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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2021
Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Η παρούσα έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, που αφορά στην χρήση 2021
(1-1-2021 έως 31-12-2021), έχει συνταχθεί και είναι εναρμονισμένη με το
πνεύμα και τα αναφερόμενα στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ), τα οποία εφαρμόζονται στην Ελλάδα και με τις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 150 - Νόμος 4548/2018.
Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου, μαζί με τη Μητρική
Εταιρεία, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες εταιρείες: α) «INTELLI D.O.O.
BEOGRAD», β) «INTELLISOLUTIONS BULGARIA EOOD».
Η παρούσα έκθεση επιδιώκει να παράσχει την σαφέστερη δυνατή εικόνα της
εξελίξεως των εργασιών του ομίλου και της εταιρείας, την πραγματική εικόνα
της οικονομικής τους θέσης καθώς και ειδικότερες πληροφορίες, σχετικές με
την προβλεπόμενη πορεία τους, τις δραστηριότητές τους και τις
μακροπρόθεσμες απαιτήσεις τους.

1. Δραστηριότητα, Εμπορικά πεπραγμένα, επιδόσεις και οικονομική
θέση της εταιρείας και του ομίλου στη χρήση 2021:

1.1

Δραστηριότητα,

Εμπορικά

πεπραγμένα,

επιδόσεις

της

εταιρείας και του ομίλου στη χρήση 2021:
Για το διαχειριστικό έτος 2021, η εταιρεία κινήθηκε επιτυχώς σύμφωνα
με το στρατηγικό της πλάνο. Οι βασικοί άξονες του ετήσιου πλάνου, ως
συνέχεια των προηγούμενων ετών, ήταν :
•

η συνέχιση συνεργασιών με τους υπάρχοντες πελάτες στην Ελληνική
αγορά,

•

η επέκταση της παρουσίας της εταιρίας στην ελληνική αγορά και η
σύναψη νέων συνεργασιών

•

η συνέχιση της επέκτασης σε χώρες του εξωτερικού,

•

η τεχνολογική αναβάθμιση των προϊόντων της Εταιρίας
και η
συνεχόμενη εξέλιξη της σουίτας προϊόντων στην περιοχή του Customer
Engagement με ονομασία idbox™ Digital OnBoarding,

•

Η επικέντρωση στη βελτίωση της Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της
εταιρίας και η πιστοποίηση της Εταιρίας σε βασικές περιοχές
δραστηριοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, υπήρξαν πολύ επιτυχείς δραστηριότητες
καλύπτοντας πλήρως τους παραπάνω βασικούς άξονες του στρατηγικού μας
πλάνου.
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Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρία πέτυχε τη συνέχιση της συνεργασίας με
όλους τους σημαντικούς πελάτες στην Ελληνική αγορά με επέκταση των
υφιστάμενων έργων αλλά και ανάληψη νέων σημαντικών έργων, διατηρώντας
ταυτόχρονα και ένα υγιές pipeline πωλήσεων για το τρέχον έτος. Η εταιρία
κατάφερε να επεκτείνει τη διείσδυση του προϊόντος idbox™ Digital
OnBoarding™, αναλαμβάνοντας νέα σημαντικά έργα και ενισχύοντας τη
συνολική εικόνα του προϊόντος ως πράγματι μοναδικό και πρωτοπόρο για τα
ελληνικά δεδομένα. Είναι σημαντικό ότι η εταιρία κατάφερε να αναλάβει μια
σειρά από νέα έργα ως αποτέλεσμα διαγωνιστικής διαδικασίας, έχοντας ισχυρό
ανταγωνισμό τόσο από Ελλάδα όσο και από εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή έχει
πλέον θέσει την εταιρία ως ηγέτιδα στο χώρο του
Digital Customer
OnBoarding.
Επιπρόσθετα, συνεχίστηκε επιτυχώς η διείσδυση της Εταιρίας σε νέους
πελάτες στο εξωτερικό με την περαιτέρω ενεργοποίηση των θυγατρικών
εταιριών. Πιο συγκεκριμένα, ήταν ιδιαίτερα επιτυχής η δραστηριοποίηση της
εταιρίας μέσω θυγατρικών εταιριών στην περιοχή των Βαλκανίων και κυρίως
αυτών των της Σερβίας και Βουλγαρίας με νέες αναλήψεις έργων και επιτυχή
συνέχιση όλων των υπαρχόντων. Κύριο χαρακτηριστικό ήταν η επίσης η
επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρίας σε υπάρχοντες σημαντικούς
πελάτες, με αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη κερδοφορία από την παρουσία της
στο εξωτερικό.
Στο πλαίσιο ενδυνάμωσης των πωλήσεων, υπήρξαν και αυτό το έτος
νέες προωθητικές ενέργειες με τοποθέτηση της εταιρίας ως ενός ειδικευμένου
συμβούλου στο χώρο του
Ψηφιακού Μετασχηματισμού (Digital
Transformation). Η συνολική προσπάθεια και ενεργή δραστηριοποίηση της
Εταιρίας αναγνωρίστηκε με νέες διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Πιο
συγκεκριμένα, η εταιρία αξιολογήθηκε από την Global Tech Outlook ανάμεσα
στους 10 κορυφαίους Digital Technology provides, κυρίως με βάση το προϊόν
idbox™ - Digital Customer OnBoarding λαμβάνοντας τη τιμητική διάκριση
«Top 10 Most Trustworthy Companies to Watch in 2021». Επιπρόσθετα, στην
Ελλάδα η Εταιρία απέσπασε το κορυφαίο βραβείο Καινοτομίας και
Εξωστρέφειας «GOLD Impact BITE Award». Οι αξιολογήσεις έγιναν από
διακεκριμένες
επιτροπές
επιλογής
αποτελούμενες
από
Διευθύνοντες
Συμβούλους, CIO, VC και αναλυτές της βιομηχανίας, με στόχο να καταλήξουν
σε μια λίστα
παρόχων λύσεων, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τις
σύγχρονες επιχειρήσεις να προχωρήσουν αποτελεσματικά σε ψηφιακό
μετασχηματισμό. Οι αξιολογήσεις έγιναν με μια σειρά κριτηρίων σχετικά με
την ικανότητα των εταιριών να κατασκευάσουν και προσαρμόσουν λύσεις και
υπηρεσίες που θα βοηθήσουν αποτελεσματικά, μεγάλους οργανισμούς και
άλλους φορείς της βιομηχανίας να ενταχθούν στην ψηφιακή επανάσταση.
Συνεχίστηκε με έντονους ρυθμούς η αναβάθμιση των προϊόντων από το
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα,
συνεχίστηκε επιτυχώς η ποιοτική αναβάθμιση όλων των λογισμικών
προγραμμάτων της σουίτας προϊόντων SynChordia Business Suite (Debt
Management & Recovery , BackOffice Pro, Web DMS, Trouble ticketing &
Asset Management). Επιπρόσθετα εξελίχθηκε περαιτέρω το νέο προϊόν
Amplify Customer Loyalty, ενώ συνεχίστηκε ο μετασχηματισμός όλων των
προϊόντων ώστε να είναι εφικτή η προώθηση τους με το μοντέλο Software as
a Service (SaaS). Σε αυτή τη προσπάθεια, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό ότι
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αναβαθμίστηκε
αισθητά το προϊόν idbox™ Digital OnBoarding™ με νέες
δυνατότητες όπως το Instant Verification, το Verification μέσω Video
Conferencing, το unattended Video verification,
η κάλυψη όλων των
ευρωπαϊκών ταυτοτήτων/εγγράφων (PRADO) και η ενσωμάτωση αναγνώρισης
της Αραβικής γλώσσας. H σημαντική εξέλιξη του προϊόντος συνδυάστηκε με
την περαιτέρω επάνδρωση και στελέχωση του τμήματος Customer Service,
ώστε να θεωρείται πλέον το πλέον εξειδικευμένο τμήμα στην Ελλάδα όσον
αφορά το Customer’s Identity Verification.
Ένας επιπρόσθετος στόχος της εταιρίας μας για το οικονομικό έτος
2021 ήταν η περαιτέρω αναβάθμιση της Ποιότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Πιο
συγκεκριμένα, συνεχίσαμε την ευθυγράμμιση στους παρακάτω βασικούς
στόχους:
•

Την αναβάθμιση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους
πελάτες της εταιρίας – τόσο στον Ελληνικό χώρο όσο και στις χώρες
του εξωτερικού όπου δραστηριοποιείται η εταιρία - αλλά και

•

τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, το
σημαντικότερο Asset για την αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων
μας.

•

Προσήλωση και ευαισθητοποίηση της εταιρίας σε Περιβαλλοντικά
θέματα

•

Ανάλυση όλων των πιθανών κινδύνων με έναρξη δημιουργίας ενός
Επιχειρησιακού Σχεδίου Συνέχειας (Business Continuity Plan)

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν μια σειρά από νέες διαδικασίες, οι
οποίες πιστοποιήθηκαν από τα σχετικά ISO πρόγραμμα (ISO 9001 και ISO
27001), ενώ ταυτόχρονα η εταιρία έβαλε τις βάσεις για την πιστοποίηση για
remote Identification and Qualified Signature σύμφωνα με τον eIDAS
κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναμένοντας το τελικό σχετικό
κανονιστικό πλαίσιο από το Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Η επιτυχής δραστηριοποίηση με βάση τους παραπάνω άξονες του
στρατηγικού μας πλάνου, οδήγησε και στα αντίστοιχα οικονομικά
αποτελέσματα, τα οποία ήταν σύμφωνα με τον αρχικό ετήσιο σχεδιασμό. Θα
πρέπει να τονιστεί ότι η μετάλλαξη της εταιρίας τα τελευταία χρόνια σε ένα
Ανεξάρτητο Πάροχο Λογισμικού (ISV – Independent Software Vendor) σε
πολυεθνικό επίπεδο, έχει επηρεάσει πολύ θετικά τα οικονομικά αποτελέσματα
της εταιρίας και την κερδοφορία της– όπως απεικονίζεται στην επόμενη
ενότητα - αποδεικνύοντας ότι το στρατηγικό σχέδιο που έχει επιλεγεί είναι
πράγματι προς τη σωστή κατεύθυνση. Για τη συνεχή εξέλιξη των προϊόντων,
προτείνεται η πιθανή προμήθεια υπηρεσιών τεχνογνωσίας και πιθανόν η αγορά
έτοιμων, βελτιωμένων και αρτιότερων τεχνικά, λογισμικών πακέτων από την
αγορά τα οποία θα ενσωματωθούν στα ανωτέρω προϊόντα προκειμένου να
διασφαλιστεί η θωράκιση και ασφάλεια της συνολικής σουίτας των προϊόντων.
Η ραγδαία εξέλιξη της εταιρίας δημιούργησε τις κατάλληλες θετικές συνθήκες
και διευκόλυνε
τη νεα στρατηγική συνεργασία με το όμιλο Quest. Πιο
συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2021, η Εταιρία ολοκλήρωσε τη στρατηγική
συνεργασία με τον Όμιλο Quest, μέσω της 100% θυγατρικής εταιρείας Uni
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Systems MAE στο μετοχικό κεφάλαιο της Intelli Solutions. Η στρατηγική
συνεργασία περιελάμβανε τα παρακάτω:
•
Η 100% θυγατρική του Ομίλου Quest, Uni Systems MAE
απόκτησε συμμετοχή 60% στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας
•

Πλήρης στήριξη του επιχειρηματικού πλάνου της Διοίκησης της

Intelli
•
Δημιουργία προστιθέμενης αξίας, τόσο στην ελληνική αλλά
κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά.

1.2

Οικονομική θέση της εταιρείας και του ομίλου στη χρήση
2021

Όπως προκύπτει από τις υποβληθείσες οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία μας
είχε κέρδος € 1.849.441,59 έναντι κέρδους € 285.711,26 της προηγούμενης
χρήσης. Αντίστοιχα, ο όμιλος είχε κέρδος € 1.804.763,25 έναντι κέρδους €
451.561,56 της προηγούμενης χρήσης.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε στο
ποσό των € 4.160.107,33 έναντι του ποσού € 2.743.883,53 της προηγούμενης
χρήσης. Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στην παρούσα χρήση
ανήλθε στ ποσό των € 4.580.714,37 έναντι του ποσού € 2.636.781,98 της
προηγούμενης χρήσης.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας της εταιρείας ανήλθαν στο συνολικό
ποσό των € 475.136,21 έναντι ποσού € 790.865,82 που ανερχόταν την
προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ομίλου
ανήλθαν στο συνολικό ποσό των € 554.442,62 έναντι ποσού € 865.985,75
που ανερχόταν την προηγούμενη χρήση.
Στην παρούσα χρήση τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως της εταιρείας
ανέρχονται στο ποσό των € 187.342,54 έναντι ποσού € 922.173,30 που
ανέρχονταν την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, τα έξοδα λειτουργίας
διαθέσεως του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των € 216.867,09 έναντι ποσού €
946.569,07 που ανέρχονταν την προηγούμενη χρήση.
Το κόστος πωλήσεων της εταιρείας στην παρούσα χρήση ανήλθε σε €
2.310.196,85 έναντι ποσού € 570.551,98 της προηγούμενης χρήσης.
Αντίστοιχα, Το κόστος πωλήσεων του ομίλου στην παρούσα χρήση ανήλθε σε
€ 2.306.769,56 έναντι ποσού € 169.537,27 της προηγούμενης χρήσης.
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας την 31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό
των € 126.000,00 διαιρούμενο σε 42.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής
αξίας ευρώ 3,00 η κάθε μία μετοχή, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας κατά την 31.12.2021
ανέρχεται στο ποσό των € 652.338,01 έναντι ποσού € 529.726,75 που
ανερχόταν την προηγούμενη χρήση. Αντίστοιχα, το σύνολο των ιδίων
κεφαλαίων του ομίλου κατά την 31.12.2021 ανέρχεται στο ποσό των €
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903.430,27 έναντι ποσού € 1.045.497,33 που ανερχόταν την προηγούμενη
χρήση.
Το κυκλοφορούν ενεργητικό της εταιρείας (€ 3.335.737,71) καλύπτει
επαρκώς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της (€ 1.268.962,27). Αντίστοιχα,
το κυκλοφορούν ενεργητικό του ομίλου (€ 3.351.445,71) καλύπτει επαρκώς
τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του (€ 1.129.740,24).
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις
2021 και 2020 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό
3.335.737,71
Σύνολο ενεργητικού
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Σύνολο ενεργητικού

4.257.982,59
922.244,88
4.257.982,59

78,34%

31/12/2020
2.798.762,32
4.144.049,80
1.345.287,48

21,66%

4.144.049,80

67,54%

32,46%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια

31/12/2021
652.338,01

Σύνολο υποχρεώσεων

3.605.644,58

31/12/2020
529.726,75

18,09%

3.614.323,05

14,66%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2021
3.605.644,58

Σύνολο παθητικού

4.257.982,59

Ίδια κεφάλαια
Σύνολο παθητικού

652.338,01
4.257.982,59

84,68%

31/12/2020
3.614.323,05
4.144.049,80
529.726,75

15,32%

4.144.049,80

87,22%

12,78%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2021
652.338,01
922.244,88

70,73%

31/12/2020
529.726,75
1.345.287,48

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
εταιρείας από τα Ίδια Κεφάλαια.
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39,38%

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό

31/12/2021
3.335.737,71

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

1.268.962,27

262,87%

31/12/2020
2.798.762,32
1.833.727,89

152,63%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος
ενεργητικού.
31/12/2021
Αποτελέσματα μετά από
φόρους

1.849.441,59

Πωλήσεις υπηρεσιών

4.160.107,33

31/12/2020
44,46%

285.711,26

10,41%

2.743.883,53

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας ως ποσοστό επί
των πωλήσεων.
31/12/2021
31/12/2020
Καθαρά αποτελέσματα
2.119.378,85
427.967,72
χρήσεως προ φόρων
39,72%
Σύνολο εσόδων
5.335.647,06
2.868.096,71

14,92%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση της εταιρείας σε
σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.
31/12/2021
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

2.119.378,85

31/12/2020
324,89%

652.338,01

427.967,72

80,79%

529.726,75

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων
της εταιρείας.
31/12/2021
31/12/2020
Μικτά αποτελέσματα
1.849.910,48
2.173.331,55
44,47%
Πωλήσεις υπηρεσιών
4.160.107,33
2.743.883,53

79,21%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους
επί των πωλήσεων της εταιρείας.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του ομίλου για τις χρήσεις 2021
και 2020 έχουν ως εξής:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό
3.351.445,71
Σύνολο ενεργητικού

4.369.852,83

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

1.018.407,12
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76,69%
23,31%

31/12/2020
3.005.459,13
4.488.629,33
1.483.170,21

66,96%
33,04%

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Σύνολο ενεργητικού

4.369.852,83

4.488.629,33

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφορούν και μη κυκλοφορούν ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια

31/12/2021
903.430,27

Σύνολο υποχρεώσεων

3.466.422,55

26,06%

31/12/2020
1.045.497,33
3.443.132,01

30,36%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια του ομίλου.

Σύνολο υποχρεώσεων

31/12/2021
3.466.422,55

Σύνολο παθητικού

4.369.852,83

Ίδια κεφάλαια

903.430,27

Σύνολο παθητικού

4.369.852,83

79,33%

20,67%

31/12/2020
3.443.132,01
4.488.629,33
1.045.497,33
4.488.629,33

76,71%

23,29%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν τη δανειακή εξάρτηση του ομίλου.

Ίδια κεφάλαια

31/12/2021
903.430,27

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό

1.018.407,12

88,71%

31/12/2020
1.045.497,33
1.483.170,21

70,49%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων του
ομίλου από τα Ίδια Κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

31/12/2021
3.351.445,71
1.129.740,24

31/12/2020
3.005.459,13
296,66%

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη δυνατότητα του ομίλου
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του με στοιχεία του
ενεργητικού.

1.662.536,85

να καλύψει τις
κυκλοφορούντος

31/12/2021
Αποτελέσματα μετά από φόρους

1.804.763,25

Πωλήσεις υπηρεσιών

4.580.714,37

31/12/2020
39,40%

451.561,56
2.636.781,98

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση του ομίλου ως ποσοστό επί
των πωλήσεων.
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180,78%

17,13%

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
31/12/2021
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
προ φόρων
Σύνολο εσόδων

2.097.144,98

31/12/2020
38,61%

5.432.168,04

614.954,63

22,22%

2.767.726,21

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την συνολική απόδοση του ομίλου σε
σύγκριση με τα συνολικά της έσοδα.
31/12/2021
Καθαρά αποτελέσματα χρήσεως
προ φόρων
Ίδια κεφάλαια

2.097.144,98
903.430,27

31/12/2020
232,13%

614.954,63

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων
του ομίλου.
31/12/2021
31/12/2020
Μικτά αποτελέσματα
2.306.769,56
2.467.244,71
50,36%
Πωλήσεις υπηρεσιών
4.580.714,37
2.636.781,98
Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους
επί των πωλήσεων του ομίλου.
2. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες:
Οι συνήθεις κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία και ο όμιλος, είναι οι
ακόλουθοι:
• Πιστωτικός κίνδυνος:
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημίας σε περίπτωση
που ένας πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο
λόγο με τις απαιτήσεις της εταιρείας από τους πελάτες της.
Ο όμιλος προβαίνει σε απομείωση των απαιτήσεών του με βάση το ΔΠΧΑ 9
εφαρμόζοντας την απλοποιημένη μέθοδο προσδιορισμού́ των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημίων που βασίζεται σε ιστορικά́ στοιχειά απωλειών.
Συγκεκριμένα, το ποσό της πρόβλεψης της εταιρείας και του ομίλου ανέρχεται
την 31/12/2021 σε € 62.868,54.

•
Κίνδυνος αγοράς:
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων
υλών, συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν τα
αποτελέσματα της εταιρείας. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις
συνθήκες της αγοράς είναι να ελέγχει την έκθεση της εταιρείας και του ομίλου
στους κινδύνους αυτούς, στο πλαίσιο αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη
βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
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58,82%

1.045.497,33

93,57%

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
•
Κίνδυνος επιτοκίου:
Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι
ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, διότι η εταιρεία
δεν διαθέτει έντοκα περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού.
Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην διακύμανση
των επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων. Οι δανειακές υποχρεώσεις
της εταιρείας και του ομίλου ανέρχονταν την 31/12/2021 στο ποσό των €
928.137,85 και € 940.149,76, αντίστοιχα.
Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας και
του ομίλου από την αύξηση ή τη μείωση του επιτοκίου κατά την 31-12-2021
θα ήταν:
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2021
- 9, +9

ΔΑΝΕΙΑ

• Συναλλαγματικός κίνδυνος:
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυμάνσεως της αξίας των
χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων
εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία και ο όμιλος
έχουν έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω των θυγατρικών εταιρειών
που εδράζονται στη Σερβία και τη Βουλγαρία, αντίστοιχα.
•
Κίνδυνος ρευστότητος:
Ο κίνδυνος ρευστότητάς συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία και ο όμιλος να
μην δύνανται να εκπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις του. Η εταιρεία και ο όμιλος διατηρούν επαρκές κεφάλαιο κίνησης
και εγκεκριμένα πιστωτικά όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να
ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρευστότητας. Τα ταμειακά διαθέσιμα τέλους
χρήσεως της εταιρείας και του ομίλου ανέρχονται στο ποσό των €
2.856.771,97 και 2.922.197,64, αντίστοιχα, ενώ η ληκτότητα των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύεται ως
ακολούθως:
Χρηματοοικοονομικές Υποχρεώσεις
31/12/2021
Δανεισμός
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις

Εταιρεία
<1 έτος
158.893,05
2.265.881,49
2.424.774,54

1-2 έτη
114.869,04

2-5 έτη
362.397,87

Πάνω από 5 έτη
291.977,89

114.869,04

362.397,87

291.977,89
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Σύνολο
928.137,85
2.265.881,49
3.194.019,34

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Χρηματοοικοονομικές Υποχρεώσεις

Όμιλος

31/12/2021
Δανεισμός
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις

<1 έτος
170.904,96
2.089.225,86
2.260.130,82

1-2 έτη
114.869,04

2-5 έτη
362.397,87

Πάνω από 5 έτη
291.977,89

114.869,04

362.397,87

291.977,89

Σύνολο
940.149,76
2.089.225,86
3.029.375,62

Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου
Ο σκοπός της εταιρείας και του ομίλου όταν διαχειρίζονται τα κεφάλαια είναι
να εξασφαλίσουν την ικανότητα συνεχούς δραστηριότητας για να παρέχουν
κέρδη στους μετόχους και οφέλη στους άλλους ενδιαφερομένους, καθώς και
να διατηρήσουν μια κεφαλαιουχική δομή, η οποία θα μειώνει το κόστος
κεφαλαίου.
Για να διατηρήσουν ή να προσαρμόσουν την δομή του κεφαλαίου, η
εταιρεία και ο όμιλος πρέπει να προσαρμόσουν το ποσό των μερισμάτων και
την απόδοση κεφαλαίου στους μετόχους, να εκδώσουν νέες μετοχές ή να
πωλήσουν στοιχεία ενεργητικού, για να μειώσουν τα χρέη.
Το κεφάλαιο επισκοπείται με βάση ένα συντελεστή μόχλευσης. Ο
συντελεστής υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με το συνολικό
κεφάλαιο. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός
(συμπεριλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια όπως
εμφανίζονται στον ενοποιημένο ισολογισμό) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Το
συνολικό κεφάλαιο υπολογίζεται ως τα ίδια κεφάλαια, που εμφανίζονται στον
ενοποιημένο ισολογισμό, συν το καθαρό χρέος.
2021

(Ποσά σε ευρώ)
Συνολικός Δανεισμός
Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα
Καθαρό χρέος
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
Σύνολο κεφαλαίου
Συντελεστής μόχλευσης

2020

928.137,85

940.149,76

-2.922.197,64

-709.082,19

-1.994.059,79

231.067,57

903.430,27

1.045.497,33

-1.090.629,52

1.273.368,61

182,84%

18,10%

3. Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της Εταιρείας για την χρήση 2022:
Η εταιρεία «INTELLI SOLUTIONS ΑΕ» για το έτος 2022 συνεχίζει να κινείται
σύμφωνα με το επιχειρηματικό της πλάνο. Είναι συνειδητή επιλογή της
εταιρείας να συνεχίζει να επενδύει σε ανάπτυξη προϊόντων και τεχνολογίας,
αξιοποιώντας επιστημονικό προσωπικό στην Ελλάδα. Επιπρόσθετα η
στρατηγική συνεργασία με τον Όμιλο Quest και η συμμετοχή της Uni Systems
- κορυφαίας εταιρείας ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα – δημιουργεί ήδη
νέες προοπτικές για τη συνολική εξέλιξη και επέκταση της εταιρείας στην
Ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά.
Το επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας δεν επηρεάζεται από τις αντίξοες
συνθήκες λόγω της πανδημίας του covid- 19, τις οποίες δύσκολες συνθήκες
αντιμετώπισε και αντιπαρήλθε επιτυχώς κατά την χρήση 2021 και θα
αντιμετωπίσει επιτυχώς και το 2022, λόγω των δραστικών υγειονομικών
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INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
μέτρων τα οποία λαμβάνει η διοίκησή της από της εκδηλώσεως της πανδημίας
μέχρι σήμερα. Όσον δε αφορά στον πόλεμο στην Ουκρανία, δεν αναμένεται να
έχει επιπτώσεις στην εταιρεία, δεδομένου ότι δεν συνεργάζεται και δεν
δραστηριοποιείται με τις εμπλεκόμενες σε αυτόν χώρες.
Τέλος, η διοίκηση της εταιρείας προσδοκά και εκτιμά, ότι και κατά το
έτος αυτό θα επιτευχθεί η ανωτέρω στόχευσή της και η κερδοφορία της
εταιρείας θα παραμείνει σταθερή σε υψηλά επίπεδα, ενώ συγχρόνως θα
συνεχιστεί ο έλεγχος των δαπανών και η μικρότερη, κατά το δυνατόν, χρήση
δανειακών κεφαλαίων. Και, βεβαίως, για την επίτευξη των στόχων της
στηρίζεται στο στελεχικό δυναμικό της, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα.
4. Υποκαταστήματα:
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα.
5. Ίδιες μετοχές:
Στο τέλος της τρέχουσας χρήσης δεν υπάρχουν μετοχές της εταιρείας, οι
οποίες κατέχονται από την ίδια.
6. Έρευνα και ανάπτυξη:
Η εταιρεία στη κλειόμενη χρήση διενήργησε δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας
συνολικής αξίας € 560.569,17. Οι δαπάνες αυτές αφορούν έξοδα μισθοδοσίας
στο σύνολό τους, και διενεργήθηκαν για το project με την επωνυμία
«Επιστημονική και Τεχνολογική Έρευνα για το σχεδιασμό και ανάπτυξη
συστήματος

τεχνητής

νοημοσύνης

για

την

απομακρυσμένη

ψηφιακή

ταυτοποίηση πελατών - INTELLI – idbox»
7. Πληροφορίες για εργασιακά και περιβαλλοντικά θέματα:
Η εταιρεία και όμιλος κατά την 31-12-2021 απασχολούσαν 70 και 75 άτομα,
αντίστοιχα. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εργασίας της εταιρείας διέπει τις
εργασιακές σχέσεις και ρυθμίζει ενδελεχώς τα θέματα ανθρωπίνου δυναμικού.
Οι σχέσεις εργασίας της εταιρείας και του ομίλου με το προσωπικό τους
είναι άριστες και δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιασθεί ιδιαίτερα εργασιακά
προβλήματα.
Όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα η εταιρεία και ο όμιλος τηρούν
τις διαδικασίες που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος σε σχέση με
την δραστηριότητά τους.
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INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
8. Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της χρήσεως:
Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του
ισολογισμού της 31 Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, που να αφορούν στην εταιρεία
ή στον όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Ο Πρόεδρος του
Δ.Σ & Δ/νων
Σύμβουλος

Αντιπρ/δρος του ΔΣ

Ο Λογιστής

Γιαλέλης
Παναγιώτης
Α.Δ.Τ. ΑΝ 540573

Τζιώρκας
Πάυλος
A.Δ.Τ. Ν 109918

Αναστασιάδης
Πλάτων
Α΄Τάξης, Α.Μ. 8129
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει, για πρώτη φορά, τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις της εταιρείας «ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση
χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2021, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
συνολικών εσόδων, 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, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας
«ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ (INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση
και τις ταμειακές τους 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 για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Μητρικής Εταιρείας και των
θυγατρικών της, δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές. Για τη Μητρική για τις χρήσεις από 2016
μέχρι 2021 και για τις θυγατρικές από της ιδρύσεως τους έως 31/12/2021. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Μητρική Εταιρεία και οι θυγατρικές της
δεν έχουν προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν θα
καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχουν σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για
την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία και τις ενοποιούμενες
θυγατρικές της, καθόλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για
Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο
των εταιρικών και ενοποιημένων 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 γνώμη με επιφύλαξη.
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Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες,
ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη
δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
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 εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις 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 τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού
ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος,
καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας και του Ομίλου.
• 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 χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι
στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
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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 και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως
συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα
γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
• Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε υπεύθυνοι
για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και των θυγατρικών της.
Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως που έληξε την 31.12.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ
(INTELLISOLUTIONS) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
Αθήνα, 5 Αυγούστου 2022

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ. ΞΕΝΑΚΗΣ
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 11541
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
της περιόδου που έληξε στις 31/12/2021 (ποσά σε ευρώ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδ/μένες επιχειρ.
Επενδύσεις σε συγγενείς
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναβαλ. φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλ. για παροχές στους εργαζ.
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλ. Φορολ. υποχρεώσεις
Σύνολο μακρ/σμων υποχρεώσεων
Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Προβλέψεις και λοιπές υποχρ/σεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Οφειλές από φόρους
Σύνολο βραχ/σμων υποχρ.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΗΜ.

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020

Γ.1.1
Γ.1.2
Γ.2
Γ.2
Γ.3
Γ.11

912.985,29
88.701,60
0,00
0,00
4.728,00
11.992,23
1.018.407,12

405.192,39
124.682,72
0,00
940.280,70
4.885,51
8.128,88
1.483.170,21

870.831,50
4.311,98
39.211,46
0,00
4.728,00
3.161,94
922.244,88

352.979,52
5.798,33
39.211,46
940.280,70
4.885,51
2.131,96
1.345.287,48

Γ.4
Γ.4
Γ.5

366.312,89
62.935,18
2.922.197,64
3.351.445,71
4.369.852,83

927.793,51
1.368.583,43
709.082,19
3.005.459,13
4.488.629,33

432.287,81
46.677,93
2.856.771,97
3.335.737,71
4.257.982,59

887.610,56
1.248.986,77
662.164,99
2.798.762,32
4.144.049,80

Γ.6
Γ.6
Γ.7

126.000,00
1.452.300,00
540.074,04
-1.214.943,77
903.430,27

112.500,00
465.800,00
53.328,70
413.868,63
1.045.497,33

126.000,00
1.452.300,00
540.074,04
-1.466.036,03
652.338,01

112.500,00
465.800,00
53.328,70
-101.901,95
529.726,75

Γ.8
Γ.9

769.244,80
14.168,62
42.000,00
1.397.033,73
114.235,16
2.336.682,31

828.935,12
9.486,87
0,00
942.128,32
44,85
1.780.595,16

769.244,80
14.168,62
42.000,00
1.397.033,73
114.235,16
2.336.682,31

828.935,12
9.486,87
0,00
942.128,32
44,85
1.780.595,16

390.454,30
301.737,83
170.904,96
266.643,15
1.129.740,24

862.239,34
255.857,54
322.206,29
222.233,68
1.662.536,85

579.139,60
289.708,16
158.893,05
241.221,46
1.268.962,27

1.218.809,43
240.464,31
178.059,00
196.395,15
1.833.727,89

4.369.852,83

4.488.629,33

4.257.982,59

4.144.049,80

Γ.10 Γ.12
Γ.11

Γ.12
Γ.12
Γ.8
Γ.13

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
ΙI. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
της περιόδου που έληξε στις 31/12/2021 (ποσά σε ευρώ)

Έσοδα πωλήσεων
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας

ΣΗΜ.
Γ.15
Γ.16
Γ.16

Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/ζημιά
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Μερίσματα από θυγατρικές

Γ.16
Γ.15
Γ.16

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος μετά από φόρους (A)

Γ.16

Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην Κατάσταση
Αποτ/των
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Αναβαλλόμενοι φόροι επι των αναλογ.
Κερδών/ζημιών
Αποτίμηση ενσώματων παγίων μέσω ιδίων
κεφαλαίων
Αναβαλλόμενοι φόροι επί αποτίμησης
ενσώματων παγίων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά
από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων

Γ.15
Γ.15

Γ.11

Γ.11

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2020
31/12/2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2020
31/12/2021

4.580.714,37
-2.306.769,56
2.273.944,81
-554.442,62
-216.867,09

2.636.781,98
-169.537,27
2.467.244,71
-865.985,75
-946.569,07

4.160.107,33
-2.310.196,85
1.849.910,48
-475.136,21

2.743.883,53
-570.551,98
2.173.331,55
-790.865,82

851.350,68
-170.682,67
2.183.303,11

-922.173,30
124.073,22
-88.043,09
496.322,55
139,96
0,00

-292.381,73
1.804.763,25

130.702,19
-91.171,87
694.220,21
242,04
0,00
-79.507,61
614.954,63
-163.393,07
451.561,56

-187.342,54
688.691,40
-163.886,31
1.712.236,82
102,99
486.745,34
-79.706,30
2.119.378,85
-269.937,26
1.849.441,59

-68.494,79
427.967,72
-142.256,46
285.711,26

-2.676,24

-5.024,88

-2.676,24

-5.024,88

588,77

1.105,47

588,77

1.105,47

519.417,39

0,00

519.417,39

0,00

-114.271,83

0,00

-114.271,83

0,00

403.058,10

-3.919,41

403.058,10

-3.919,41

2.207.821,35

447.642,16

2.252.499,69

281.791,85

42,9706

12,0416

44,0343

7,6190

2.183.303,11

694.220,21

1.712.236,82

496.322,55

2.271.235,20

775.611,42

1.748.446,78

531.715,80

102,99
0,00
-86.261,12
2.097.144,98

Γ.14

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
ΙIΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
της περιόδου που έληξε στις 31/12/2021 (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
(Ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπα την 1/1/2021
Κέρδη περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αφορ. αποθ. μερισμάτων
Λοιπές μεταβολές
Διανομή μερισμάτων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα την 31/12/2021

(Ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπα την 1/1/2020
Κέρδη περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αφορ. αποθ. Μερισμάτων
Λοιπές μεταβολές
Διανομή μερισμάτων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα την 31/12/2020

Μετοχικό
Αποθεματικό
Τακτικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
Σύνολο
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αποθεματικό αποθεματικά
εις νέον
112.500,00
465.800,00
53.328,70
0,00
413.868,63 1.045.497,33
1.804.763,25 1.804.763,25
13.500,00
986.500,00
1.000.000,00
486.745,34
-486.745,34
0,00
-3.064.888,42 -3.064.888,42
-285.000,00
-285.000,00
403.058,10
403.058,10
126.000,00 1.452.300,00
53.328,70
486.745,34 -1.214.943,77
903.430,27
Μετοχικό
Αποθεματικό
Τακτικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αποθεματικό αποθεματικά
εις νέον
112.500,00
465.800,00
37.236,85
0,00
82.443,32
451.561,56

16.091,85

112.500,00

1.452.300,00

53.328,70

0,00

-16.091,85
-100.125,00
-3.919,41
413.868,63

Σύνολο
697.980,17
451.561,56
0,00
0,00
0,00
-100.125,00
-3.919,41
1.045.497,33

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(Ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπα την 1/1/2021
Κέρδη περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αφορ. αποθ. μερισμάτων
Λοιπές μεταβολές
Διανομή μερισμάτων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα την 31/12/2021

(Ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπα την 1/1/2020
Κέρδη περιόδου
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
Αφορ. αποθ. Μερισμάτων
Λοιπές μεταβολές
Διανομή μερισμάτων
Λοιπά συνολικά έσοδα
Υπόλοιπα την 31/12/2020

Μετοχικό
Αποθεματικό
Τακτικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
Σύνολο
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αποθεματικό αποθεματικά
εις νέον
112.500,00
465.800,00
53.328,70
0,00
-101.901,95
529.726,75
1.849.441,59 1.849.441,59
13.500,00
986.500,00
1.000.000,00
486.745,34
-486.745,34
0,00
-2.844.888,42 -2.844.888,42
-285.000,00
-285.000,00
403.058,10
403.058,10
126.000,00 1.452.300,00
53.328,70
486.745,34 -1.466.036,03
652.338,01
Μετοχικό
Αποθεματικό
Τακτικό
Λοιπά
Αποτελέσματα
Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο αποθεματικό αποθεματικά
εις νέον
112.500,00
465.800,00
37.236,85
0,00
-267.476,95
285.711,26

16.091,85

112.500,00

465.800,00

53.328,70

0,00

-16.091,85
-100.125,00
-3.919,41
-101.901,95

Σύνολο
348.059,90
285.711,26
0,00
0,00
0,00
-100.125,00
-3.919,41
529.726,75

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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ΙV. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
της περιόδου που έληξε στις 31/12/2021 (ποσά σε ευρώ)
ΟΜΙΛΟΣ
1/131/12/2021

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/131/12/2020

1/131/12/2021

1/131/12/2020

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(ζημιές) προ φόρων

2.097.144,98

614.954,63

2.119.378,85

427.967,72

87.932,09
-639.238,24

81.391,22
-4.523,35

36.209,96
-639.238,24

35.393,25
-4.523,35

Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Συναλλαγματικές διαφορές
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

5.775,52

2.150,56

0,00

0,00

86.261,12

79.507,61

79.706,30

68.494,79

0,00

0,00

949.030,93
-150.324,01

-132.108,25
-70.778,16

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών
κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές
δραστηριότητες:
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

872.980,68
-382.840,36

770.658,76
-1.277.754,41

Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα

-86.261,12

-79.507,61

-79.706,30

-68.494,79

-292.381,73

-149.826,89

-269.937,26

-142.683,10

1.749.372,95

37.050,51

2.045.120,22

113.268,11

Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων στοιχείων

-40.356,19

-78.351,44

-33.224,60

-28.662,64

Μερίσματα εισπραχθέντα
Διαγραφή θυγατρικών,συγγενών, κοινοπραξιών

0,00
0,00

0,00
0,00

486.745,34
-940.280,70

0,00
0,00

102,99

139,96

102,99

139,96

-40.253,20

-78.109,40

-486.656,97

-28.522,68

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

0,00

Καταβλημένοι φόροι
Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες

Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Eισπράξεις για αυξήση μετοχικού κεφαλαίου και υπέρ το
άρτιο
Εισπράξεις/πληρωμές δανείων

-211.004,29

21.712,02

-78.856,27

94.287,53

Πληρωμές μερισμάτων

-285.000,00

-100.125,00

-285.000,00

-100.125,00

503.995,71

-78.412,98

636.143,73

-5.837,47

2.213.115,46

-119.471,87

2.194.606,98

78.907,96

Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα
& ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης
περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

709.082,19

828.554,06

662.164,99

583.257,03

2.922.197,65

709.082,19

2.856.771,97

662.164,99

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. Γενικές πληροφορίες για την Εταιρεία
Η εταιρεία INTELLI SOLUTIONS ΑΕ (εφεξής η ‘‘Εταιρεία’’) δραστηριοποιείται στο χώρο
της πληροφορικής.
Η εταιρεία έχει την έδρα της στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής, στην Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 46
και στις 31.12.2021 απασχολούσε 70 υπαλλήλους συνολικά. Κατά την ίδια ημερομηνία
ο όμιλος απασχολούσε 75 υπαλλήλους συνολικά.
Η εταιρεία δεν είναι εισηγμένη σε Χρηματιστήριο Αθηνών, αλλά συμπεριλαμβάνεται σε
όμιλο επιχειρήσεων του οποίου η Μητρική εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και του ομίλου για την περίοδο που έληξε στις
31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν για έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
στις 30/6/2022.
Β. Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η Εταιρεία
Οι κύριες λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν κατά την προετοιμασία των οικονομικών
καταστάσεων αναλύονται παρακάτω:
Β.1 Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν ετοιμαστεί σύμφωνα με την αρχή του ιστορικού
κόστους, εκτός από την αποτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και
παθητικού σε τρέχουσες αξίες, και βάσει της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας του
Εταιρείας.
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων και Διερμηνείες που εκδόθηκαν από τη Μόνιμη Επιτροπή
Διερμηνειών και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν
Πρότυπα που να έχουν εφαρμοσθεί πριν την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής τους.
Μέχρι και τη χρήση 2020 η εταιρεία δημοσίευε οικονομικές καταστάσεις με βάση τα
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται στο Ν. 4308/2014 και δεν
συνέτασσε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις λόγω νομίμου απαλλαγής.
Β.2 Ενοποίηση
(1)

Βάση Ενοποίησης- Δομή του Ομίλου

Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από τις οικονομικές καταστάσεις
της Μητρικής, και των θυγατρικών εταιρειών της. Στον παρακάτω πίνακα
παρουσιάζονται οι θυγατρικές εταιρείες που περιλήφθηκαν στην ενοποίηση μαζί με τα
σχετικά ποσοστά συμμετοχής, τη χώρα που δραστηριοποιούνται καθώς και την μέθοδο
ενοποίησης.
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Επωνυμία εταιρείας

Χώρα
Έδρας

%
Συμμετοχής
Ομίλου

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ

Ελλάδα

Μητρική

INTELLI D.O.O. BEOGRAD

Σερβία
Βουλγαρία

INTELLISOLUTIONS BULGARIA EOOD

Σχέση
συμμετοχής

Μέθοδος
ενοποίησης

100%

Άμεση

Ολική

100%

Άμεση

Ολική

Το ποσoστό συμμετοχής στις θυγατρικές όπως προκύπτει από τον πίνακα ανέρχεται σε
100% και δεν υπάρχουν μη ελέγχουσες συμμετοχές.
(2)

Θυγατρικές εταιρείες

Οι θυγατρικές είναι επιχειρήσεις πάνω στις οποίες ασκείται έλεγχος από τη μητρική. Η
ύπαρξη τυχόν δυνητικών δικαιωμάτων ψήφου, τα οποία είναι ασκήσιμα κατά τον χρόνο
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να
στοιχειοθετηθεί αν η μητρική ασκεί τον έλεγχο επί των θυγατρικών. Οι θυγατρικές
ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος
επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν
υφίσταται.
Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το
κόστος απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων
που δόθηκαν, των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που
αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα
επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν μία επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται
κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το
πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, κόστος,
καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από
την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται
άμεσα στ’ αποτελέσματα.
Διεταιρικές συναλλαγές – Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από
συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες
ζημιές, διαγράφονται εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης, του μεταβιβασθέντος
περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε
να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο.
Β.3 Μετατροπή ξένων νομισμάτων
(1)

Νόμισμα μέτρησης και αναφοράς

Το νόμισμα μέτρησης και αναφοράς της Εταιρείας είναι το Ευρώ, κατά συνέπεια οι
οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ (€).
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(2)

Συναλλαγές και υπόλοιπα

Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει των ισοτιμιών που
ισχύουν κατά τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο
νόμισμα κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται
ώστε να αντανακλούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της ημερομηνίας σύνταξης. Τα
κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες συναλλαγές (και από τη μετατροπή
στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού εκφρασμένα σε ξένο νόμισμα) αναγνωρίζονται
στην κατάσταση αποτελεσμάτων, εκτός όταν καταχωρούνται στην καθαρή θέση ως
αναγνωρισμένες αντισταθμίσεις ταμειακών ροών.
Β.4 Ενσώματες πάγιες ακινητοποιήσεις
Κατά την 30η Ιουνίου 2021 τα ιδιόκτητα γήπεδα-οικόπεδα και τα κτίρια της εταιρείας
αποτιμήθηκαν στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίσθηκε βάσει μελέτης
αναγνωρισμένων ανεξάρτητων εκτιμητών ακινήτων. Οι εύλογες αξίες αυτές
χρησιμοποιήθηκαν ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία μετάβασης στα ∆.Π.Χ.Α. Η
υπεραξία που προέκυψε πιστώθηκε στα κέρδη εις νέον. Μεταγενέστερα, οι ενσώματες
ακινητοποιήσεις επιμετρώνται ως εξής:
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα αποτιμώνται στο τεκμαρτό κόστος ή στο κόστος
κτήσης, όπως αυτό προσδιορίστηκε κατά την πρώτη εφαρμογή, αυξημένα ως προς τις
προσθήκες και μειωμένα με τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν απομειώσεις τους.
Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσώματων παγίων ή
καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο μόνο όταν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στην κατάσταση συνολικών
εσόδων της χρήσεως που πραγματοποιείται.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων
παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στη ωφέλιμη ζωή τους που έχει ως
εξής:
Ωφέλιμη διάρκεια
ζωής
25 έτη
3-10 έτη

Κατηγορία ακινητοποιήσεων
Ιδιοχρησιμοποιούμενα Κτίρια
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωμάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία
τους, οι διαφορές (απομείωση) καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα.
Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και
οι σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη
χρονική περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα χρήσης. Όταν τα αποσυρόμενα ή πωλούμενα
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ενσώματα πάγια έχουν αποτιμηθεί στις εύλογες αξίες τους, το τυχόν αποθεματικό
αναπροσαρμογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την απόσυρση ή πώληση,
μεταφέρεται στα κέρδη εις νέο.
Β.5 Ασώματες ακινητοποιήσεις
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία αφορούν λογισμικά προγράμματα, η αξία των οποίων
περιλαμβάνει το κόστος αγοράς τους, προσαυξημένο με τις δαπάνες που απαιτούνται
προκειμένου να τεθούν σε καθεστώς λειτουργίας και μειωμένη κατά το ποσό των
σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Σημαντικές
μεταγενέστερες δαπάνες κεφαλαιοποιούνται όταν προσαυξάνουν την απόδοση του
λογισμικού πέραν των αρχικών προδιαγραφών.
Η απόσβεση του λογισμικού λογίζεται βάσει της σταθερής μεθόδου απόσβεσης εντός
περιόδου 3 έως 5 ετών. Η υπολειμματική αξία του λογισμικού θεωρείται μηδέν.
Β.6 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού
(συμπεριλαμβανομένων των ασώματων ακινητοποιήσεων) εξετάζονται για πιθανή ζημία
απομειώσεως, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία
τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου
περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά
απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός
περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής
τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως (value in use). Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η
εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στο πλαίσιο μίας
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 εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή
χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης
ωφέλιμης ζωής του. Αν μια επιχείρηση δεν έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το
ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης
της αξίας του, τότε προσδιορίζει το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί
ταμιακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο.
Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή
δεν υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός
αναγνωρίζεται ως έσοδο.
Η Διοίκηση εκτιμά ότι δεν υπάρχει θέμα απαξίωσης του παγίου εξοπλισμού της εταιρείας
και του ομίλου.
Β.7 Χρηματοοικονομικά μέσα
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ταυτόχρονα ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο για μια οικονομική οντότητα και μια
χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα συμμετοχικό τίτλο για μια άλλη οικονομική
οντότητα.
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Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών
περιουσιακών στοιχείων.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται κατά την αρχική
αναγνώριση και επιμέτρηση:
Α) στο αποσβεσμένο κόστος,
Β) στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και
Γ) στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων.
Η ταξινόμηση κατά την αρχική αναγνώριση εξαρτάται από το επιχειρηματικό μοντέλο
της οντότητας για την διαχείριση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της
επιχείρησης και των συμβατικών όρων των ταμειακών ροών.
Οι απαιτήσεις από πελάτες αρχικά αποτιμώνται στην αξία συναλλαγής, όπως ορίζεται
από το ΔΠΧΑ 15.
Για να ταξινομηθεί και να αποτιμηθεί ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων,
πρέπει να δημιουργούνται ταμειακές ροές που αποτελούν «αποκλειστικά πληρωμές
κεφαλαίου και τόκων» επί του ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου. Η αξιολόγηση αυτή
είναι γνωστή ως κριτήριο SPPI (“solely payments of principal and interest”) και γίνεται
σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου.
Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά
κατατάσσονται στις τρεις κατηγορίες:
• στο αποσβεσμένο κόστος
• στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων
• στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

στοιχεία

(α) Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποτιμώνται στην 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
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: Τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται σε αποσβεσμένο κόστος εάν πληρούνται και οι
δύο ακόλουθοι όροι: i) Το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διατηρείται σε
επιχειρηματικό μοντέλο με στόχο τη διακράτηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών
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στοιχείων για τη συλλογή συμβατικών ταμειακών ροών και ii) 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 (συμμετοχικοί τίτλοι): Κατά την αρχική
αναγνώριση, μπορεί να επιλεγεί η ταξινόμηση αμετάκλητα των συμμετοχικεών
επενδύσεων ως συμμετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία μέσω
συνολικών εισοδημάτων όταν πληρούν τον ορισμό της καθαρής θέσης σύμφωνα με
το ΔΠΧΑ 9- «Χρηματοοικονομικά μέσα», 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 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.
Οι εύλογες αξίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι
διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται από τις τρέχουσες τιμές τους. Για
τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες προσδιορίζονται με τη χρήση
τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων
που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών ροών. Οι μη διαπραγματεύσιμοι σε
ενεργό αγορά συμμετοχικοί τίτλοι που ταξινομούνται στην κατηγορία διαθέσιμα για
πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και των οποίων η εύλογη αξία δεν
είναι δυνατόν να προσδιορισθεί αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος κτήσης τους.
Σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού, η εταιρεία εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά στοιχεία
ενεργητικού έχουν υποστεί απομείωση. Για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
διαθέσιμα για πώληση, τέτοια ένδειξη συνιστά η παρατεταμένη μείωση της εύλογης
αξίας σε σχέση με το κόστος κτήσεως. Αν στοιχειοθετείται απομείωση, η σωρευμένη στα
ίδια κεφάλαια ζημιά που είναι η διαφορά μεταξύ κόστους κτήσεως και εύλογης αξίας
μεταφέρεται στα αποτελέσματα.
Μερίσματα από επενδύσεις, αναγνωρίζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων
όταν εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Β.8 Απαιτήσεις από πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη
αξία τους και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με την χρήση του
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης. Οι ζημιές
απομείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) αναγνωρίζονται όταν υπάρχει
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αντικειμενική απόδειξη ότι η εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα τα ποσά που
οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης είναι η
διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των
εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών, προεξοφλούμενων με το πραγματικό
επιτόκιο. Το ποσό της ζημιάς απομείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Βάσει των προβλέψεων του Δ.Π.Χ.Α. 9, για τον υπολογισμό της απομείωσης των
απαιτήσεων εφαρμόσθηκε η απλοποιημένη μέθοδος προσδιορισμού των αναμενόμενων
πιστωτικών ζημιών.
Β.9 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά τις καταθέσεις
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού
ρίσκου.
Β.10 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές.
Β.11 Δάνεια
Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα
κόστη για την πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
αποσβέσιμο κόστος με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Η Διοίκηση του Ομίλου θεωρεί ότι τα επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση µε τα
συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν µε τα τρέχοντα εύλογα επιτόκια της αγοράς και,
συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε προσαρμογής της αξίας στην
οποία απεικονίζονται οι υποχρεώσεις αυτές.
Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας
εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της
περιόδου των δανείων.
Β.12 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος)
Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών
κονδυλίων των οικονομικών καταστάσεων. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά φόρο
επί των φορολογητέων κερδών της εταιρείας, όπως αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με βάση τον ισχύοντα
φορολογικό συντελεστή.
Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως
(liability method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων.
Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές
προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές
υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
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Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες
προσωρινές διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που
πιθανολογείται ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η
εκπεστέα προσωρινή διαφορά μπορεί να αξιοποιηθεί.
Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε
ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που δεν πιθανολογείται ότι θα
υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το
σύνολο των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις
προηγούμενες χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις
φορολογικές αρχές (ή να ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών
συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί,
μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού.
Β.13 Παροχές σε εργαζομένους
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2112/20, η Εταιρεία καταβάλλει αποζημιώσεις στους
αποχωρούντες ή απολυόμενους υπαλλήλους της, το δε ύψος των σχετικών
αποζημιώσεων εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των αποδοχών και τον
τρόπο απομάκρυνσης (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Στην περίπτωση αποχώρησης λόγω
συνταξιοδότησης το ύψος της αποζημίωσης που θα πρέπει να καταβληθεί είναι ίσο με το
40% του σχετικού ποσού που θα καταβάλλονταν σε περίπτωση απόλυσης.
Τα προγράμματα για παροχές στους εργαζομένους όσον αφορά την αποζημίωση κατά
την έξοδο από την υπηρεσία εμπίπτουν στα προγράμματα καθορισμένων παροχών,
σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 – «Παροχές Εργαζομένων». Η υποχρέωση που καταχωρείται
στον ισολογισμό για τα προγράμματα καθορισμένων παροχών είναι η παρούσα αξία της
δέσμευσης για την καθορισμένη παροχή, τις μεταβολές που προκύπτουν από τα
ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η
δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
με την χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit
credit method). Για την προεξόφληση χρησιμοποιείται το επιτόκιο των μακροπροθέσμων
ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου.
Β.14 Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν υπάρχουν παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες
δεσμεύσεις, ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος, για το διακανονισμό των
οποίων είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί η εκροή πόρων, το ποσό των οποίων μπορεί να
εκτιμηθεί με αξιοπιστία.
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων
γνωστοποιούνται, εκτός εάν δεν είναι σημαντικές.
Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά
γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή.
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Β.15 Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
(α) Παροχή υπηρεσιών:
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την ημερομηνία που παρέχονται οι
υπηρεσίες.
(β) Έσοδα από τόκους:
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε
δεδουλευμένη βάση για όλα τα τοκοφόρα μέσα, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου.
(γ) Μερίσματα:
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής
τους.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων σε δεδουλευμένη βάση.
Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται στην
κατάσταση συνολικών εσόδων ως έξοδο, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου.
B.16 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας καταχωρείται ως υποχρέωση
στις οικονομικές καταστάσεις όταν η διανομή εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση των
μετόχων.
B.17 Νέα πρότυπα και διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα χρήση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2021 ή
μεταγενέστερα.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» - αναβολή εφαρμογής
ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2021)
Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των οποίων
αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα
εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023.
Συνεπεία αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής
ημερομηνίας για την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» που περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές
Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές οντότητες να απαιτείται να
εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η
Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές
Οικονομικές Καταστάσεις.
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Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16:
«Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)
Τον Αύγουστο του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και
ανταπόκρισης στην αναμόρφωση των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων
αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε
Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και
επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν μια εταιρεία
αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως
αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το
πώς μια εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές
χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις
αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που
θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19
Παραχωρήσεις
Μισθώματος
μεταγενέστερα
της
30ης
Ιουνίου
2021
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021)
Τον Μάρτιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την
πρακτική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος
εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος
που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων που
καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες και εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Νέα λογιστικά πρότυπα και τροποποιήσεις υφιστάμενων προτύπων τα οποία
δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από
το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί
σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16
«Ενσώματα Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και
Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 2020» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2022)
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που
περιλαμβάνουν περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις
Ετήσιες Βελτιώσεις του Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις
αναφορικά με τη διατύπωση των Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες,
παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα:
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- Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία
παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν στις συνενώσεις
επιχειρήσεων.
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν σε μία εταιρεία να
αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση στοιχείων που
παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν
έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις
και τα
σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
- Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα
Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη που μία εταιρεία θα πρέπει να
συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι ζημιογόνο.
- Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος
σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41
«Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16
«Μισθώσεις».
Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του
Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022.
ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17,
το οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB
ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based
standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων,
συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας
ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη
συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων,
δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει
να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που
σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που
κατέχει. Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων,
οι οποίες όμως δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά
εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι
τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης
ορισμένων απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη
χρηματοοικονομική απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας
την ημερομηνία εφαρμογής του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα
πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη
εφαρμογή του Προτύπου. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2023.
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Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2023)
Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς.
Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για
αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β)
αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή
προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του
διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση,
και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας
οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων
συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση
μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της
αρχικώς εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της
πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού που αφορούν στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των
τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε
να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των
Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η
γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις λογιστικές πολιτικές, αντί της
γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Ο Όμιλος θα εξετάσει την
επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν
αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές
Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Φεβρουάριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού οι οποίες αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και
αλλαγής λογιστικής πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή
λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές
συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής
πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε συναλλαγές και άλλα γεγονότα
του παρελθόντος. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
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Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος
σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία
Μεμονωμένη Συναλλαγή» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν
την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Μάιο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο
ΔΛΠ 12 προκειμένου να προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να
χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις
και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες
αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την αναγνώριση
αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη φορά.
Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι
οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις
συναλλαγές αυτές. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των
ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023)
Τον Δεκέμβριο του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης
περιορισμένου σκοπού στις απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να
αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές
αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις και των
χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική πληροφόρηση στα
πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και του ΔΠΧΑ
9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη χρησιμότητα
της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική περίοδο
για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Ο Όμιλος θα εξετάσει την επίπτωση
όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν
καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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
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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 Δ.Λ.Π. 19 ως προς το θέμα αυτό,
και κατά συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές
τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την
λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.
Ο Όμιλος εφάρμοζε το αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19 κατανέμοντας τις παροχές 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.
Κατωτέρω παρουσιάζεται η επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για
κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται:
Για την εταιρεία:
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Ισολογισμός

Προηγούμενα
Υπόλοιπα

Ποσά σε €

31/12/2020

Επίδραση από
αλλαγή ΔΛΠ 19

Νέα Υπόλοιπα

Προηγούμενα
Υπόλοιπα

31/12/2020

31/12/2019

Επίδραση από
αλλαγή ΔΛΠ 19

Νέα Υπόλοιπα
31/12/2019

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία Ενεργητικό
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις

352.979,52

352.979,52

363.099,13

5.798,33

5.798,33

2.409,33

2.409,33

979.492,16

979.492,16

979.492,16

979.492,16

363.099,13

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

4.885,51

4.885,51

6.728,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

7.060,12

(4.973,01)

2.087,11

3.057,53

(2.502,52)

555,00

1.350.215,64

(4.973,01)

1.345.242,63

1.354.786,15

(2.502,52)

1.352.283,62

Σύνολο

6.728,00

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Αποθέματα

0,00

0,00

0,00

0,00

887.610,56

887.610,56

945.704,29

945.704,29

1.248.986,77

1.248.986,77

1.050.619,65

1.050.619,65

662.164,99

662.164,99

583.257,03

583.257,03

Σύνολο

2.798.762,32

2.798.762,32

2.579.580,97

2.579.580,97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.148.977,96

4.144.004,95

3.934.367,12

Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα

(4.973,01)

(2.502,52)

3.931.864,59

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

112.500,00

112.500,00

112.500,00

112.500,00

Αποθεματικό υπερ το άρτιο

465.800,00

465.800,00

465.800,00

465.800,00

53.328,70

53.328,70

37.236,85

Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους ιδιοκτήτες της μητρικής

37.236,85

-114.348,36

12.446,40

-101.901,95

-276.287,28

8.810,33

-267.476,95

517.280,34

12.446,40

529.726,75

339.249,57

8.810,33

348.059,90

777.264,44

683.988,95

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους κατά την έξοδο από την υπηρεσία
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων

777.264,44
26.906,28 (17.419,41)

9.486,87

683.988,95

13.835,59 (11.312,85)

2.522,74

0,00

0,00

0,00

0,00

942.128,32

942.128,32

827.460,13

827.460,13

0,00
1.746.299,04

(17.419,41)

0,00

0,00

1.728.879,63

1.525.284,67

0,00
(11.312,85)

1.513.971,82

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές

1.218.809,43

1.218.809,43

1.612.238,18

1.612.238,18

Προβλέψεις και λοιπές υποχρεώσεις

240.464,31

240.464,31

135.114,21

135.114,21

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

229.729,68

229.729,68

228.717,64

228.717,64

Οφειλές από φόρους

196.395,15

196.395,15

93.762,85

93.762,85

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

1.885.398,57

1.885.398,57

2.069.832,88

2.069.832,88

Σύνολο υποχρεώσεων

3.631.697,61

(17.419,41)

3.614.278,20

3.595.117,55

(11.312,85)

3.583.804,70

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.148.977,96

(4.973,01)

4.144.004,95

3.934.367,12

(2.502,52)

3.931.864,59
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Προηγούμενα
Υπόλοιπα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ

Επίδραση από
αλλαγή ΔΛΠ 19

31/12/2020
2.743.883,53
-569.786,24
2.174.097,29
-791.726,41
-923.669,69
124.073,22
-88.043,09
494.731,31
139,96
0,00
-68.629,66
426.241,61
-140.937,79
285.303,82

Έσοδα πωλήσεων
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/ζημιά
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Μερίσματα από θυγατρικές
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημιές) πρό φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος/Ζημία μετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην Kατ. Αποτ/των
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Αναβαλλόμενοι φόροι επι των αναλογ. Κερδών/ζημιών
Αποτίμηση ενσώματων παγίων μέσω ιδίων κεφαλαίων
Αναβαλλόμενοι φόροι επί αποτίμησης ενσώματων παγίων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Α)+(Β)

-9.405,33
2.257,28
0,00
0,00
-7.148,05
278.155,77

Αριθμός μετοχών
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανα μετοχή
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικων αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων

37.500
7,6081
494.731,31
530.124,56

Προηγούμενα
Υπόλοιπα

Νέα Υπόλοιπα

31/12/2020
2.743.883,53
-570.551,98
2.173.331,55
-790.865,82
-922.173,30
124.073,22
-88.043,09
496.322,55
139,96
0,00
-68.494,79
427.967,72
-142.256,46
285.711,26

31/12/2019
2.614.325,54
-538.882,51
2.075.443,03
-826.865,65
-962.662,19
56.696,52
-54.046,74
288.564,97
95,41
0,00
-71.696,18
216.964,20
-75.775,05
141.189,15

3.228,64
3.636,08

-5.024,88
1.105,47
0,00
0,00
-3.919,41
281.791,85

1.095,89
-263,01
0,00
0,00
832,88
142.022,02

0,01
1.591,24
1.591,24

37.500
7,6190
496.322,55
531.715,80

37.500
3,7650
288.564,97
325.122,48

-765,74
-765,74
860,59
1.496,39

1.591,24

134,87
1.726,11
-1.318,68
407,43

4.380,45
-1.151,81

Επίδραση από
αλλαγή ΔΛΠ 19

94,76
94,76
170,79
165,18

430,74

257,57
688,31
688,31

-892,04
218,17

Νέα Υπόλοιπα

31/12/2019
2.614.325,54
-538.787,75
2.075.537,79
-826.694,86
-962.497,01
56.696,52
-54.046,74
288.995,70
95,41
0,00
-71.438,61
217.652,50
-75.775,05
141.877,45

-673,88
14,43

203,85
-44,85
0,00
0,00
159,00
142.036,46

0,02
430,74
430,74

37.500,00
3,78
288.995,70
325.553,21

Για τον Όμιλο:
ΟΜΙΛΟΣ

Προηγούμενα Υπόλοιπα
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επίδραση από
αλλαγή ΔΛΠ 19

31/12/2020

Νέα Υπόλοιπα
31/12/2020

Μη κυκλοφορούντα Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις

405.192,39

405.192,39

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

124.682,72

124.682,72

Επενδύσεις σε συνδ/μένες επιχειρ.
Επενδύσεις σε συγγενείς
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

0

940.280,70

940.280,70

4.885,51

Αναβαλ. φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

0,00

4.885,51

13.101,89

(4.973,01)

8.128,88

1.488.143,22

(4.973,01)

1.483.170,21

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις

927.793,51

927.793,51

1.368.583,43

1.368.583,43

Διαθέσιμα

709.082,19

709.082,19

Σύνολο

3.005.459,13

3.005.459,13

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

4.493.602,34

(4.973,01)

4.488.629,33

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο

112.500,00

112.500,00

Αποθεματικό υπέρ το άρτιο

465.800,00

465.800,00

Λοιπά αποθεματικά

53.328,70

Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων

53.328,70

401.422,23

12.446,40

413.868,63

1.033.050,93

12.446,40

1.045.497,33

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Δάνεια

828.935,12

Προβλ. για παροχές στους εργαζ.

26.906,28

Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
Αναβαλ. Φορολ. υποχρεώσεις
Σύνολο μακρ/σμων υποχρεώσεων

828.935,12
(17.419,41)

9.486,87

0,00

0,00

942.128,32

942.128,32

44,85
1.798.014,57

44,85
(17.419,41)

1.780.595,16

Βραχ/θεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές

862.239,34

862.239,34

Προβλέψεις και λοιπές υποχρ/σεις

255.857,54

255.857,54

Βραχυπρόθεσμα δάνεια

322.206,29

322.206,29

Οφειλές από φόρους

222.233,68

222.233,68

Σύνολο βραχ/σμων υποχρ.

1.662.536,85

1.662.536,85

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

4.493.602,34
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Προηγούμενα
Υπόλοιπα

ΟΜΙΛΟΣ

31/12/2020
2.636.781,98
-168.771,53
2.468.010,45
-866.846,34
-948.065,46
130.702,19
-91.171,87
692.628,97
242,04
0,00
-79.642,48
613.228,52
-162.074,39
451.154,13

Έσοδα πωλήσεων
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/ζημιά
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Μερίσματα από θυγατρικές
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος μετά από φόρους (A)
Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μεταγενέστερα στην Κατάσταση Αποτ/των
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Αναβαλλόμενοι φόροι επι των αναλογ. Κερδών/ζημιών
Αποτίμηση ενσώματων παγίων μέσω ιδίων κεφαλαίων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β)
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και
αποσβέσεων

-9.405,33
2.257,28
0,00
-7.148,05
444.006,08

Επίδραση από
αλλαγή ΔΛΠ 19

(765,74)
(765,74)
860,59
1.496,39

1.591,24

134,87
1.726,11
(1.318,68)
407,43

Νέα Υπόλοιπα

31/12/2020
2.636.781,98
-169.537,27
2.467.244,71
-865.985,75
-946.569,07
130.702,19
-91.171,87
694.220,21
242,04
0,00
-79.507,61
614.954,63
-163.393,07
451.561,56

3.636,08

-5.024,88
1.105,47
0,00
-3.919,41
447.642,16

692.628,97

1.591,24

694.220,21

774.020,18

1.591,24

775.611,42

4.380,45
(1.151,81)
3.228,64

Β.18 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι, στους οποίους εκτίθεται η εταιρεία και ο
όμιλος, είναι οι ακόλουθοι:
• Πιστωτικός κίνδυνος:
Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της οικονομικής ζημίας σε περίπτωση που ένας
πελάτης ή τρίτος σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού μέσου δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, οι οποίες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις
της εταιρείας από τους πελάτες της.
Ο όμιλος προβαίνει σε απομείωση των απαιτήσεών του με βάση το ΔΠΧΑ 9
εφαρμόζοντας την απλοποιημένη μέθοδο προσδιορισμού των αναμενόμενων πιστωτικών
ζημιών που βασίζεται σε ιστορικά στοιχεία απωλειών.
Συγκεκριμένα, το ποσό της πρόβλεψης της εταιρείας και του ομίλου ανέρχεται την
31/12/2021 σε € 62.868,54.
•
Κίνδυνος αγοράς:
Ο κίνδυνος αγοράς συνίσταται στον κίνδυνο των αλλαγών σε τιμές πρώτων υλών,
συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια, τα οποία επηρεάζουν τα αποτελέσματα της
εταιρείας. Ο σκοπός της διαχείρισης κινδύνου από τις συνθήκες της αγοράς είναι να
ελέγχει την έκθεση της εταιρείας και του ομίλου στους κινδύνους αυτούς, στο πλαίσιο
αποδεκτών παραμέτρων με παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων.
•
Κίνδυνος επιτοκίου:
Τα έσοδα της εταιρείας καθώς και οι λειτουργικές ταμειακές ροές είναι ανεξάρτητα από
τις διακυμάνσεις των επιτοκίων στην αγορά, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έντοκα
περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού.
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Η εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο, ο οποίος οφείλεται στην διακύμανση των
επιτοκίων επί των δανειακών υποχρεώσεων. Οι δανειακές υποχρώσεις της εταιρείας και
του ομίλου ανέρχονταν την 31/12/2021 στο ποσό των € 928.137,85 και € 940.149,76,
αντίστοιχα.
Η επίπτωση στα αποτελέσματα και στα Ίδια κεφάλαια της εταιρείας και του
ομίλου από την αύξηση ή τη μείωση του επιτοκίου κατά την 31-12-2021 θα ήταν:
(Ποσά σε χιλ. ευρώ)
ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 2021
- 9, +9

ΔΑΝΕΙΑ

• Συναλλαγματικός κίνδυνος:
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακυμάνσεως της αξίας των
χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας
των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η εταιρεία και ο όμιλος έχουν έκθεση σε
συναλλαγματικό κίνδυνο λόγω των θυγατρικών εταιρειών που εδράζονται στη Σερβία
και τη Βουλγαρία, αντίστοιχα.
•
Κίνδυνος ρευστότητος:
Ο κίνδυνος ρευστότητάς συνίσταται στον κίνδυνο η εταιρεία και ο όμιλος να μην
δύνανται να εκπληρώσουν τις ληξιπρόθεσμες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του. Η
εταιρεία και ο όμιλος διατηρούν επαρκές κεφάλαιο κίνησης και εγκεκριμένα πιστωτικά
όρια από πιστωτικά ιδρύματα, ώστε να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο ρευστότητας. Τα
ταμειακά διαθέσιμα τέλους χρήσεως της εταιρείας και του ομίλου ανέρχονται στο ποσό
των € 2.856.771,97 και 2.922.197,64, αντίστοιχα, ενώ η ληκτότητα των
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2021 αναλύεται ως
ακολούθως:
Χρηματοοικοονομικές Υποχρεώσεις

Εταιρεία

31/12/2021
Δανεισμός
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις

Χρηματοοικοονομικές Υποχρεώσεις
31/12/2021
Δανεισμός
Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις

<1 έτος
158.893,05
2.265.881,49
2.424.774,54

1-2 έτη
114.869,04

2-5 έτη
362.397,87

Πάνω από 5 έτη
291.977,89

114.869,04

362.397,87

291.977,89

<1 έτος
170.904,96
2.089.225,86
2.260.130,82

1-2 έτη
114.869,04

2-5 έτη
362.397,87

Πάνω από 5 έτη
291.977,89

114.869,04

362.397,87

291.977,89

Σύνολο
928.137,85
2.265.881,49
3.194.019,34

Όμιλος
Σύνολο
940.149,76
2.089.225,86
3.029.375,62

Β.19 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές στην εφαρμογή
λογιστικών αρχών
Οι λογιστικές αρχές και οι μέθοδοι υπολογισμών που τηρήθηκαν στην σύνταξη των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31/12/2021 είναι σύμφωνες με τα Δ.Π.Χ.Α., τα
οποία η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά στην περίοδο αυτή.
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Οι κύριες πηγές αβεβαιότητας που επηρεάζουν τις εκτιμήσεις είναι οι ίδιες με εκείνες οι
οποίες έχουν υιοθετηθεί και στις δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την
χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Β.20 Πληροφόρηση κατά τομέα
Ως επιχειρηματικός τομέας θεωρείται μια ομάδα περιουσιακών στοιχείων και
λειτουργιών προκειμένου να παρέχονται προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε
διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων επιχειρηματικών κινδύνων.
Για την εταιρεία και τον όμιλο θεωρείται ότι υφίσταται μόνο ένας επιχειρηματικός
τομέας, αυτός της πληροφορικής. Τα αποτελέσματα του τομέα αυτού κατά την χρήση
που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 έχουν ως εξής:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων
Σύνολο Πωλήσεων

Πληροφορική
4.160.107,33

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Χρηματοοικονομικό έσοδο
Χρηματοοικονομικό έξοδο
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 31)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων
ΟΜΙΛΟΣ
Συνολικές μεικτές πωλήσεις ανά τομέα
Εσωτερικές πωλήσεις μεταξύ τομέων
Σύνολο Πωλήσεων
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
(EBITDA)
Χρηματοοικονομικό έσοδο
Χρηματοοικονομικό έξοδο
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό (Σημ. 31)
Κέρδη/ Ζημιές από συγγενείς επιχειρήσεις
Κέρδη προ φόρων

4.160.107,33

Σύνολο
4.160.107,33
0,00
4.160.107,33

2.198.982,16

2.198.982,16

2.235.192,12
102,99
-79.706,30
-79.603,31
0,00
2.119.378,85

2.235.192,12
102,99
-79.706,30
-79.603,31
0,00
2.119.378,85

Πληροφορική
4.580.714,37
4.580.714,37

Σύνολο
4.580.714,37
0,00
4.580.714,37

2.183.303,11

2.183.303,11

2.271.235,21
102,99
-86.261,12
-86.158,13
0,00
2.097.144,98

2.271.235,21
102,99
-86.261,12
-86.158,13
0,00
2.097.144,98

Ως γεωγραφικός τομέας θεωρείται μια γεωγραφική περιοχή, στην οποία παρέχονται
προϊόντα και υπηρεσίες και η οποία υπόκειται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις
από άλλες περιοχές. Οι δραστηριότητες της εταιρείας και του ομίλου κατά τη χρήση που
έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 κατανέμονται στους ακόλουθους γεωγραφικούς τομείς:
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ΕΤΑΡΕΙΑ
Ποσά σε Ευρώ
Eλλάδα
Χώρες Ε.Ε.
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε.
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

Πωλήσεις
1/1-31/12/2021
3.784.939,83
141.148,20
229.600,00
4.419,30
4.160.107,33

Σύνολο
ενεργητικού
Επενδύσεις
31/12/2021 31/12/2021
3.873.988,49
30.228,33
144.469,01
1.833,70
235.001,82
1.127,28
4.523,27
35,29
4.257.982,59
33.224,60

ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε Ευρώ
Eλλάδα
Χώρες Ε.Ε.
Ευρωπαικές χώρες εκτός Ε.Ε.
Τρίτες Χώρες
Σύνολο

Πωλήσεις
1/1-31/12/2021
3.784.939,83
836.755,24
-45.400,00
4.419,30
4.580.714,37

Σύνολο
ενεργητικού
Επενδύσεις
31/12/2021 31/12/2021
3.406.219,72
31.456,90
753.029,72
6.954,33
206.626,28
1.908,22
3.977,11
36,73
4.369.852,83
40.356,19

Γ. Αναλύσεις κονδυλίων χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Γ.1 Ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις
Γ.1.1 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων ακινητοποιήσεων κατά τη διάρκεια
της περιόδου 1.1.-31.12.2021 αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα και
Κτήρια

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2021

629.729,86

430.364,82

1.060.094,68

0,00

40.356,19

40.356,19

Προσθήκες χρήσεως 2021
Αποτιμήσεις χρήσεως 2021

524.743,76

0,00

524.743,76

Μειώσεις χρήσεως 2021

0,00

(253.442,80)

(253.442,80)

Σύνολο 31/12/2021

1.154.473,62

217.278,21

1.371.751,83

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2021

309.977,65

344.887,94

654.865,59

Προσθήκες χρήσεως 2021

22.709,69

29.241,61

51.951,31

Αποτιμήσεις χρήσεως 2021

5.326,37

0,00

5.326,37

0,00

(253.376,73)

(253.376,73)

338.013,71

120.752,83

458.766,54

816.459,91

96.525,38

912.985,29

Μειώσεις χρήσεως 2021
Υπόλοιπο 31/12/2021
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2021
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα και
Κτήρια

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2021

629.729,86

316.067,92

945.797,78

0,00

33.224,60

33.224,60
524.743,76

Προσθήκες χρήσεως 2021
Αποτιμήσεις χρήσεως 2021

524.743,76

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2021

0,00

(253.442,80)

(253.442,80)

Σύνολο 31/12/2021

1.154.473,62

95.849,72

1.250.323,34

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2021

309.977,65

282.840,61

592.818,26

Προσθήκες χρήσεως 2021

22.709,69

12.014,25

34.723,94

Αποτιμήσεις χρήσεως 2021

5.326,37

0,00

5.326,37

0,00

(253.376,73)

(253.376,73)

338.013,71

41.478,13

379.491,84

816.459,91

54.371,59

870.831,50

Μειώσεις χρήσεως 2021
Υπόλοιπο 31/12/2021
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2021

Αντίστοιχα για τη συγκριτική χρήση αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ

Οικόπεδα και
Κτήρια

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2020

622.533,51

397.459,28

1.019.992,79

Προσθήκες χρήσεως 2020

7.196,35

66.655,09

73.851,44

Αποτιμήσεις χρήσεως 202

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Σύνολο 31/12/2020

629.729,86

464.114,37

1.093.844,23

287.754,22

355.105,16

642.859,38

22.223,43

23.569,03

45.792,46

0,00

0,00

0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες χρήσεως 2020
Αποτιμήσεις χρήσεως 2020
Μειώσεις χρήσεως 2020
Υπόλοιπο 31/12/2020

0,00

0,00

0,00

309.977,65

378.674,19

688.651,84

319.752,21

85.440,18

405.192,39

Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2020
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Οικόπεδα και
Κτήρια

Έπιπλα και
εξαρτήματα

Σύνολο

Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες χρήσεως 2020

622.533,51

299.101,63

921.635,14

7.196,35

16.966,29

24.162,64

0,00

0,00

0,00

Αποτιμήσεις χρήσεως 2020
Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Σύνολο 31/12/2020

629.729,86

316.067,92

945.797,78

287.754,22

270.781,79

558.536,01

22.223,43

12.058,82

34.282,25

Αποτιμήσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

309.977,65

282.840,61

592.818,26

319.752,21

33.227,31

352.979,52

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες χρήσεως 2020

Υπόλοιπο 31/12/2020
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2020
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Γ.1.2 Ασώματες ακινητοποιήσεις
Η κίνηση των ιδιοχρησιμοποιούμενων ασώματων ακινητοποιήσεων κατά τη διάρκεια της
περιόδου 1.1.-31.12.2021 αναλύεται ως εξής:
Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2021

3.023.139,08

65.472,61

3.088.611,69

Προσθήκες χρήσεως 2021

0,00

0,00

0,00

Αποτιμήσεις χρήσεως 2021

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2021

(2.778.293,73)

(65.472,61)

(2.843.766,34)

Σύνολο 31/12/2021

244.845,35

0,00

244.845,35

2.898.456,38

65.472,59

2.963.928,97

35.980,79

0,00

35.980,79

0,00

0,00

0,00

(2.778.293,42)

(65.472,59)

(2.843.766,01)

156.143,75

0,00

156.143,75

88.701,60

0,00

88.701,60

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2021
Προσθήκες χρήσεως 2021
Αποτιμήσεις χρήσεως 2021
Μειώσεις χρήσεως 2021
Υπόλοιπο 31/12/2021
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2021

Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

2.785.723,73

65.472,61

945.797,78

0,00

0,00

33.224,60

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2021
Προσθήκες χρήσεως 2021
Αποτιμήσεις χρήσεως 2021

524.743,76

0,00

524.743,76

Μειώσεις χρήσεως 2021

(2.778.293,73)

(65.472,61)

(2.843.766,34)

Σύνολο 31/12/2021

7.430,00

0,00

7.430,00

2.779.925,42

65.472,59

2.845.398,01

1.486,02

0,00

34.723,94

0,00

0,00

0,00

(2.778.293,42)

(65.472,59)

(2.843.766,01)

3.118,01

0,00

3.118,01

4.311,98

0,00

4.311,98

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2021
Προσθήκες χρήσεως 2021
Αποτιμήσεις χρήσεως 2021
Μειώσεις χρήσεως 2021
Υπόλοιπο 31/12/2021
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2021

Αντίστοιχα για τη συγκριτική χρήση αναλύεται ως εξής:
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Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2020

3.018.639,08

65.472,61

3.084.111,69

Προσθήκες χρήσεως 2020

4.500,00

0,00

4.500,00

Αποτιμήσεις χρήσεως 202

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Σύνολο 31/12/2020

3.023.139,08

65.472,61

3.088.611,69

2.862.857,62

65.472,59

2.928.330,21

35.598,76

0,00

35.598,76

Αποτιμήσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

2.898.456,38

65.472,59

2.963.928,97

124.682,70

0,02

124.682,72

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες χρήσεως 2020

Υπόλοιπο 31/12/2020
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2020

Λογισμικό

Λοιπά

Σύνολο

2.781.223,73

65.472,61

2.846.696,34

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αξία κτήσεως ή αποτίμησης
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες χρήσεως 2020

4.500,00

0,00

4.500,00

Αποτιμήσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Σύνολο 31/12/2020

2.785.723,73

65.472,61

2.851.196,34

2.778.814,42

65.472,59

2.844.287,01

Σωρευμένες αποσβέσεις
Υπόλοιπο 1/1/2020
Προσθήκες χρήσεως 2020

1.111,00

0,00

1.111,00

Αποτιμήσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

Μειώσεις χρήσεως 2020

0,00

0,00

0,00

2.779.925,42

65.472,59

2.845.398,01

5.798,31

0,02

5.798,33

Υπόλοιπο 31/12/2020
Αναπόσβεστη αξία
Υπόλοιπο 31/12/2020
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Γ.2 Επενδύσεις σε συνδεδεμένες και συγγενείς επιχειρήσεις
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ
INTELLI D.O.O. BEOGRAD
INTELLISOLUTIONS BULGARIA EOOD
ΣΥΝΟΛΟ

31/12/2021
37.011,46
2.200,00
39.211,46

31/12/2020
37.011,46
2.200,00
39.211,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

12.280,70
8.000,00
396.000,00
524.000,00
940.280,70

INTELLI YAZILIM VE BILGI TEKNOLOJILERI ANONIM SIRK
INTELLISOLUTIONS EGYPT SAE
ΙS & ASSOSIATES EE
UPISTINO HOLDINGS CO LIMITED LTD
ΣΥΝΟΛΟ

Η Εταιρεία, μέσα στην περίοδο 1.1.-31.12.2021 διέγραψε τις συμμετοχές της στις
εταιρείες
INTELLI
YAZILIM
VE
BILGI
TEKNOLOJILERI
ANONIM
SIRK,
INTELLISOLUTIONS EGYPT SAE, ΙS & ASSOSIATES EE και UPISTINO HOLDINGS CO
LIMITED LTD.
Το ποσοστό συμμετοχής στις θυγατρικές INTELLI D.O.O. BEOGRAD και INTELLISOLUTIONS
BULGARIA EOOD ανέρχεται σε 100% και δεν υπάρχουν μη ελέγχουσες συμμετοχές.
Γ.3 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία στις 31/12/2021, τόσο για τον όμιλο, όσο και για
την εταιρεία, ύψους € 4.728,00 αφορούν σε δοσμένες εγγυήσεις. Το αντίστοιχο ποσό
της προηγούμενης χρήσης ανερχόταν σε € 4.885,51.
Γ.4 Πελάτες και Λοιπές απαιτήσεις
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Εμπορικοί πελάτες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές απαιτήσεις εμπορικών πελατών
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ
Απαιτήσεις από συγγενείς
Προκαταβολές
Έξοδα επομένων χρήσεων
Λοιπές απαιτήσεις (ΒΡΑΧ)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΒΡΑΧ)
Λοιπές απαιτήσεις (ΜΑΚΡ)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (ΜΑΚ)
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣ.
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣ.

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020
377.931,43
1.631.806,85
-11.618,54
-704.013,34
366.312,89
927.793,51
0,00
0,00
366.312,89
927.793,51

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
235.156,35
1.506.623,90
-62.868,54
-704.013,34
172.287,81
802.610,56
260.000,00
85.000,00
432.287,81
887.610,56

0,00
25.325,84
21.328,95
16.280,39
62.935,18

715.981,35
84.526,22
338.053,98
230.021,88
1.368.583,43

0,00
25.325,84
21.328,95
23,14
46.677,93

715.981,35
84.526,22
338.053,98
110.425,22
1.248.986,77

4.728,00
4.728,00

4.885,51
4.885,51

4.728,00
4.728,00

4.885,51
4.885,51

433.976,07
4.728,00
429.248,07
433.976,07

2.301.262,45
4.885,51
2.296.376,94
2.301.262,45

483.693,74
4.728,00
478.965,74
483.693,74

2.141.482,84
4.885,51
2.136.597,33
2.141.482,84
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Δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού για τις απαιτήσεις.
Δεν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση με τις απαιτήσεις από
πελάτες, καθώς η εταιρεία έχει ικανό αριθμό πελατών και ο πιστωτικός κίνδυνος
διασπείρεται.
Η κίνηση του λογαριασμού απομείωσης επισφαλών απαιτήσεων για τον όμιλο και την
εταιρεία αναλύεται ως εξής:
Υπόλοιπο έναρξης 01/01/2021
Αναστροφή πρόβλεψης 2021 στα αποτελέσματα
Υπόλοιπο λήξης 31/12/2021

704.013,34
-641.144,80
62.868,54

Γ.5 Διαθέσιμα
Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Ταμείο
22.278,57
513.210,72
365,06
513.210,72
Τραπεζικές καταθέσεις
2.899.919,07
195.871,47
2.856.406,91
148.954,27
ΣΥΝΟΛΟ
2.922.197,64
709.082,19 2.856.771,97
662.164,99
Γ.6 Μετοχικό Κεφάλαιο
Το Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από 42.000 κοινές μετοχές,
ονομαστικής αξίας € 3 η κάθε μια (42.500 x 3 = 126.000,00). Το αποθεματικό υπέρ το
άρτιο ανέρχεται σε € 34,58 ανά μετοχή, ήτοι 42.000*34,58=1.452.300,00.
Στη διάρκεια της κλειόμενης χρήσης έλαβε χώρα αύξηση κεφαλαίου συνολικού ύψους €
1.000.000,00 με την έκδοση 4.500 μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής € 3, η
οποία κατά € 13.500,00 καταχωρήθηκε στο μετοχικό κεφάλαιο και κατά € 986.500,00
στο αποθεματικό υπέρ το άρτιο.
Γ.7 Λοιπά αποθεματικά
Τα λοιπά αποθεματικά, τόσο για τον όμιλο, όσο και για την εταιρεία, αφορούν
σε τακτικό αποθεματικό ύψους € 53.328,70, το οποίο έχει σχηματιστεί σε
προηγούμενες χρήσεις, και σε αφορολόγητο αποθεματικό μερισμάτων εξωτερικού
ύψους € 486.745,34.
Γ.8 Δάνεια
Τα δάνεια του ομίλου και της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:

Μακρ/θεσμα τραπεζικά δάνεια
Βραχ/θεσμα τραπεζικά δάνεια
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020
769.244,80
828.935,12
170.904,96
322.206,29
940.149,76
1.151.141,41
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020
769.244,80
828.935,12
158.893,05
178.059,00
928.137,85 1.006.994,12
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Η ληκτότητα των δανείων του ομίλου και της εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 2021 έχει ως
ακολούθως:

ΟΜΙΛΟΣ
Δανεισμός
Σύνολο

<1 έτος
1-2 έτη
2-5 έτη Πάνω από 5 έτη
170.904,96 114.869,04 362.397,87
291.977,89
170.904,96 114.869,04 362.397,87
291.977,89

Σύνολο
940.149,76
940.149,76

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Δανεισμός
Σύνολο

<1 έτος
1-2 έτη
2-5 έτη Πάνω από 5 έτη
158.893,05 114.869,04 362.397,87
291.977,89
158.893,05 114.869,04 362.397,87
291.977,89

Σύνολο
928.137,85
928.137,85

Γ.9 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζομένους
Σύμφωνα με το Ελληνικό εργατικό δίκαιο, οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης
σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης το ύψος της οποίας σχετίζεται με τις
αποδοχές των εργαζομένων, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο αποχώρησης
(απόλυση ή συνταξιοδότηση). Οι εργαζόμενοι που παραιτούνται ή απολύονται με αιτία
δε δικαιούνται αποζημίωσης. Η οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης
είναι ίση με 40% του ποσού που θα πληρωνόταν σε περίπτωση απόλυσης
Για σκοπούς σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το
αναθεωρημένο Δ.Λ.Π. 19, το οποίο προβλέπει ότι η πρόβλεψη αποζημίωσης
προσωπικού πρέπει να υπολογίζεται για εργαζόμενους οι οποίο βρίσκονται στο 46 ο έτος
της ηλικίας τους και πάνω, η υποχρέωση της Εταιρείας προς τους εργαζόμενους της στις
31.12.2021 για τη μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα µε το χρόνο της
προϋπηρεσίας του καθενός προσμετρήθηκε βάσει αναλογιστικής μελέτης και
απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε
εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα
του αξία, σε σχέση µε τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, τόσο για τον
όμιλο, όσο και για την εταιρεία, αναλύεται ως ακολούθως:

Υπόλοιπο έναρξης
Τρέχον κόστος
Χρηματοοικονομικό κόστος
Αναλογιστική ζημία
Κόστος παλαιότερης απασχόλησης και
(κέρδη)/ ζημίες από τακτοποιήσεις
Υπόλοιπο τέλους

31/12/2021
9.486,87
2.491,73
98,95
2.676,24

31/12/2020
2.522,73
1.913,82
25,44
5.024,88

(585,17)

0,00

14.168,62

9.486,87

Για τον υπολογισμό της υποχρέωσης στις 31.12.2021 έχει χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με
τα χρόνια υπηρεσίας του κάθε εργαζομένου, μέσο επιτόκιο προεξόφλησης 1,71% και
μέση ετήσια αύξηση μισθών 1,50%.
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Γ.10 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Οι Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:

Ρυθμίσεις φορολογικών υποχρ.
Ρυθμίσεις ασφαλιστικών υποχρ.
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020
1.347.147,73
865.031,72
49.886,00
77.096,60
1.397.033,73
942.128,32

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020
1.347.147,73
865.031,72
49.886,00
77.096,60
1.397.033,73
942.128,32

Γ.11 Φόροι εισοδήματος
Σύμφωνα με την φορολογική νομοθεσία, ο φορολογικός συντελεστής που εφαρμόσθηκε
στην εταιρεία για τα έτη 2021 & 2020 ήταν 22% και 24%, αντίστοιχα.
Η φορολογία εισοδήματος αναλύεται ως εξής:

Κέρδη προ φόρων
Φόρος υπολογιζόμενος με τον
φορολογικό συντελεστή της εταιρείας
(2021: 22% και 2020: 24%)
Εισόδημα που δεν υπόκειται σε φόρο
Έξοδα που δεν εκπίπτουν για
φορολογικούς σκοπούς
Φόροι εισοδήματος που
εμφανίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
2.097.144,98
614.954,63

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020
2.119.378,85
427.967,72

461.371,90
-404.489,01

147.589,11
0,00

466.263,35
-431.824,93

102.712,25
0,00

235.498,84

15.803,96

235.498,84

39.544,21

292.381,73

163.393,07

269.937,26

142.256,46

Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος προκύπτουν από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ
της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού και υπολογίζονται βάσει του ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος.
H αναλυτική κίνηση της αναβαλλόμενης φορολογίας κατά το 2020 και 2021 για την
εταιρεία, έχει ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
1.1.-31.12.2021
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο
31.12.2021

Υπόλοιπο
31.12.2020

11.992,23
0,00
11.992,23

8.128,88
0,00
8.128,88

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
ΣΥΝΟΛΟ

-114.235,16
0,00
-114.235,16

-44,85
0,00
-44,85

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/υποχρέωση

-102.242,93

8.084,03
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1.1.-31.12.2021
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
ΣΥΝΟΛΟ

Υπόλοιπο
31.12.2021

Υπόλοιπο
31.12.2020

3.161,94
0,00
3.161,94

2.131,96
0,00
2.131,96

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις:
Ανακτήσιμες μετά από 12 μήνες
Ανακτήσιμες εντός 12 μηνών
ΣΥΝΟΛΟ

-114.235,16
0,00
-114.235,16

-44,85
0,00
-44,85

Καθαρή αναβαλλόμενη φορολογική
απαίτηση/υποχρέωση

-111.073,22

2.087,11

Οι συνολικοί φόροι εισοδήματος στην κατάσταση συνολικών εσόδων του ομίλου και της
εταιρείας για τη χρήση 2021 έχουν ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Τρέχων φόρος εισοδήματος
292.904,46
270.459,99
Αναβαλλόμενος Φόρος αποτελεσμάτων
-522,73
-522,73
Σύνολο
292.381,73
269.937,26
Αναβαλλόμενος φόρος στα λοιπά συνολικά αποτελέσματα
113.683,05
113.683,05
ΣΥΝΟΛΟ
406.064,78
383.620,31
Γ.12 Προμηθευτές και οι Προβλέψεις & λοιπές υποχρεώσεις
Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Προμηθευτές
385.376,23
862.239,34
308.921,53
395.669,43
Οφειλές σε συνδεδεμένα μέρη
5.078,07
0,00
270.218,07
823.140,00
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
390.454,30
862.239,34
579.139,60 1.218.809,43
Ασφαλιστικοί οργανισμοί και λοιπές
εισφορές
Λοιπές υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΒΡΑΧ)

98.873,62
202.864,21

78.220,01
177.637,53

98.873,62
190.834,54

78.220,01
162.244,30

301.737,83

255.857,54

289.708,16

240.464,31

Λοιπές υποχρεώσεις (ΜΑΚΡ)
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
(ΜΑΚ)

1.397.033,73

942.128,32

1.397.033,73

942.128,32

1.397.033,73

942.128,32

1.397.033,73

942.128,32

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ &
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧ.

2.089.225,86

2.060.225,20

2.265.881,49

2.401.402,06

1.397.033,73
692.192,13

942.128,32
1.118.096,88

1.397.033,73
868.847,76

942.128,32
1.459.273,74

2.089.225,86

2.060.225,20

2.265.881,49

2.401.402,06

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ &
ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΧ.

Δεν απαιτείται προεξόφληση για τις παραπάνω υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία του
Ισολογισμού.

51

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
Γ.13 Οφειλές από φόρους
Οι Οφειλές από φόρους αναλύονται ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020
Φόρος προστιθέμενες αξίας
32.527,03
126.455,33
Φόρος μισθωτών υπηρεσιών
34.198,94
53,37
Φόροι Αμοιβών τρίτων
1.420,36
4.289,98
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
173.075,13
65.596,47
Λοιποί φόροι
25.421,69
25.838,53
ΣΥΝΟΛΟ
266.643,15
222.233,68

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020
32.527,03
126.455,33
34.198,94
53,37
1.420,36
4.289,98
173.075,13
65.596,47
0,00
0,00
241.221,46
196.395,15

Γ.14 Κέρδη ανά Μετοχή
Ο υπολογισμός των βασικών κερδών του ομίλου και της εταιρείας ανά μετοχή έχει ως
ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Κέρδος αποδιδόμενο στους
451.561,56
μετόχους της μητρικής
1.804.763,25
1.849.441,59
285.711,26
Μέσος σταθμικός αριθμός
37.500
μετοχών σε κυκλοφορία
42.000
42.000
37.500
Βασικά κέρδη ανά μετοχή
42,9706
12,0416
44,0343
7,6190

Γ.15 Ανάλυση εσόδων
Η ανάλυση των εσόδων του ομίλου και της εταιρείας έχει ως ακολούθως:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών
4.580.714,37
2.636.781,98
4.160.107,33
2.743.883,53
Έσοδα πωλήσεων
4.580.714,37 2.636.781,98 4.160.107,33 2.743.883,53
Επιχορηγήσεις δαπανών
Έσοδα πρόσθετα των πωλήσεων
Έσοδα από προβλέψεις
Λοιπά έσοδα
Λοιπά έσοδα
Μερίσματα από θυγατρικές
Σύνολο λοιπ. εσόδων & μερ/των
Έσοδα από τόκους
Χρηματοοικονομικά έσοδα
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

47.194,36
0,00
641.144,80
163.011,52
851.350,68
0,00
851.350,68

69.369,65
48.262,55
6.441,02
6.628,97
130.702,19
0,00
130.702,19

47.194,36
0,00
641.144,80
352,24
688.691,40
486.745,34
1.175.436,74

69.369,65
48.262,55
6.441,02
0,00
124.073,22
0,00
124.073,22

102,99
102,99

242,04
242,04

102,99
102,99

139,96
139,96

5.432.168,04

2.767.726,21

5.335.647,06

2.868.096,71
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Γ.16 Ανάλυση εξόδων
Τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης αναλύονται ως ακολούθως:
Περιγραφή
Αγορές αποθεμάτων
Παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι και τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020
0,00
1.580,60
1.546.495,30
1.066.762,43
1.077.487,74
503.269,51
59.825,27
53.137,18
11.585,94
9.145,99
294.752,93
266.805,17
87.932,09
81.391,22
3.078.079,27 1.982.092,09

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
0,00
1.580,60
1.419.452,55
971.870,72
1.300.117,63
1.071.230,71
59.825,27
53.137,18
11.585,94
9.145,99
145.484,25
141.232,66
36.209,96
35.393,25
2.972.675,60 2.283.591,11

Κατανομή ανά κατηγορία
Κόστος Πωληθέντων
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Σύνολο

2.306.769,56
554.442,62
216.867,09
3.078.079,27

169.537,27
865.985,75
946.569,07
1.982.092,09

2.310.196,85
475.136,21
187.342,54
2.972.675,60

570.551,98
790.865,82
922.173,30
2.283.591,11

Οι Παροχές σε εργαζομένους για την χρήση 2021 αναλύονται ως ακολούθως:
Περιγραφή
Μισθοί και ημερομίσθια
Έξοδα κοινωνικής ασφάλισης
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων παροχών
Λοιπές παροχές σε εργαζομένους προβλέψεις
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
1.257.621,01
260.838,98
1.906,56
26.128,75
1.546.495,30

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Περιγραφή
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021
31/12/2020
Έκτακτα έξοδα
161.946,30
82.236,90
Έξοδα προηγ. χρήσεων
1.840,09
5.806,19
Λοιπά έξοδα
6.896,28
3.128,78
Άλλα λειτουργικά έξοδα
170.682,67
91.171,87

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
1.154.363,23
252.501,42
1.906,56
10.681,34
1.419.452,55

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021
31/12/2020
161.946,30
82.236,90
1.840,09
5.806,19
99,92
0,00
163.886,31
88.043,09

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως:
Περιγραφή
Τόκοι δανείων
Έξοδα factoring
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
Άλλα λειτουργικά έξοδα

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2021 31/12/2020
60.888,39
59.420,86
24.713,55
19.744,81
659,18
341,94
86.261,12
79.507,61
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020
54.333,57
48.408,04
24.713,55
19.744,81
659,18
341,94
79.706,30
68.494,79
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Γ.17 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Ως συνδεδεμένα μέρη κατά το Δ.Λ.Π. 24, νοούνται, θυγατρικές εταιρείες, εταιρείες με
κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς με την Εταιρεία, συγγενείς με αυτήν εταιρείες,
κοινοπραξίες, καθώς επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τα Διοικητικά
στελέχη της Εταιρείας και τα στενά συνδεόμενα με αυτά πρόσωπα. Η Εταιρεία
προμηθεύεται από τα συνδεδεμένα μέρη αγαθά και υπηρεσίες, ενώ και η ίδια
προμηθεύει αγαθά και παρέχει υπηρεσίες σε αυτά.
Οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
ΑΓΟΡΕΣ
Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές
Αγορές αγαθών από λοιπές συνδ/νες
Αγορές υπηρεσιών από συγγενείς
Αγορές παγίων από λοιπές συνδ/νες
ΣΥΝΟΛΟ

0,00
118,12
204,80
4.340,60
4.663,52

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

360.000,00
118,12
204,80
4.340,60
364.663,52

720.000,00
0,00
0,00
0,00
720.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

175.000,00
175.000,00

580.000,00
580.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

486.745,34
486.745,34

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

260.000,00
260.000,00

85.000,00
85.000,00

0,00
253,95
4.824,12
5.078,07

0,00
0,00
0,00
0,00

265.140,00
253,95
4.824,12
270.218,07

823.140,00
0,00
0,00
823.140,00

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Πωλήσεις υπηρεσιών σε θυγατρικές
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Έσοδα μερισμάτων από Θυγατρικές εταιρείες

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Απαιτήσεις από θυγατρικές εταιρείες

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Υποχρεώσεις σε θυγατρικές εταιρείες
Υποχρεώσεις σε συγγενείς εταιρείες
Υποχρεώσεις σε λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες

Γ.18 Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Η μητρική εταιρείαΙΝΤΕΛΛΙΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ ΑΕ δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις
χρήσεις 2016-2021.
Οι θυγατρικές εταιρείες INTELLISOLUTIONS BULGARIA EOOD και INTELLI DOO
BEOGRAD δεν έχουν υπαχθεί σε έλεγχο από τις φορολογικές αρχές από τη σύσταση
τους.
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Λοιπά στοιχεία
Η Μητρική Εταιρεία συνέταξε για πρώτη φορά χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) στην περίοδο 01.01. - 30.06.2021. Η ημερομηνία
μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. είναι η 1η Ιουλίου 2019. Οι θυγατρικές εταιρείες τηρούσαν τα βιβλία τους σε
ΔΠΧΑ από της ιδρύσεως τους. Ο Ισολογισμός μετάβασης της Μητρικής Εταιρείας από τα Ε.Λ.Π. στα
Δ.Π.Χ.Α. φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα
Στοιχεία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Επενδύσεις σε συνδ/μένες
επιχειρ.
Λοιπά χρηματοοικονομικά
στοιχεία
Αναβαλ. φορολογικές
απαιτήσεις
Σύνολο
Κυκλοφορούν
ενεργητικό
Πελάτες
Λοιπές απαιτήσεις
Διαθέσιμα
Σύνολο
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικό υπέρ το άρτιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακρ/θεσμες
υποχρεώσεις
Δάνεια
Προβλ. για παροχές στους
εργαζ.
Λοιπές προβλέψεις
Λοιπές μακρ/θεσμες
υποχρεώσεις
Αναβαλ. Φορολ.
υποχρεώσεις
Σύνολο μακρ/σμων
υποχρεώσεων
Βραχ/θεσμες
υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Προβλέψεις και λοιπές
υποχρ/σεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Οφειλές από φόρους
Σύνολο βραχ/σμων
υποχρ.
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ &
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

1/1/2020
Ε.Λ.Π.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

1/1/2020
Δ.Π.Χ.Α.

31/12/2020
Ε.Λ.Π.

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ

31/12/2020
Δ.Π.Χ.Α.

352.979,52
5.798,33

0,00
0,00

352.979,52
5.798,33

979.492,16

0,00

979.492,16

4.885,51

0,00

4.885,51

363.099,13
2.409,33

0,00
0,00

363.099,13
2.409,33

979.492,16

0,00

979.492,16

6.728,00

0,00

6.728,00

0,00

555,00

555,00

1.351.728,62

555,00

1.352.283,62

0,00
1.343.155,52

2.087,11
2.087,11

2.087,11
1.345.242,63

1.656.154,80
1.050.619,65
583.257,03
3.290.031,48
4.641.760,10

-710.450,51
0,00
0,00
-710.450,51
-709.895,51

945.704,29
1.050.619,65
583.257,03
2.579.580,97
3.931.864,59

1.591.623,90
1.248.986,77
662.164,99
3.502.775,66
4.845.931,18

-704.013,34
0,00
0,00
-704.013,34
-701.926,23

887.610,56
1.248.986,77
662.164,99
2.798.762,32
4.144.004,95

112.500,00
465.800,00
37.236,85
395.168,02
1.010.704,87

0,00
0,00
0,00
-662.644,97
-662.644,97

112.500,00
465.800,00
37.236,85
-267.476,95
348.059,90

112.500,00
465.800,00
53.328,70
559.737,88
1.191.366,58

0,00
0,00
0,00
-661.639,83
-661.639,83

112.500,00
465.800,00
53.328,70
-101.901,95
529.726,75

683.988,95

0,00

683.988,95

777.264,44

0,00

777.264,44

49.773,27

-47.250,53

2.522,74

0,00

0,00

0,00

49.773,27
0,00

-40.286,40
0,00

9.486,87
0,00

827.460,13

0,00

827.460,13

942.128,32

0,00

942.128,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.561.222,35

-47.250,53

1.513.971,82

1.769.166,03

-40.286,40

1.728.879,63

1.612.238,18

0,00

1.612.238,18

1.218.809,43

0,00

1.218.809,43

135.114,21

0,00

135.114,21

228.717,64
93.762,85

0,00
0,00

228.717,64
93.762,85

240.464,31
229.729,68
196.395,15

0,00
0,00
0,00

240.464,31
229.729,68
196.395,15

2.069.832,88

0,00

2.069.832,88

1.885.398,57

0,00

1.885.398,57

4.641.760,10

-709.895,51

3.931.864,59

4.845.931,18

-701.926,23

4.144.004,95
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 1.1.2020 ΚΑΙ 31.12.2020 ΜΕΤΑΞΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)
(Ποσά σε ευρώ)
Υπόλοιπα την 1/1/2020 Ε.Λ.Π.
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Αναστροφή προβ. αποζ. προσ. κατά Ε.Λ.Π.
Αναγνώριση προβ. αποζ. προσωπ. κατά
Δ.Π.Χ.Α.
Α.Φ.Α. επί πρόβλ. αποζ. προσωπ. κατά
Δ.Π.Χ.Α.
Α.Φ.Υ. επί αναλ. Κερδών πρόβλ. αποζ.
προσωπ. κατά Δ.Π.Χ.Α.
Συνολική επίδραση μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.
Υπόλοιπα την 1/1/2020 Δ.Π.Χ.Α.
Υπόλοιπα την 31/12/2020 Ε.Λ.Π.
Επίδραση μετάβασης στα ΔΠΧΑ 1.1.2020
Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Αναστροφή προβ. αποζ. προσ. κατά Ε.Λ.Π.
Αναγνώριση προβ. αποζ. προσωπ. κατά
Δ.Π.Χ.Α.
Α.Φ.Α. επί πρόβλ. αποζ. προσωπ. κατά
Δ.Π.Χ.Α.
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Α.Φ.Υ. επί αναλ. Κερδών πρόβλ. αποζ.
προσωπ. κατά Δ.Π.Χ.Α.
Υπόλοιπα την 31/12/2020 Δ.Π.Χ.Α.

Μετοχικό
Κεφάλαιο
112.500,00

Αποθεματικό
υπέρ το άρτιο
465.800,00

Τακτικό
αποθεματικό
37.236,85

112.500,00

465.800,00

37.236,85

112.500,00

465.800,00

53.328,70

112.500,00

465.800,00
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53.328,70

Αποτελέσματα
εις νέον
395.168,02
-710.450,51
49.773,27

1.010.704,87
-710.450,51
49.773,27

-2.522,74

-2.522,74

599,85

599,85

-44,85

-44,85

-662.644,97
-267.476,95

-662.644,97
348.059,90

559.737,88
-662.644,97
6.437,17
0,00

1.191.366,58
-662.644,97
6.437,17
0,00

-1.939,26

-1.939,26

426,64

426,64

-5.024,88

-5.024,88

1.105,47

1.105,47

-101.901,95

529.726,75

Σύνολο

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 31.12.2020 (ΧΡΗΣΗ
1.1.31.12.2020) ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ (Ε.Λ.Π.) ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟ ΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
Έσοδα πωλήσεων
Κόστος Πωληθέντων
Μεικτό Κέρδος
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης
Άλλα λειτουργικά έσοδα
Άλλα λειτουργικά έξοδα
Λειτουργικό κέρδος/ζημιά
Χρηματοοικονομικά έσοδα
Μερίσματα από θυγατρικές
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρου
Φόρος Εισοδήματος
Καθαρό κέρδος/Ζημία μετά από φόρους (A)

31/12/2020 Ε.Λ.Π.
2.743.883,53
-569.015,12
2.174.868,41
-790.570,05
-922.092,12
117.636,05
-88.043,09
491.799,20
139,96
0,00
-68.469,35
423.469,81
-142.683,10
280.786,71

Λοιπά συνολικά έσοδα
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν
μεταγενέστερα στην Kατ. Αποτ/των
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημίες)
Αναβαλλόμενοι φόροι επι των αναλογ.
Κερδών/ζημιών
Αποτίμηση ενσώματων παγίων μέσω ιδίων
κεφαλαίων
Αναβαλλόμενοι φόροι επί αποτίμησης
ενσώματων παγίων
Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β)
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από
φόρους (Α)+(Β)
Αριθμός μετοχών
Κέρδη/ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών,
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
0,00
-1.536,86
-1.536,86
-295,77
-81,18
6.437,17
0,00
4.523,35
0,00
0,00
-25,44
4.497,91
426,64
4.924,55

31/12/2020 Δ.Π.Χ.Α.
2.743.883,53
-570.551,98
2.173.331,55
-790.865,82
-922.173,30
124.073,22
-88.043,09
496.322,55
139,96
0,00
-68.494,79
427.967,72
-142.256,46
285.711,26

0,00

-5.024,88

-5.024,88

0,00

1.105,47

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
-3.919,41

0,00
0,00
0,00

281.791,85
37.500,00
7,62

0,00

496.322,55

0,00

531.715,80

1.105,47
0,00
0,00
-3.919,41
281.791,85
37.500
7,6190
496.322,55
531.715,80

INTELLI SOLUTIONS ΑΕ
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2021
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (Ε.Λ.Π.) ΣΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΓΙΑ ΤΟΝ
ΟΜΙΛΟ
Η επίδραση στα οικονομικά στοιχεία του Ομίλου κατά την μετάβαση από τα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(Δ.Π.Χ.Α.) τόσο κατά την 1.1.2020 όσο και την 31.12.2020 είναι ακριβώς η ίδια με
αυτήν που αναφέρεται στους ανωτέρω πίνακες για τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις
της μητρικής εταιρείας.
Ισολογισμού Γεγονότα
Η πρόσφατη πολεμική σύρραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας εκτιμάται ότι θα έχει
αρνητική επίδραση σε ολόκληρη την παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα δεδομένου
ότι η Ευρώπη προμηθεύεται σχεδόν το 40% του φυσικού αερίου και το 25% του
πετρελαίου της από τη Ρωσία και είναι πιθανό να βρεθεί αντιμέτωπη με νέες
ανατιμήσεις.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται, κυρίως, στην ευρωπαϊκή ένωση και σε κλάδους
δραστηριότητας που δεν έχουν άμεση γεωγραφική σύνδεση με τα γεγονότα στην
Ουκρανία ωστόσο εκτιμάται ότι θα υπάρξει αρνητική επίδραση στον βαθμό που η
σύρραξη αλλά και οι κυρώσεις από την δύση στην Ρωσία θα διαρκέσουν αρκετό χρόνο.
Καθώς όπως αναφέρθηκε δεν υπάρχει δραστηριοποίηση του Ομίλου στις εμπλεκόμενες
χώρες δεν είναι δυνατό να εκτιμηθεί η επίδραση στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου.
Αναλόγως με τις εξελίξεις, οι πιο σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία ίσως
να φανούν μόνο μακροπρόθεσμα.
Πέρα των ήδη μνημονευθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα του
ισολογισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2021 γεγονότα, που να αφορούν στην Εταιρεία ή τον
όμιλο, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
Καλλιθέα 30/6/2022
Πρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων
Σύμβουλος

Αντιπρόεδρος

Λογιστής

Γιαλέλης
Παναγιώτης

Τζιώρκας Παύλος

Aναστασιάδης
Πλάτων
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