδους 

εισροών (input methods).  

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 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. 

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 ή των υπηρεσιών. Η συμβατική υποχρέωση από-αναγνωρίζεται όταν εκτελεστούν 

οι υποχρεώσεις της σύμβασης και το έσοδο καταγραφεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Τα έσοδα αποτιμώνται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και 

περιλαμβάνουν την πραγματική αξία πωλήσεως καθαρή από ανακτώμενους φόρους, 

εκπτώσεις και επιστροφές.  

8.2.2 Οι Επιδράσεις των Μεταβολών στις Τιμές Ξένου Συναλλάγματος 
 

Οι συναλλαγές που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ µε τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. 

Κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις, που εκφράζονται σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ µε την 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Συναλλαγματικά κέρδη ή 

ζημιές που προκύπτουν από την μετατροπή αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 

Χρήσης. 
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8.2.3 Φόρος Εισοδήματος και Αναβαλλόμενοι Φόροι 
 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους 

και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που 

σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη 

καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο 

φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός 

του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια 

κεφάλαια, στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια 

κεφάλαια. 

Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και 

απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί 

του φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που 

αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Οι τρέχοντες φόροι επιμετρούνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους 

φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες 

σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα 

βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως 

μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που 

προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής 

βάσης των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος 

εισοδήματος δεν λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή 

παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή 

δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους 

φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα 

διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς 

συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι 

την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου αναστροφής των προσωρινών 

διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει κατά την επόμενη της 

ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα 
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υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς 

που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση. 

Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 

αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που 

επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια της 

Εταιρείας, όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την 

σχετική αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται 

έναντι του σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης. 

8.2.4 Ενσώματα πάγια 
 
Το κόστος ενός ενσώματου παγίου περιλαμβάνει την τιμή αγοράς καθώς και τα άμεσα 

επιρριπτόμενα κόστη τα οποία είναι απαραίτητα για να περιέλθει το πάγιο στοιχείο σε 

κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται 

από την Διοίκηση. 

Μεταγενέστερες δαπάνες αναγνωρίζονται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων 

παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν είναι πιθανό ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα 

εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος 

επισκευών και συντηρήσεων αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται. 

Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν 

αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει 

ως εξής: 

 

Ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις   από 25 έως 50 έτη 

Μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός από   5 έως 50 έτη 

Μεταφορικά μέσα     από   8 έως 10 έτη 

Λοιπός εξοπλισµός     από   5 έως 10 έτη 

 

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

επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων 

ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση) 

αναγνωρίζεται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα. 

 
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που 

λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα 
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αποτελέσματα. Τέλος, όταν οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμώνται στις εύλογες αξίες 

τους, το τυχόν αποθεματικό αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την 

πώληση, μεταφέρεται στα κέρδη εις νέον. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα 

έξοδα της περιόδου που αφορούν. 

 

Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος 

κτήσεως των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος 

μισθοδοσίας του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές 

εισφορές), κόστος αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη. 

 

8.2.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Λογισμικό: Το κόστος λογισμικού περιλαμβάνει  το αποκτώμενο λογισμικό που 

χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή στη διοίκηση. Το κόστος των αδειών για τη χρήση 

λογισμικού κεφαλαιοποιείται με βάση το κόστος απόκτησης και ανάπτυξης του συγκεκριμένου 

λογισμικού. Τα κόστη αυτά αποσβένονται κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους με τη 

σταθερή μέθοδο (τρία με πέντε χρόνια). 

 

8.2.6 Αποµείωση αξίας στοιχείων του ενεργητικού 
 
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και 

υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η 

λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Τα στοιχεία του ενεργητικού που 

αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ 

της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. 

Η ζημία λόγο μείωσης της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την 

επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας 

Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το ανακτήσιμο ποσό τους. 

Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα 

πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και 

προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης 

του περιουσιακού στοιχείου, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων 

μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση 
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ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης 

ζωής του. 

 

8.2.7 Απαιτήσεις από πελάτες 
 

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 έχουν 

ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις τους 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 τους 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. 

 

8.2.8 Χρηματοοικονομικά μέσα 
 

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 Εταιρείας για τη διαχείριση τους. 

Με εξαίρεση τις εμπορικές απαιτήσεις που δεν περιέχουν σημαντική χρηματοοικονομική 

συνιστώσα ή για τις οποίες έχει εφαρμόσει την πρακτική σκοπιμότητας, η Εταιρία αρχικά 

αποτιμά τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία τους πλέον, στην 

περίπτωση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται μέσω 
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αποτελεσμάτων, του κόστους συναλλαγής. Οι απαιτήσεις από πελάτες που δεν περιέχουν 

σημαντική χρηματοοικονομική συνιστώσα ή για τις οποίες η Εταιρεία έχει εφαρμόσει την 

πρακτική σκοπιμότητας, αποτιμώνται στην τιμή συναλλαγής που προσδιορίζεται σύμφωνα με 

το ΔΠΧΑ 15. 

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 Εταιρείας για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τις οικονομικές της 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 Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πωλήσει το περιουσιακό στοιχείο. 

Για σκοπούς μεταγενέστερης επιμέτρησης, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

ταξινομούνται στις κάτωθι κατηγορίες: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

των αποτελεσμάτων 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω 

των συνολικών εισοδημάτων χωρίς ανακύκλωση σωρευτικών κερδών και ζημιών κατά 

την αποαναγνώριση 

 

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην σε εύλογη αξία 

μέσω 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 
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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. 

 

(β) Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε αποσβεσμένο κόστος 

Η Εταιρεία 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 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 Εταιρεία μπορεί να επιλέξει να ταξινομήσει αμετάκλητα τις 

συμμετοχικές επενδύσεις της 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. 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 

Εταιρεία επωφελείται από τα έσοδα αυτά ως ανάκτηση μέρους του κόστους του 

χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, οπότε τα κέρδη αυτά αναγνωρίζονται  στην 

κατάσταση συνολικών εισοδημάτων. Οι συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη 

αξία μέσω των συνολικών εισοδημάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση απομείωσης. 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο αποαναγνωρίζεται κυρίως όταν: 

 Τα δικαιώματα λήψης ταμειακών ροών από το περιουσιακό στοιχείο έχουν λήξει, ή 
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 Η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους να λαμβάνουν ταμειακές ροές από το 

περιουσιακό στοιχείο ή  έχουν 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 Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους 

τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού στοιχείου είτε (β) η Εταιρεία 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 Εταιρεία έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματα  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 Εταιρεία δεν έχει 

μεταβιβάσει ούτε κατέχει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του περιουσιακού 

στοιχείου και ούτε έχει μεταβιβάσει τον έλεγχο του περιουσιακού στοιχείου, συνεχίζει να 

αναγνωρίζει το μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο στο βαθμό της συνεχιζόμενης εμπλοκής 

της. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης κάθε σχετική υποχρέωση. Το 

μεταβιβασθέν περιουσιακό στοιχείο και η σχετική υποχρέωση αποτιμώνται σε βάση τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που η Εταιρεία κατέχει. 

Περαιτέρω γνωστοποιήσεις σχετικά με απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών 

στοιχείων παρέχονται επίσης στις ακόλουθες σημειώσεις: 

 Γνωστοποιήσεις για σημαντικές παραδοχές 

 Απαιτήσεις από πελάτες 

 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών μέσων 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις συμψηφίζονται και 

παρουσιάζονται καθαρά στην κατάσταση οικονομικής θέσης εάν υπάρχει νόμιμο δικαίωμα να 

συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει 

εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν 

παράλληλα. 

 

8.2.9 Δανεισµός 
 
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άμεσα κόστη 

για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο 
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κόστος µε την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. 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. 

 

8.2.10 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 
 
Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται στο κόστος που 

ταυτίζεται με την εύλογη αξία της μελλοντικής πληρωμής για τις αγορές αγαθών και 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν. 

 

8.2.11 Ταµειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων 
 

Τα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων περιλαμβάνουν τα μετρητά στην τράπεζα και στο 

ταμείο καθώς επίσης και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας όπως τα 

προϊόντα της αγοράς χρήματος και οι τραπεζικές καταθέσεις. Τα προϊόντα της αγοράς 

χρήματος είναι χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία μέσω της κατάστασης αποτελεσμάτων. 

 

8.2.12 Μετοχικό κεφάλαιο  

 
Έξοδα τα οποία πραγματοποιήθηκαν για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση 

του σχετικού φόρου εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης. Τα έξοδα τα οποία 

σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο 

κόστος κτήσης της επιχείρησης που αποκτάται.  

Το σύνολο των  Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας, κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει καταστεί 

κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018, βάσει 

του οποίου το Διοικητικό Συμβούλιο στις 24/06/2022 αποφάσισε να συγκαλέσει τη γενική 

συνέλευση των μετόχων με θέμα την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση του 

θέματος. 

 

8.2.13 Μισθώσεις 
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης ως 
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ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την 

ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση εκτός από:  

 Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και  

 Μισθώσεις παγίων μη σημαντικής αξίας 

Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των μισθωμάτων, που 

δεν καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. Προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της 

μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το 

διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο 

μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να 

αποκτήσει ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα 

παρόμοιο οικονομικό περιβάλλον και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις. 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των: 

 Σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών 

μισθωμάτων) 

 Μεταβλητών μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη 

 Υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί 

 Τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος 

ότι θα εξασκήσει το δικαίωμα 

 Κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα 

Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και 

στη συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και της απομείωσης. 

Τέλος, προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης 

μίσθωσης.  

Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από: 

 Το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης 

 Τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν, 

μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων. 

 Τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο 

 Τα κόστη αποκατάστασης 
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Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος 

χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα 

σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Το 

δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου του ενεργητικού αποσβένεται στη μικρότερη 

περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με σταθερή 

μέθοδο. 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που τα μισθώματα 

μεταβάλλονται λόγω μεταβολής κάποιου δείκτη ή μεταβολής στην διάρκεια της μίσθωσης. 

Για τις μισθώσεις όπου δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του ΔΠΧΑ 16, οι πληρωμές που 

γίνονται περιλαμβανομένων στα αποτελέσματα χρήσης αναλογικά κατά την διάρκεια της 

μίσθωσης. 

Ως Μισθωτής:  

 
Μισθώσεις όπου οι κίνδυνοι και ανταμοιβές της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τρίτο, δηλαδή 

τον εκμισθωτή ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται 

περιλαμβανομένων και των προκαταβολών αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης 

αναλογικά κατά την διάρκεια της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις παγίων όπου η Εταιρεία διατηρεί όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές της 

ιδιοκτησίας ταξινομούνται ως χρηματοδοτικές μισθώσεις. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις 

κεφαλαιοποιούνται με την έναρξη της μίσθωσης στην χαμηλότερη αξία μεταξύ της εύλογης 

αξίας και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων. Κάθε μίσθωμα επιμερίζεται μεταξύ 

της υποχρέωσης και των χρηματοοικονομικών εξόδων. Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις από 

μισθώματα αφού αφαιρεθούν τα χρηματοοικονομικά έξοδα απεικονίζονται στις 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, το μέρος του χρηματοοικονομικού 

εξόδου που αφορά τόκους αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Το κέρδος από την 

πώληση του στοιχείου καταχωρείται ως αναβαλλόμενο εισόδημα και αναγνωρίζεται ως 

εισόδημα στα αποτελέσματα της χρήσης κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης. 

Τα ενσώματα πάγια που αποκτώνται µε χρηματοδοτικές μισθώσεις, αποσβένονται στη 

μικρότερη περίοδο όπως αυτή καθορίζεται από την ωφέλιμη ζωή και το χρόνο της μίσθωσης. 

Ως εκμισθωτής 

 

 Πάγια που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις περιλαμβάνονται στις ενσώματες 

ακινητοποιήσεις του ισολογισμού. Αποσβένονται κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης 
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ωφέλιμης ζωής τους σε βάση συνεπή με παρόμοιες ιδιόκτητες ενσώματες ακινητοποιήσεις. Το 

έσοδο του ενοικίου (καθαρό από τυχόν κίνητρα που δόθηκαν στους μισθωτές) αναγνωρίζεται 

με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης.  

 

8.2.14 Παροχές στο προσωπικό 
 

 Βραχυπρόθεσμες παροχές 

 
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της 

εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται 

δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που 

το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το 

υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την 

έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή 

χρημάτων. 

 

8.2.15 Κυβερνητικές επιχορηγήσεις 

 
Η Εταιρεία αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής 

κριτήρια: α) Υπάρχει τεκμαιρόμενη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή 

πρόκειται να συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό 

της επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Καταχωρούνται στην εύλογη αξία και αναγνωρίζονται με 

τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των επιχορηγήσεων με τα 

αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν. 

Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά 

και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του 

ενεργητικού. 

 
 

8.2.16 Προβλέψεις 
 
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσες νομικές ή τεκμηριωμένες 
υποχρεώσεις ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω 
εκροής πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να 
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πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης 
κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της 
δαπάνης που αναμένεται να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  αλλά 
γνωστοποιούνται, αν πιθανολογείται ότι δεν θα απαιτηθεί εκροή οικονομικών πόρων για να 
διακανονισθεί η υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις  αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών 
οφελών είναι πιθανή. Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (IFRIC) εξέδωσε το Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης υπό 
τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό 
Πρότυπο (ΔΛΠ) 19». Η Εταιρία, 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, ακολουθώντας την 
κλίμακα του Ν.4093/2012. Οι επιδράσεις αναλύονται στη Σημείωση 9.13. 

 

8.2.17 Διανομή μερισμάτων 

 
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής και οι αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου 

από τα κέρδη της χρήσης, αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις  την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση 

των μετόχων. 

 

8.2.18 Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως ο πιστωτικός κίνδυνος και 

κίνδυνος ρευστότητας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την Οικονομική Υπηρεσία η οποία λειτουργεί με 

συγκεκριμένους κανόνες που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Πιστωτικός κίνδυνος: 

Η έκθεση της εταιρείας όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αφορούν εμπορικές απαιτήσεις.    H εταιρεία 

κάνει επιλογή των πελατών της προκειμένου να προχωρήσει σε εμπορική συνεργασία, 

ελέγχοντας την φερεγγυότητα του κάθε πελάτη. Παράλληλα, η εταιρεία ετησίως σχηματίζει τις 

αναγκαίες προβλέψεις για την αντιστάθμιση πιθανών κινδύνων επισφαλειών. Η εταιρεία δεν 

έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.  
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Κίνδυνος ρευστότητας: 

 
Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να 

είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες, κατόπιν υπολογισμού 

των ταμειακών εισροών που προκύπτουν από τη λειτουργία του καθώς και των μετρητών και 

ισοδύναμων μετρητών τα οποία τηρεί.  

Κίνδυνος μεταβολής των τιμών: 

 
Δεν συντρέχει κίνδυνος μεταβολής τιμών.  
 

8.2.19 Διαχείριση κινδύνου κεφαλαίου 
 

Οι στόχοι του Εταιρείας σε σχέση με τη διαχείριση κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει τη 

δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας της με σκοπό να παρέχει ικανοποιητικές αποδόσεις 

στους μετόχους και να διατηρήσει ιδανική κατανομή κεφαλαίου μειώνοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο το κόστος κεφαλαίου Προσδιορισμός των εύλογων αξιών  

 
Tα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρούνται στην εύλογη αξία, κατά μέθοδο επιμέτρησης. 

Οι διαφορετικές κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:  

•Επίπεδο 1: Δημοσιευόμενες τιμές αγοράς (χωρίς τροποποίηση ή αναπροσαρμογή) για 

χρηματοοικονομικά στοιχεία που διαπραγματεύονται σε ενεργές χρηματαγορές.  

• Επίπεδο 2: Παρατηρήσιμα δεδομένα για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και 

παθητικού πέραν των τιμών του επιπέδου 1, όπως τιμές διαπραγμάτευσης για παρόμοια 

προϊόντα, τιμές διαπραγμάτευσης σε μη ενεργές αγορές ή λοιπά στοιχεία που είτε είναι 

Παρατηρήσιμα ή μπορούν να υποστηριχθούν από Παρατηρήσιμα στοιχεία (για παράδειγμα 

τιμές που προκύπτουν από Παρατηρήσιμα δεδομένα), για σχεδόν τη συνολική διάρκεια του 

χρηματοοικονομικού στοιχείου. 

• Επίπεδο 3: Στοιχεία για το αποτιμώμενο στοιχείο ενεργητικού και παθητικού που δεν 

βασίζονται σε Παρατηρήσιμα δεδομένα αγοράς (μη Παρατηρήσιμα δεδομένα). Αν για τον 

υπολογισμό εύλογης αξίας χρησιμοποιούνται Παρατηρήσιμα δεδομένα τα οποία απαιτούν 

σημαντικές προσαρμογές οι οποίες βασίζονται σε μη Παρατηρήσιμα δεδομένα, τότε ο  

υπολογισμός ανήκει στο επίπεδο 3. Το επίπεδο 3 περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά στοιχεία, η 

αξία των οποίων προσδιορίζεται με μοντέλα αποτίμησης, προεξόφληση ταμειακών ροών και 
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παρόμοιες τεχνικές, καθώς και προϊόντα για τα οποία ο προσδιορισμός της εύλογης αξίας 

απαιτεί σημαντική κρίση ή εκτίμηση από την Διοίκηση.  

8.2.20 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 
 
Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές που σχετίζονται με το μέλλον. Συνεπώς οι 

εκτιμήσεις αυτές σπάνια θα ταυτίζονται με τα πραγματικά γεγονότα. Οι εκτιμήσεις και 

υποθέσεις που συνεπάγονται σημαντικό κίνδυνο επανεκτίμησης στη λογιστική αξία των 

στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στη επόμενη περίοδο αναφέρονται κατωτέρω. 

Οι εκτιμήσεις και παραδοχές συνεχώς επανεκτιμούνται και βασίζονται στην εμπειρία του 

παρελθόντος όπως προσαρμόζεται σύμφωνα με τις τρέχουσες συνθήκες αγοράς και άλλους 

παράγοντες περιλαμβανομένων προσδοκιών για μελλοντικά γεγονότα τα οποία θεωρούνται 

λογικά υπό τις παρούσες συνθήκες. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν 

από τις ανωτέρω εκτιμήσεις κάτω από διαφορετικές παραδοχές ή συνθήκες. Οι σημαντικές 

λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές που αφορούν σε μελλοντικές και άλλες κύριες πηγές 

αβεβαιότητας κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρμογές στις λογιστικές αξίες των 

περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων μέσα στην επόμενη χρήση, έχουν ως εξής: 

 

 

Εκτίμηση της ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών  
 
Η Εταιρεία εκτιμά την ωφέλιμη ζωή των ενσώματων παγίων. Οι εκτιμήσεις αυτές 

επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαμβάνοντας υπόψη νέα δεδομένα και τις 

εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.  

 
Απομείωση ενσωμάτων παγίων 
 
Ο προσδιορισμός αποµείωσης των ενσωμάτων παγίων απαιτεί τη διενέργεια εκτιμήσεων που 

αφορούν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτές, στην αιτία, στο χρόνο και στο ποσό της 

αποµείωσης. Η απομείωση βασίζεται σε ένα μεγάλο αριθμό παραγόντων, όπως στις αλλαγές 

των τρεχουσών συνθηκών ανταγωνισμού, στις προσδοκίες ανάπτυξης της αγοράς 

τηλεπικοινωνιών, στην αύξηση του κόστους κεφαλαίου, στη μελλοντική δυνατότητα 

χρηματοδότησης, στην τεχνολογική απαξίωση, στη διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών, στο 

τρέχον κόστος αντικατάστασης, στα καταβληθέντα ποσά για συγκρίσιμες συναλλαγές και σε 

άλλες μεταβολές συνθηκών που υποδεικνύουν ότι υπάρχει Απομείωση. Ο προσδιορισμός των 

ενδείξεων αποµείωσης απαιτεί από τη διοίκηση να κάνει σημαντικές εκτιμήσεις σχετικά με τον 
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προσδιορισμό και την αξιολόγηση των ενδείξεων αποµείωσης, τις ωφέλιμες ζωές και τις 

υπολειμματικές αξίες των παγίων. 

 

Ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
 
 Η Εταιρεία επανεξετάζει την κατάσταση κάθε σημαντικής υπόθεσης σε περιοδική βάση και 

αξιολογεί τον πιθανό οικονομικό κίνδυνο, βασιζόμενη στην άποψη των νομικών συμβούλων 

της. Εάν η ενδεχόμενη ζημιά από οποιαδήποτε αντιδικία ή νομική υπόθεση θεωρείται πιθανή 

και το ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, η Εταιρεία υπολογίζει πρόβλεψη για την 

εκτιμώμενη ζημιά. Τόσο για τον καθορισμό της πιθανότητας όσο και για τον καθορισμό του αν 

ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, απαιτείται σε σημαντικό βαθμό η κρίση της 

διοίκησης. Όταν πρόσθετες πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες, η Εταιρεία επανεξετάζει την 

πιθανή υποχρέωση σχετικά με εκκρεμείς αντιδικίες και νομικές υποθέσεις και πιθανόν να 

αναθεωρηθούν οι εκτιμήσεις για την πιθανότητα ενός δυσμενούς αποτελέσματος και η σχετική 

εκτίμηση της πιθανής ζημιάς. Τέτοιες αναθεωρήσεις στις εκτιμήσεις της πιθανής υποχρέωσης 

μπορεί να έχουν σημαντική επίδραση στη χρηματοοικονομική θέση και στα αποτελέσματα της 

Εταιρείας.  

8.2.21 Φόρος εισοδήματος 
 
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των φόρων 

που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο 

εισοδήματος για κάθε χρήση και πρόβλεψη για τους πρόσθετους φόρους που πιθανόν να 

προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους. 

Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν μετά από τους φορολογικούς ελέγχους 

είναι διαφορετικοί από τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα 

επηρεάσουν το φόρο εισοδήματος και τις προβλέψεις για αναβαλλόμενους φόρους στην 

χρήση που ο προσδιορισμός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 

8.3 Έγκριση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι ετήσιες Χρηματοοικονομικές καταστάσεις  έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της 

εταιρείας στις 24/06/2022 και τελούν υπό την οριστική έγκριση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων. 

8.4 Καλυπτόμενη περίοδος 

Οι παρούσες ετήσιες  χρηματοοικονομικές καταστάσεις  περιλαμβάνουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις  της PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ από την 1η Ιανουαρίου 2021 



 

 Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις  2021 

 

Σελίδα 37 από 48 
 

έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021. 

8.5 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις  παρουσιάζονται σε ευρώ, το οποίο είναι το 

λειτουργικό νόμισμα της εταιρείας, δηλαδή το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού 

περιβάλλοντος, στο οποίο λειτουργεί η εταιρεία.  

 

9 Επεξηγηματικές σημειώσεις επί των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

9.1 Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Τα άυλα περιουσιακά της εταιρείας αφορούν κυρίως σε άδειες χρήσης λογισμικού και 

λογισμικά προγράμματα. Η ανάλυση των λογιστικών αξιών άυλων περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν: 

 

Οι αποσβέσεις των άυλων παγίων αναγνωρίστηκαν στα αποτελέσματα της χρήσης. 

9.2 Ενσώματα πάγια 

Η λογιστική αξία των παγίων που εμφανίζονται στον ισολογισμό, για τις παρουσιαζόμενες 

περιόδους αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € Λοιπά άυλα Σύνολο

Κόστος 862.782,26 862.782,26
Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2020 46.323,78 46.323,78
Προσθήκες 2.665,00 2.665,00
Δαπάνη απόσβεσης  (10.575,89)  (10.575,89)

Κόστος 865.447,26 865.447,26
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (829.293,46)  (829.293,46)
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 36.153,80 36.153,80
Προσθήκες 1.219,26 1.219,26
Δαπάνη απόσβεσης  (12.586,94)  (12.586,94)

Κόστος 866.666,52 866.666,52
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (841.880,40)  (841.880,40)
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2021 24.786,12 24.786,12
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Στον ανωτέρω πίνακα δεν περιλαμβάνονται τα κάτωθι ποσά που αφορούν σε στοιχεία 

από την εφαρμογή του IFRS 16: 

 

Οι αποσβέσεις του δικαιώματος χρήσης ενσώματων παγίων αναγνωρίστηκαν στα 

αποτελέσματα της χρήσης.  

9.3 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε € Ακινήτα
Μηχανολογικός

εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα Σύνολο

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2020 6.711,63 0,02 70.938,31 5.676,48 83.326,44

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 10.557,52 10.557,52
Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00  (200,00) 0,00  (200,00)
Δαπάνη απόσβεσης  (3.361,46) 0,00  (14.123,21)  (9.219,79)  (26.704,46)
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων 0,00 0,00 200,00 0,00 200,00

Κόστος 30.256,23 198,42 88.270,19 212.303,01 331.027,85
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (26.906,06)  (198,40)  (31.455,09)  (205.288,80)  (263.848,35)
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 3.350,17 0,02 56.815,10 7.014,21 67.179,50

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00 17.618,90 17.618,90
Πωλήσεις παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Δαπάνη απόσβεσης  (3.347,15) 0,00  (14.123,20)  (4.655,06)  (22.125,41)
Αποσβέσεις πωληθέντων παγίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Κόστος 30.256,23 198,42 88.270,19 229.921,91 348.646,75
Συσσωρευμένες αποσβέσεις  (30.253,21)  (198,40)  (45.578,29)  (209.943,86)  (285.973,76)
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2021 3,02 0,02 42.691,90 19.978,05 62.672,99

Ποσά σε € Κτίρια Οχήματα Σύνολα

Καθαρή Λογιστική Αξία 1/1/2019 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 51.904,59 52.617,27 104.521,86

Απόσβεση -18.319,27 -8.026,36 -26.345,63

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2019 33.585,32 44.590,91 78.176,23

Προσθήκες 0,00 0,00 0,00

Απόσβεση -18.319,27 -10.701,82 -29.021,09

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2020 15.266,05 33.889,09 49.155,14

Προσθήκες 34.536,60 0,00 34.536,60
Απόσβεση -15.266,06 -10.701,82 -25.967,88
Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2021 34.536,60 23.187,27 57.723,87
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Ο ισχύων συντελεστής φορολογίας του συνολικού φορολογητέου  εισοδήματος των νομικών 

προσώπων  ανέρχεται σε 22% στην χρήση 2021 σε αντίθεση με την προηγούμενη χρήση 2020 

σε 24%. 

Ο αναβαλλόμενος φόρος, που προέκυψε επί των προσωρινών διαφορών, έχει υπολογιστεί 

βάσει του ανωτέρω φορολογικού συντελεστή, που ισχύει κατά την περίοδο διακανονισμού της 

φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης και σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές που 

ισχύουν την ημερομηνία του ισολογισμού.  

9.4 Πελάτες 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Πελάτες» αφορά ανοικτά υπόλοιπα από πελάτες από την 

συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας.  

 

 

 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η εταιρεία δεν προσάρμοσε τη πρόβλεψη για επισφαλείς 

απαιτήσεις. Η πρόβλεψη θεωρείται επαρκής και δεν αναμένεται στο προσεχές μέλλον να 

υπάρξουν άλλες απαιτήσεις επισφαλούς είσπραξης.  

9.5 Λοιπές απαιτήσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Απαιτήσεις» αναλύεται ως εξής: 

Ποσά σε €
Αναβαλόμενη 
φορολογική απαίτηση 

Αναβαλλόμενη 
φορολογική υποχρέωση 

Αναβαλόμενη 
φορολογική 
απαίτηση 

Αναβαλλόμενη 
φορολογική 
υποχρέωση 

Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού 
λόγω εξόδου από την υπηρεσία 7.264,72 0,00 7.925,15 0,00
Επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00
Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 0,00 10.374,13 0,00 11.317,23
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 
μισθώσεων 5.043,30 0,00 5.501,79 0,00
Βραχυπρόθεσμο μέρος υποχρεώσεων 
από μισθώσεις 6.267,25 0,00 6.837,00 0,00
Σύνολο 18.575,27 10.374,13 20.263,94 11.317,23
Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση/(υποχρέσωση) 18.575,27 10.374,13 20.263,94 11.317,23

31.12.2021 31.12.2020

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους 288.163,84 246.711,02

Επιταγές εισπρακτέες μεταχρονολογημένες 0,00 25.309,97

Μείον: πρόβλεψη για επισφαλείς 
απαιτήσεις

-145.068,93 -145.068,93

Εμπορικές απαιτήσεις – καθαρές 143.094,91 126.952,06
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9.6 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

9.7 Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από 100.000 κοινές μετοχές ονομαστικής 

αξίας € 3,00. Όλες οι μετοχές παρέχουν τα ίδια δικαιώματα στην λήψη μερισμάτων και στην 

αποπληρωμή κεφαλαίου και αντιπροσωπεύουν μία ψήφο στην Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της εταιρείας.  

 

 

9.8 Λοιπά αποθεματικά 

Τακτικό Αποθεματικό : Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες 
υποχρεούνται, από τα κέρδη της χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό 
μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την 
διάρκεια της ζωής της εταιρείας απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού. Το 
ύψος του σωρευμένου τακτικού αποθεματικού ανέρχεται σε 24.927,87€. Δεδομένου του 
κερδοφόρου αποτελέσματος σχηματίστηκε πρόσθετο ποσό €  8.063,68 κατά την χρήση 2021. 
 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 30.539,82 0,00
Χρεώστες Διάφοροι 24.602,89 15.959,95
Έξοδα επομένων χρήσεων 6.250,63 3.911,13
Λοιπές απαιτήσεις 61.393,34 19.871,08

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Ταμείο 153,41 3.465,38
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 44.831,88 34.604,28
Σύνολο 44.985,29 38.069,66

Ποσά σε € Αριθμός Μετοχών Κεφάλαιο Σύνολο

Υπόλοιπο την 1/1/2020 100.000 300.000,00 300.000,00

Υπόλοιπο την 31/12/2020 100.000 300.000,00 300.000,00

Υπόλοιπο την 31/12/2021 100.000 300.000,00 300.000,00
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9.9 Προμηθευτές 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Προμηθευτές» αφορά ανοικτά υπόλοιπα από προμηθευτές 

από την συνήθη δραστηριότητα της εταιρείας. 

 

9.10 Λοιπές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές υποχρεώσεις» αναλύεται ως εξής: 

 

9.11 Υποχρεώσεις από Μισθώσεις  

Οι υποχρεώσεις από μισθώσεις της εταιρείας στα πλαίσια του IFRS 16 έχουν ως εξής: 

 

  

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Λοιπά Αποθεματικά

Τακτικό Αποθεματικό 25.464,66 16.635,63
Σύνολο 25.464,66 16.635,63

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Προμηθευτές 156.354,13 189.137,09
Σύνολο 156.354,13 189.137,09

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Ασφαλιστικοι οργανισμοί 22.272,82 79.309,50
Πιστωτές διάφοροι 6.162,87 40.828,77
Έσοδα επομένων χρήσεων 54.459,28 30.250,73
Έσοδα επομένων χρήσεων επιχορηγήσεων 9.797,12 14.991,03
Κρατικό Δάνειο (επιστρεπτέα προκαταβολή 
βραχυπρόθεσμο μέρος)

5.011,68 0,00

Σύνολο 97.703,77 165.380,03

Ποσά σε € Κτίρια Μεταφορικά Μέσα Σύνολα

Υπόλοιπο Υποχρέωσης 
31.12.2020

16.031,80 35.379,79 51.411,59

Προσθήκη 34.536,60 0,00 34.536,60
Τόκοι 368,20 1.385,66 1.753,86
Πληρωμές περιόδου 16.300,55 12.087,48 28.388,03
Υπόλοιπο Υποχρέωσης 
31.12.2021

34.636,06 24.677,97 59.314,02
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9.12 Δανειακές υποχρεώσεις 

Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Δάνειο – Βραχυπρόθεσμο μέρος» περιλαμβάνει το 

βραχυπρόθεσμο μέρος των μακροπρόθεσμων δανείων. Το επιτόκιο των δανείων είναι σταθερό 

και κατά συνέπεια δεν προκύπτει κίνδυνος από τις μεταβολές των τραπεζικών – δανειακών 

επιτοκίων για την εταιρεία. 

 

9.13 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία – Παροχές σε 
εργαζομένους 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 

υπηρεσία» αναλύεται ως εξής: 

 

 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRIC) 
εξέδωσε το 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 

31.12.2021 31.12.2020
Ποσά σε €
Δάνεια- Μακροπρόθεσμο μέρος 16.418,02 22.088,77
Σύνολο 16.418,02 22.088,77

31.12.2020 31.12.2020
Ποσά σε €

Δάνεια- Βραχυπρόθεσμο μέρος 5.670,75 7.497,45

Σύνολο 5.670,75 7.497,45

Ποσά σε €
01.01 - 

31.12.2021
01.01 - 

31.12.2020

Υπόλοιπο έναρξης 17.316,11 14.689,07

Μεταβολές χρήσεις 19.765,76 2.627,04
Υπόλοιπο Λήξης 37.081,87 17.316,11
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με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως 
προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις 
χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν 
ανάλογα τη λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό. 

Η Εταιρία, 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, ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 

Η εφαρμογή  της  εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες ενοποιημένες 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. Η Απόφαση της Επιτροπής αξιολογείται ως  Μεταβολή Λογιστικής  Πολιτικής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις  παρ. 19-22  του ΔΛΠ 8 και εφαρμόζεται αναδρομικά από την 
έναρξη της πρώτης συγκριτικής περιόδου. Σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία οι εργαζόμενοι 
δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της 
οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης 
(απόλυση ή συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται 
αιτιολογημένα δεν δικαιούνται αποζημίωση. Στην Ελλάδα, υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται 
δικαιούνται το 40% τέτοιας αποζημίωσης σύμφωνα με το Ν.2112/1920. Αυτά τα προγράμματα 
δεν χρηματοδοτούνται και αποτελούν προγράμματα καθορισμένων παροχών σύμφωνα με το 
Δ.Λ.Π. 19.   

Η εταιρεία εμφανίζει την επίδραση που επέφερε η αλλαγή του ΔΛΠ 19 με την έκδοση της 
ανωτέρω IFRIC στην κατάσταση μεταβολών καθαρής θέσης και στον Ισολογισμό της χρήσης 
2019 και 2020. Οι επιπτώσεις στην κατάσταση ταμειακών ροών και αποτελεσμάτων των 
χρήσεων 2019 και 2020 είναι μη σημαντικές.  Οι σχετικές επιδράσεις της αλλαγής αναλύονται 
στους κάτωθι πίνακες: 

 

 

 

 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής  Θέσης 2019
Δημοσιευμενα Επαναδιατυπωμενα

Εταιρεια Εταιρεια
Ποσά σε € 2019 2019
Περιουσιακά στοιχεία

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον -258.024,23 15.786,14 -242.238,09
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 30.475,21 -15.786,14 14.689,07

Μεταβολή Λογιστικής 
Πολιτικής

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής  Θέσης 2020
Δημοσιευμενα Επαναδιατυπωμενα

Εταιρεια Εταιρεια
Ποσά σε € 2020 2020
Περιουσιακά στοιχεία

Κέρδη/ (ζημιές) εις νέον -552.710,35 15.705,35 -537.005,00
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 33.021,46 -15.705,35 17.316,11

Μεταβολή 
Λογιστικής Πολιτικής
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9.14 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Λοιπές Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις» αφορά σε 

προγράμματα επιστρεπτέας προκαταβολής τις οποίες έλαβε η εταιρεία βάσει των μέτρων 

ενίσχυσης της ελληνικής κυβέρνησης για τις πληττόμενες επιχειρήσεις λόγω COVID19. 

 

 

 

Η εταιρεία ακολουθώντας τη σχετική οδηγία της ΕΛΤΕ προέβη σε καταχώρηση του σχετικού 

εσόδου που προκύπτει από την τήρηση των όρων περί μη αποπληρωμής εντός του 2021. Εν 

συνεχεία εταιρεία καταχώρησε ως δάνειο το ποσό που προέκυψε από την προεξόφληση των 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 2019-2020
Εταιρία

Ποσά σε € Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά 

αποθέματικα
Αποτελέσματα εις 

νέον
Σύνολο

Υπόλοιπο 01.01.2020 (όπως δημοσιεύθηκε) 300.000,00 16.635,63 -258.024,23 58.611,40
 Μεταβολή  λογιστικής πολιτικής από ΔΛΠ 19 0,00 0,00 15.786,14 15.786,14
Υπόλοιπο 01.01.2020 (Επαναδιατυπωμένο) 300.000,00 16.635,63 -242.238,09 74.397,54
Κέρδη / (ζημιές) περιόδου - Επαναδιατυπωμένα 0,00 0,00 -294.766,92 -294.766,92
Νέο Υπόλοιπο 31.12.2020 300.000,00 16.635,63 -537.005,00 -220.369,37

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  2020
Δημοσιευμενα Επαναδιατυπωμενα

Εταιρεια Εταιρεια
Ποσά σε € 01.01 - 31.12.2020 01.01 - 31.12.2020
Έξοδα διοίκησης (271.078,28) -80,79 (271.159,07)

Μεταβολή 
Λογιστικής 
Πολιτικής

Κατάσταση Ταμειακών Ροών – ‘Έμμεση Μέθοδος 2020

Δημοσιευμενα Επαναδιατυπωμενα
Εταιρεια Εταιρεια

Ποσά σε € 2020 2020

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων (297.687,84) -80,79 (297.768,63)

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Προβλέψεις 21.188,40 80,79 21.269,19 

Μεταβολή 
Λογιστικής 
Πολιτικής

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Κρατικό Δάνειο (επιστρεπτέα προκαταβολή) 72.020,75 115.367,88
Σύνολο 72.020,75 115.367,88
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μελλοντικών πληρωμών όπως υπολογίστηκαν σύμφωνα με το αντίστοιχο επιτόκιο αναφοράς 

σύμφωνα με την απόφαση του ΣΛΟΤ - 957 ΕΞ/4.8.2020. 

 

 

9.15 Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής: 

 

 

9.16 Έσοδα – Έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας / σημασίας 

 

Ακολουθεί ανάλυση αυτών των εσόδων και εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020
ΦΠΑ 0,00 1.696,59
Φόροι Αμοιβών Προσωπικού 0,00 9.581,07
Φόροι Τρίτων 12.628,57 900,00
Λοιποί Φόροι - Τέλη 1.694,95 1.215,61
Υποχρέωση για Φόρο εισοδήματος 0,00 0,00
Σύνολο 14.323,52 13.393,27

Έσοδα /Ποσά σε €
01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020

Πωλησεις προιοντων 384.105,06 419.822,98
Πωλησεις υπηρεσιων εσωτερικου 72.123,80 219.055,82
Πωλησεις υπηρεσιων εξωτερικου 655.900,51 0,00

Σύνολο 1.112.129,37 638.878,80

Έξοδα / Ποσά σε € 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 647.982,99 403.794,67

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 321.970,64 338.810,27

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 22.744,89 20.577,57
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 9.072,54 7.929,12
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 63.476,73 63.058,91
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝ 60.680,23 68.560,53
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.765,76 0,00

 ΣΥΝΟΛΟ 1.145.693,78 902.731,07
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Το ανωτέρω σύνολο των λογαριασμών εξόδων αναφέρονται τα κονδύλια της ΚΑΧ του 2021: 

Κόστος Πωληθέντων € 647.030,98 ,  Έξοδα Διάθεσης € 173.100,77 και Έξοδα Διοίκησης € 

305.796,27 καθώς και του 2020 : Κόστος Πωληθέντων € 454.346,79,  Έξοδα Διάθεσης € 

177.225,20 και Έξοδα Διοίκησης € 271.159,07. 

 

Τα έξοδα που αναγνωρίστηκαν ως παροχές σε εργαζομένους αναλύονται ως εξής: 

 

 

9.17 Λοιπά έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης 

 

Τα λοιπά έσοδα /(έξοδα) εκμετάλλευσης αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

 

Ποσά σε € 31.12.2021 31.12.2020

Μισθοί - ημερομίσθια και λοιπές παροχές 512.363,98 262.568,70
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης 135.319,01 83.740,32
Σύνολο 647.682,99 346.309,02

Αριθμός Εργαζομένων 23 21

Ποσά σε € 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες 
οντότητες

0,00 100,00

Λοιπά έσοδα 219.087,49 4.653,70
Σύνολο 219.087,49 4.753,70

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Ασυνήθη έξοδα και ζημιές 221,67 5.148,80
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 0,00 18.642,15
Λοιπά έξοδα 3.283,79 5.326,57
Σύνολο 3.505,46 29.117,52
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9.18 Χρηματοοικονομικά Έσοδα – Έξοδα 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα- έξοδα αναλύονται ως εξής: 

 

 

 

9.19 Φόρος Εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος αναλύεται ως εξής: 

 

Προκύπτει φόρος εισοδήματος για την περίοδο, ως συνέπεια των  φορολογικών κερδών της 

χρήσης 2021.  

9.20 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη αφορούν τις αμοιβές και πρόσθετες παροχές των 

μελών του ΔΣ που ανήλθαν για την χρήση 2021 συνολικά σε ποσό ύψους € 53.730,22 

(ακαθάριστες αμοιβές και λοιπές παροχές σε είδος) ενώ για την χρήση 2020 αντίστοιχα 

ανήλθαν σε € 61.897,94. 

Στο τέλος της περιόδου δεν υφίστανται ανοιχτά υπόλοιπα (απαιτήσεων ή υποχρεώσεων) με 

κανένα συνδεδεμένο μέρος. 

9.21 Δεσμεύσεις λειτουργικής μίσθωσης – η εταιρεία ως εκμισθωτής 

Η εταιρεία εκτός των μισθώσεων του ΔΠΧΑ 16  δεν έχει συνάψει άλλες λειτουργικές 

Ποσά σε € 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020
Tοκοι και έξοδα λοιπων μακρ/μων υποχ/σεων 2.159,19 2.897,11
Tοκοι και έξοδα - IFRS 16 1.753,86 3.349,38
Tοκοι και έξοδα -κρατικών επιχορηγήσεων 0,00 2.216,06
Λοιπα συναφη με τις χρηματοδοτησεις εξοδα 1.525,21 1.092,40
Σύνολο 5.438,26 9.554,95

Ποσά σε € 01.01 - 31.12.2021 01.01 - 31.12.2020
Πιστωτικοί Τόκοι 1,27 2,41
Σύνολο 1,27 2,41

Σύνολο Χρηματ. Εσοδα- Έξοδα 5.436,99 9.552,54

Ποσά σε € 01.01 - 
31.12.2021

01.01 - 
31.12.2020

Φόρος Εισοδήματος Περιόδου 0,00 0,00
Aναβαλλόμενος φορος 745,57 3.001,71
Σύνολο 745,57 3.001,71
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μισθώσεις. 

9.22 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η PRESSBOX ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ για τις χρήσεις 2013 έως και 2016 έχει υπαχθεί στο φορολογικό 

έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις  διατάξεις των Άρθρων 82 

παρ. 5 Ν. 2238/1994 & 65Α Ν.4174/2013 .Για τις χρήσεις 2017,2018,2019 και 2020 η Εταιρεία 

έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από 

τις διατάξεις του Άρθρου 65Α Ν.4174/2013. Ο έλεγχος της χρήσης 2021 βρίσκεται σε εξέλιξη 

και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί  μετά τη δημοσίευση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεως   2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις . 

9.23 Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Δεν υφίστανται μεταγενέστερα γεγονότα που να χρήζουν αναφοράς. 

 

Νέο Ηράκλειο, 24/06/2022 
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