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Έκθεση  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «CARDLINK Ίδρυμα Πληρωμών Ανώνυμη Εταιρεία»

 Έκθεση ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CARDLINK Ίδρυμα Πληρωμών
Ανώνυμη Εταιρεία» (Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν και περίληψη των 
σημαντικών λογιστικών πολιτικών. 

Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε 
ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη 
χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές, για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία 
αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συνάδουν με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Ν. 4548/2018. 

Βάση γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), που έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στο τμήμα της έκθεσής μας «Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε 
αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Ανεξαρτησία του Ελεγκτή 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας έχουμε παραμείνει ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με 
τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Ελεγκτών (Κώδικας ΣΔΠΔΕ)  που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, καθώς και τις απαιτήσεις 
δεοντολογίας του Ν. 4449/2017, που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
στην Ελλάδα. Έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με το Ν. 4449/2017 και 
τις απαιτήσεις του Κώδικα ΣΔΠΔΕ. 

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπευθύνων για τη διακυβέρνηση επί των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 
χρηματοοικονομικών/οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις απαιτήσεις του Ν. 4548/2018, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού 
ελέγχου που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για 
την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τις δραστηριότητες της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση 
της λογιστικής βάσης της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν το Διοικητικό Συμβούλιο είτε 
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προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τις δραστηριότητες της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σ ’αυτές τις ενέργειες. 

Οι υπεύθυνοι για τη διακυβέρνηση έχουν την ευθύνη εποπτείας της διαδικασίας χρηματοοικονομικής 
αναφοράς της Εταιρείας. 

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη 
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη 
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που 
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα 
ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος 
και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα 
επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ που 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 χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά
τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για 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 τον
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών, κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών πολιτικών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το
Διοικητικό Συμβούλιο.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν
για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να
υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη
δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να
διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που
αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες
ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, 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 

Η Εταιρεία  αποτελεί πολύ μικρή οντότητα και απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.   

 Αθήνα 28 Αυγούστου 2020 

ΠραϊσγουωτερχαουςΚούπερς  O ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία 
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
Λεωφ. Κηφισίας 268 
152 32 Χαλάνδρι        Δημήτρης Σούρμπης 
ΑΜ ΣΟΕΛ 113       ΑΜ ΣΟΕΛ  16891    
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ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Σημ. 31.12.2019 31.12.2018 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων  3.1 18.944,85 0,00 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 509,54 

Μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 18.944,85 509,54 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.2 & 3.3 399,76 711,38 

Φορολογικές Απαιτήσεις 6,78 0,00 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.4 292.823,91 918,82 

Κυκλοφοριακά στοιχεία ενεργητικού 293.230,45 1.630,20 

Σύνολο Ενεργητικού 312.175,30 2.139,74 

Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις

Μετοχικό κεφάλαιο 3.5 330.000,00 30.000,00 

Αποτελέσματα εις νέον -39.245,98 -29.089,76

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 290.754,02 910,24

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 3.6 19.242,44 0,00 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 19.242,44 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.7  & 3.3 2.178,84 1.229,50 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 2.178,84 1.229,50 

Σύνολο Υποχρεώσεων 21.421,28 1.229,50 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 
και Υποχρεώσεων 

312.175,30 2.139,74 

0,00 0,00 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 



CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 

(Ποσά σε Ευρώ) 

7 

Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Σημ. 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

Πωλήσεις 0,00 0,00 

Κόστος Πωλήσεων 0,00 0,00 

Μικτό κέρδος 0,00 0,00 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -6.334,95 -6.309,78

Έξοδα Διάθεσης  3.8 0,00 0,00 

Μεταβολή Ενδεχόμενου Τιμήματος και λοιπά έξοδα 0,00 0,00 

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά 0,00 0,00 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης -6.334,95 -6.309,78

Χρηματοοικονομικά έσοδα  3.9 45,24 0,00 

Χρηματοοικονομικά έξοδα  3.9 -566,51 -53,00

Καθαρά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -521,27 -53,00

Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων -6.856,22 -6.362,78

Φόρος εισοδήματος  3.10 0,00 -113,88

(Ζημίες) μετά από φόρους -6.856,22 -6.476,66

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν μελλοντικά 
στην κατάσταση αποτελεσμάτων και λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων 

Λοιπά -3.300,00

Λοιπά συνολικά έσοδα (έξοδα) -3.300,00 0,00 

Συγκεντρωτικά συνολικά (έξοδα) μετά από φόρους -10.156,22 -6.476,66

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αδιανέμητα 
κέρδη 

Σύνολο 

1-Ιαν-18 24.000,00 -22.334,80 1.665,20 

Αποτέλεσμα χρήσης (ζημιά) - -6.476,66 -6.476,66

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια μετά από φόρους 

-278,30 -278,30

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 6.000,00 6.000,00 

Εφαρμογή ΔΠΧΑ 0,00 

31-Δεκ-18 30.000,00 -29.089,76 910,24 

1-Ιαν-19 30.000,00 -29.089,76 910,24 

Αποτέλεσμα χρήσης  κέρδη -6.856,22 -6.856,22

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν απευθείας 
στα ίδια κεφάλαια μετά από φόρους -3.300,00

-3.300,00

Έκδοση μετοχικού κεφαλαίου 300.000,00 300.000,00 

31-Δεκ-19 330.000,00 -39.245,98 290.754,02 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 01.01-31.12.2019 01.01-31.12.2018 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 

Κέρδη/Ζημία προ φόρων -6.856,22 -6.362,00

Πλέον / μείον προσαρμογές για: 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων με χρηματοδοτική μίσθωση 1.771,93 0,00 

(Έσοδα) τόκων -45,24 0,00 

Έξοδα τόκων 566,51 53,00 

Άλλα 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης 

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων 821,16 -188,00

Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων 949,34 -899,18

Καταβληθέντες τόκοι -566,51 -53,00

Καθαρές Ταμειακές εισροές/εκροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

-3.359,03 -7.449,18

Καταβληθείς Φόρος Εισοδήματος -6,78 -114,00

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες 

Έκδοση κοινών μετοχών 300.000,00 6.000,00 

Πληρωθέντα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου -3.300,00 -279,00

Τόκοι εισπραχθέντες 45,24 0,00

Καθαρές ταμειακές εισροές/εκροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

296.745,24 5.721,00 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 

Αποπληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -1.474,34 0,00 

Καθαρές ταμειακές εισροές/εκροές από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

-1.474,34 0,00 

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και 
ισοδύναμα (α)+(β)+ (γ) 

291.905,09 -1.842,18

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 918,82 2.761,00

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 292.823,91 918,82 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 10 έως 23 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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1. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

1.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία 

Γενικές πληροφορίες 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 2014,  και σύμφωνα με το τροποποιημένο καταστατικό (29/08/2019) 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών πληρωμών, ειδικότερα: α) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις 
τοποθετήσεις μετρητών σε λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που 
απαιτούνται για την τήρηση λογαριασμού πληρωμών, β) υπηρεσίες που επιτρέπουν τις αναλήψεις 
μετρητών από λογαριασμό πληρωμών, καθώς και όλες οι δραστηριότητες που απαιτούνται για την 
τήρηση λογαριασμού πληρωμών, γ) εκτέλεση πράξεων πληρωμής, συμπεριλαμβανομένης της 
μεταφοράς κεφαλαίων σε λογαριασμό πληρωμών που τηρείται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
του χρήστη ή σε άλλο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. 

Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, νομό Αττικής , στο Δήμο Καλλιθέας και είναι μη εισηγμένη στο Χ.Α. 

Η Εταιρεία είναι 85% θυγατρική της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρείας  «Quest 
Συμμετοχών ΑΕ» και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσει ο Όμιλος Quest Συμμετοχών (Όμιλος) με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

2. Οι Κυριότερες λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί η εταιρεία

2.1. Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CARDLINK   Ίδρυμα Πληρωμών Ανώνυμη 
Εταιρεία» που καλύπτουν τη χρήση 2019 (1 Ιανουαρίου  2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019), έχουν συνταχθεί 
με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους. Αν και στην παρούσα περίοδο η Εταιρεία δεν έχει έσοδα, 
εντούτοις οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνεχιζόμενης  
δραστηριότητας  (going concern)  και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), 
καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων 
(I.F.R.I.C.) της IASB και τα οποία έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ισχύουν μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2019. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη δραστηριότητά 
της. 

Οι λογιστικές αρχές που περιγράφονται κατωτέρω έχουν εφαρμοστεί σε όλες τις περιόδους που 
παρουσιάζονται. 

Η προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές λογιστικές 
αρχές, απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα υπόλοιπα των λογαριασμών 
ενεργητικού και παθητικού και γνωστοποίηση των ενδεχόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού 
κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα 
έσοδα και έξοδα κατά τις υπό εξέταση περιόδους. Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις είναι βασισμένες 
στις βέλτιστες γνώσεις της Διοίκησης της Εταιρείας, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά να 
διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές. 

2.1.1. Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις 
προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1.1.2019 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την 
εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 
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Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονομική χρήση 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Το ΔΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΔΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι 
να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη πληροφόρηση που παρουσιάζει 
εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο 
για τον λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει 
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 
μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις 
απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις 
μισθώσεων σε λειτουργικές και χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό 
χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. 

ΔΠΧΑ 9 (Τροποποιήσεις) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής ποινής 
εξόφλησης»  

Οι τροποποιήσεις παρέχουν στις εταιρείες τη δυνατότητα, εφόσον πληρούν μία συγκεκριμένη 
συνθήκη, να επιμετρούν χρηματοοικονομικά στοιχεία με δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής και 
καταβολή αρνητικής ποινής εξόφλησης (negative compensation) στο αναπόσβεστο κόστος ή στην 
εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων αντί στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. 

ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις μακροπρόθεσμες 
συμμετοχές τους σε μία  συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 
καθαρής θέσης - με βάση το ΔΠΧΑ 9.  

Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με τον χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Η Διερμηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιμέτρηση του τρέχοντος και 
αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη φορολογική 
αντιμετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε.Δ.Δ.Π.Χ.A 23 έχει εφαρμογή σε όλες τις πτυχές της 
λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήματος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συμπεριλαμβανομένου 
του φορολογητέου κέρδους/ζημιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζημιές και τους φορολογικούς συντελεστές.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) «Τροποποίηση προγράμματος, περικοπή ή διακανονισμός» 

Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα 
συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαμβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράμματα καθορισμένων 
παροχών.  

Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ (Κύκλος 2015 – 2017)  

Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαμβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων»  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά τον έλεγχο της επιχείρησης 
αυτής. 
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ΔΠΧΑ 11 «Από κοινού συμφωνίες» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα δεν επαναμετρά το ποσοστό που κατείχε 
προηγουμένως σε μία από κοινού ελεγχόμενη δραστηριότητα όταν αποκτά από κοινού έλεγχο στην 
επιχείρηση αυτή.  

ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στον φόρο
εισοδήματος από πληρωμές μερισμάτων με τον ίδιο τρόπο.  

ΔΛΠ 23 «Κόστος δανεισμού» 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως μία οντότητα χειρίζεται ως μέρος του γενικού δανεισμού 
οποιοδήποτε δάνειο αναλήφθηκε ειδικά για την ανάπτυξη ενός περιουσιακού στοιχείου όταν το 
στοιχείο αυτό είναι έτοιμο για τη χρήση την οποία προορίζεται ή την πώλησή του. 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους 

ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια συμβόλαια» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν 
την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2021) 

Το ΔΠΧΑ 17 εκδόθηκε τον Μάιο του 2017 και αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4. Το ΔΠΧΑ 17 καθιερώνει τις αρχές  
για την αναγνώριση, επιμέτρηση και παρουσίαση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που βρίσκονται 
στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου καθώς και τις σχετικές γνωστοποιήσεις. Σκοπός του προτύπου 
είναι να διασφαλίσει ότι μία οντότητα παρέχει σχετικές πληροφορίες οι οποίες να παρουσιάζουν την 
εύλογη εικόνα σχετικά με  αυτά τα συμβόλαια. Το νέο πρότυπο επιλύει τα προβλήματα 
συγκρισιμότητας που είχε δημιουργήσει το ΔΠΧΑ 4 καθώς απαιτεί όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
να λογιστικοποιούνται με τρόπο συνεπή. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα επιμετρώνται σε τρέχουσες 
αξίες και όχι σε ιστορικό κόστος.  Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις)  «Ορισμός συνένωσης επιχειρήσεων» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Ο νέος ορισμός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης μιας επιχείρησης με τη μορφή παροχής αγαθών 
και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση με τον προηγούμενο ορισμό ο οποίος εστίαζε στις 
αποδόσεις με τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους σε 
επενδυτές και λοιπά μέρη. 

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) «Ορισμός του ουσιώδους» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται, 
συμπληρώνοντας τον ορισμό με οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σημεία των ΔΠΧΑ. 
Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισμό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 
διασφαλίζουν ότι ο ορισμός του ουσιώδους εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα ΔΠΧΑ. 

ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς» (εφαρμόζονται 
στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020) 

Οι τροποποιήσεις αλλάζουν ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τη λογιστική αντιστάθμισης κινδύνου 
ώστε να παρέχουν διευκόλυνση σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που θα 
προκαλέσει η αλλαγή των επιτοκίων αναφοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τις 
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εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισής 
τους, οι οποίες επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. 

ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022) 

Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες βάσει των δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ στη λήξη της περιόδου αναφοράς. Η 
ταξινόμηση δεν επηρεάζεται από τις προσδοκίες της οντότητας ή από γεγονότα μετά την ημερομηνία 
αναφοράς. Επιπλέον, η τροποποίηση αποσαφηνίζει τη σημασία του όρου «διακανονισμός» μιας
υποχρέωσης του ΔΛΠ 1. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

2.2. Μετατροπή ξένων νομισμάτων 

Η Εταιρεία τηρεί λογιστικά βιβλία σε Ευρώ. Συναλλαγές που γίνονται σε ξένα νομίσματα 
μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή του ξένου νομίσματος που ισχύει την ημέρα της 
συναλλαγής. Κατά  την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης, οι 
απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση την επίσημη τιμή 
του ξένου νομίσματος που ισχύει την αντίστοιχη ημερομηνία. Τα κέρδη ή οι ζημίες από 
συναλλαγματικές διαφορές περιλαμβάνονται στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Δεν συντρέχει 
τέτοια περίπτωση για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019. 

2.3. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι    ενσώματες  ακινητοποιήσεις και άλλα  μη  κυκλοφορούντα  στοιχεία  ενεργητικού  εξετάζονται για 
πιθανή ζημία απομειώσεως, όταν 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 ζημία απομείωσής του, καταχωρείται στα 
αποτελέσματα χρήσεως. 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 στα πλαίσια 
μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν 
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού 
στοιχείου, ενώ, αξία εν χρήσει είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμιακών ροών 
που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από τη 
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 
ταμειακές ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. Αντιλογισμός ζημίας 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 πάγιου εξοπλισμού της Εταιρείας και ως εκ τούτου δεν έχει πραγματοποιήσει υπολογισμό των 
ανακτήσιμων ποσών των περιουσιακών της στοιχείων. 
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση για την Εταιρεία για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019. 

2.4. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

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. 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών 
στοιχείων 
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Από την 1 Ιανουαρίου 2018, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται, κατά την 
αρχική αναγνώριση, ως μεταγενέστερα επιμετρούμενα στο αποσβεσμένο κόστος, στην εύλογη αξία 
μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων ή στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Η κατάταξη 
των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων κατά την αρχική αναγνώριση βασίζεται στις 
συμβατικές ταμειακές ροές των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και στο επιχειρηματικό 
μοντέλο εντός του οποίου διακατέχεται το χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο. 

Με εξαίρεση τις απαιτήσεις από πελάτες, η Εταιρεία αρχικά αποτιμά ένα χρηματοοικονομικό 
περιουσιακό στοιχείο στην εύλογη αξία του συν το κόστος συναλλαγής, στην περίπτωση ενός 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που δεν αποτιμάται στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων. 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 SPPI (“solely payments of principal and 
interest”) κριτήριο και γίνεται σε επίπεδο μεμονωμένου χρηματοοικονομικού μέσου. 

Μετά την αρχική αναγνώριση, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε τρεις 
κατηγορίες: 

- στο αποσβεσμένο κόστος

- στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων

- στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων

Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιμούνται σε εύλογη αξία μέσω των λοιπών 
συνολικών εισοδημάτων κατά την 31 Δεκεμβρίου 2019. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία ταξινομούνται ως αποτιμώμενα στην εύλογη 
αξία μέσω των αποτελεσμάτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία με τα κέρδη ή ζημιές από την 
αποτίμηση αυτών να αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Τα κέρδη και οι ζημιές που 
προκύπτουν από τις μεταβολές στην εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
που ταξινομούνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, αναγνωρίζονται στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων. 

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που καταχωρούνται στο αποσβεσμένο κόστος, 
αποτιμώνται μεταγενέστερα βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου (EIR) και υπόκεινται σε 
έλεγχο απομείωσης της αξίας τους. Τα κέρδη και οι ζημιές αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν το 
περιουσιακό στοιχείο παύει να αναγνωρίζεται, τροποποιείται ή απομειώνεται. 

Για επενδύσεις οι οποίες διαπραγματεύονται σε ενεργό αγορά, η εύλογη αξία υπολογίζεται με βάση 
τις τιμές προσφοράς της αγοράς. Για επενδύσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ενεργός αγορά, η εύλογη 
αξία προσδιορίζεται μέσω τεχνικών αποτίμησης, εκτός εάν το εύρος των ορθολογικών εκτιμήσεων της 
εύλογης αξίας είναι σημαντικά μεγάλο και οι πιθανότητες των διάφορων εκτιμήσεων δεν μπορούν 
εύλογα να αξιολογηθούν, οπότε δεν επιτρέπεται η αποτίμηση αυτών των επενδύσεων στην εύλογη 
αξία. H αγορά ή πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων που απαιτούν την παράδοση των 
περιουσιακών στοιχείων μέσα σε ένα χρονικό πλαίσιο που προβλέπεται από κανονισμό ή παραδοχή 
της αγοράς, αναγνωρίζεται κατά την ημερομηνία διακανονισμού (δηλαδή την ημερομηνία που το 
περιουσιακό στοιχείο μεταφέρεται ή παραδίδεται στην Εταιρεία). 

Απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία κατάρτισης χρηματοοικονομικών καταστάσεων τα 
δεδομένα αναφορικά με το κατά πόσον η αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή 
μίας ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων έχει απομειωθεί ως ακολούθως:  

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πρόβλεψη ζημιάς έναντι αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών για όλα τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που δεν αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των 
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αποτελεσμάτων. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές βασίζονται στη διαφορά ανάμεσα σε όλες τις 
συμβατικές ταμειακές ροές που είναι απαιτητές σύμφωνα με τη σύμβαση και όλες τις ταμειακές ροές 
που η Εταιρεία προσδοκά να εισπράξει, προεξοφλημένες με βάση το κατά προσέγγιση αρχικό 
πραγματικό επιτόκιο. 

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται σε δύο στάδια. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος ενός 
χρηματοοικονομικού μέσου δεν έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική 
οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για το εν λόγω χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές των επόμενων 12 μηνών. Εάν ο πιστωτικός κίνδυνος του 
χρηματοοικονομικού μέσου έχει αυξηθεί σημαντικά από την αρχική αναγνώριση, η οικονομική 
οντότητα επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό μέσο σε ποσό ίσο με τις 
αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής, ανεξάρτητα από το πότε προέκυψε η 
αθέτηση. 

Για τις απαιτήσεις από πελάτες και τα συμβατικά περιουσιακά στοιχεία, η Εταιρεία εφαρμόζει την 
απλοποιημένη προσέγγιση για τον υπολογισμό των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Επομένως, σε 
κάθε ημερομηνία αναφοράς, η Εταιρεία επιμετρά την πρόβλεψη ζημιάς για ένα χρηματοοικονομικό 
μέσο σε ποσό ίσο με τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ' όλη τη διάρκεια ζωής χωρίς να 
παρακολουθεί τις μεταβολές στον πιστωτικό κίνδυνο. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 

Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (ή ένα μέρος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού 
στοιχείου ή μέρος μίας ομάδας παρόμοιων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων) 
αποαναγνωρίζεται όταν: 

• τα δικαιώματα για την εισροή ταμειακών πόρων έχουν εκπνεύσει,

• η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην εισροή ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό
στοιχείο αλλά έχει αναλάβει ταυτόχρονα την υποχρέωση να τα καταβάλλει σε τρίτους πλήρως
χωρίς σημαντική καθυστέρηση, υπό τη μορφή μίας σύμβασης μεταβίβασης, ή η Εταιρεία έχει
μεταβιβάσει το δικαίωμα εισροής ταμειακών ροών από το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο ενώ
παράλληλα, είτε (α) έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη από αυτό
είτε (β) δεν έχει μεταβιβάσει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη, αλλά έχει
μεταβιβάσει τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου.

Όταν η Εταιρεία μεταβιβάζει τα δικαιώματα εισροής ταμειακών ροών από ένα περιουσιακό στοιχείο ή 
συνάπτει σύμβαση μεταβίβασης, αξιολογεί την έκταση κατά την οποία διατηρεί τους κινδύνους και τα 
οφέλη της κυριότητας του περιουσιακού στοιχείου. Όταν η Εταιρεία ούτε μεταβιβάζει ούτε διατηρεί 
ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου και 
διατηρεί τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στον βαθμό της
συνεχιζόμενης συμμετοχής της Εταιρείας στο περιουσιακό στοιχείο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η 
Εταιρεία αναγνωρίζει παράλληλα και μια συνδεδεμένη υποχρέωση. Το μεταβιβασθέν περιουσιακό 
στοιχείο και η συνδεδεμένη υποχρέωση επιμετρώνται σε βάση που αντανακλά τα δικαιώματα και τις 
δεσμεύσεις που έχει διατηρήσει η Εταιρεία. 

Η συνεχιζόμενη συμμετοχή που λαμβάνει τη μορφή της εγγύησης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού 
στοιχείου αναγνωρίζεται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ της λογιστικής αξίας του περιουσιακού 
στοιχείου και του μέγιστου ποσού του ληφθέντος ανταλλάγματος που η Εταιρεία θα μπορούσε να 
υποχρεωθεί να επιστρέψει. 

Αρχική αναγνώριση και μεταγενέστερη επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 

Όλες οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους μείον το κόστος 
συναλλαγών, στην περίπτωση των δανείων και των πληρωτέων υποχρεώσεων. 

Αποαναγνώριση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων 
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Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν η δέσμευση που απορρέει από την 
υποχρέωση, ακυρώνεται ή εκπνέει. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση 
αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο δανειστή αλλά με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους, ή οι 
όροι μίας υφιστάμενης υποχρέωσης τροποποιούνται σημαντικά, αυτή η ανταλλαγή ή τροποποίηση 
αντιμετωπίζεται ως αποαναγνώριση της αρχικής υποχρέωσης και αναγνώριση μίας νέας υποχρέωσης. 
Η διαφορά στις αντίστοιχες λογιστικές αξίες αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. 

Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

Οι χρηματοοικονομικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό 
απεικονίζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης μόνο όταν η Εταιρεία έχει νομικά το 
δικαίωμα αυτό και προτίθεται να τα συμψηφίσει σε καθαρή βάση μεταξύ τους ή να απαιτήσει το 
περιουσιακό στοιχείο και να διακανονίσει την υποχρέωση ταυτόχρονα. Το νόμιμο δικαίωμα δεν 
πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να μπορεί να εκτελεσθεί κατά τη συνήθη 
πορεία των εργασιών και σε περίπτωση αθέτησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης της εταιρείας ή του 
αντισυμβαλλομένου. 

2.5. Εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους η οποία συμπίπτει με την 
ονομαστική αξία και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη μέθοδο του 
πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.  Οι ζημίες απομείωσης 
αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να εισπράξει όλα 
τα ποσά που οφείλονται με βάση τους συμβατικούς όρους.  Το ποσό της πρόβλεψης είναι η διαφορά 
μεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών, προεξοφλούμενων με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Το ποσό της
πρόβλεψης καταχωρείται ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. 
Η Εταιρεία δεν κατείχε επενδύσεις αυτής της κατηγορίας. 

2.6. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως
και τους τραπεζικούς λογαριασμούς  υπερανάληψης, καθώς και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι τρεις μήνες 
επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου. 

2.7. Μετοχικό κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές  κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. ΆμΆμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, 
εμφανίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, αφαιρούμενου του σχετικού φορολογικού οφέλους.  

2.8. Δανεισμός 

Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, μειωμένα με τα τυχόν άμεσα έξοδα για την 
πραγματοποίηση της συναλλαγής.  Μεταγενέστερα αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.  Τυχόν διαφορά μεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από 
σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια του 
δανεισμού βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 
Τα δάνεια ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να 
αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία της 
Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης . 
Η Εταιρεία δεν κατέχει δάνεια τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019. 
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2.9. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους και τους 
αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους (ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις), που σχετίζονται με 
τα απεικονιζόμενα στην τρέχουσα χρήση κέρδη (ή ζημίες), αλλά τα οποία θα καταλογισθούν σε 
μελλοντικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος καταχωρείται στα Αποτελέσματα, εκτός του φόρου 
εκείνου, που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια. Στην περίπτωση 
αυτή καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια. 
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι, επί του φορολογητέου εισοδήματος της 
περιόδου, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία της Κατάστασης 
Χρηματοοικονομικής Θέσης. 
Οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Παθητικού και αναγνώρισής τους για σκοπούς 
σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 
αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες φορολογικές διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές 
ζημίες κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα υπάρξει επαρκές φορολογικό εισόδημα για να 
καλύψει τις προσωρινές διαφορές. Η αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων ελέγχεται 
σε κάθε ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης  και μειώνεται κατά την έκταση που 
δεν αναμένεται να υπάρξει επαρκές φορολογητέο εισόδημα, που θα καλύψει την αναβαλλόμενη 
φορολογική απαίτηση.  

2.10. Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα περιλαμβάνουν την εύλογη αξία της παροχής υπηρεσιών, καθαρά από Φόρο 
Προστιθέμενης Αξίας και  εκπτώσεις.  Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής: 

(α) Παροχή υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση 
με το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. 

(β) Έσοδα από τόκους 
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του πραγματικού 
επιτοκίου.  

(γ) Μερίσματα 
Τα έσοδα από μερίσματα αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία έγκρισης της διανομής τους. 

Η Εταιρεία δεν είχε έσοδα τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019. 

2.11. Διανομή μερισμάτων 

Τα μερίσματα που διανέμονται στους μετόχους, απεικονίζονται ως υποχρέωση τη χρονική στιγμή κατά 
την οποία  εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

2.12. Συγκριτικά στοιχεία 

Όπου κρίνεται απαραίτητο τα συγκριτικά στοιχεία της προηγούμενης περιόδου  αναπροσαρμόζονται 
για να καλύψουν αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. Διαφορές που παρουσιάζονται 
μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις 
οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
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2.13. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

 Λόγω των περιορισμένων δραστηριοτήτων της η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς 
χρηματοοικονομικούς κινδύνους. Αναλυτικότερα: 

(α) Κίνδυνος αγοράς 

Η Εταιρεία δεν έχει εμπορική δραστηριότητα και ως εκ τούτου ο κίνδυνος αγοράς είναι 
περιορισμένος. 

 (β) Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δεν έχει εμπορικές απαιτήσεις και ως εκ τούτου δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος για την 
Εταιρεία.  

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας 

Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα έχοντας ικανά ταμειακά διαθέσιμα καθώς και
διαθέτοντας επαρκή πιστωτικά όρια με τις συνεργαζόμενες τράπεζες.  
Ο παρακάτω πίνακας αναλύει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ταξινομημένες σε 
σχετικές ομαδοποιημένες ημερομηνίες λήξης, οι οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με το χρονικό 
υπόλοιπο από την ημερομηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς μέχρι τη συμβατική 
ημερομηνία λήξης σε μη προεξοφλημένες τιμές. 

Χρηματοοικονομικές 
Υποχρεώσεις 

31/12/2019 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη
Πάνω από 5 

έτη 
 Σύνολο 

Προμηθευτές και άλλες 
υποχρεώσεις 

-2.179 0 0 0 -2.179

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική 
μίσθωση 

-19.242 -19.242

-21.421 0 0 0 -21.421

31/12/2018 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη
Πάνω από 5 

έτη 
 Σύνολο 

Προμηθευτές και άλλες 
υποχρεώσεις 

1.230 0 0 0 1.230 

1.230 0 0 0 1.230 

 (δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι  η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταμειακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία κατά
το 2019 και 2018 δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις. 
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3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Δεν υπάρχουν λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 
2019. 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα 

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

0,00 

0,00 

20.716,78 20.716,78 

(1.771,93) (1.771,93) 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

3.1. Δικαιώματα χρήσης  

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

Ποσά σε Ευρώ 

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 

Συναλλαγματικές διαφορές 

Προσθήκες 

Αποσβέσεις

Πρόωρη λήξη συμβάσεων 

Αγορές θυγατρικών  

Πωλήσεις θυγατρικών 

Ανακατανομές 

Μεταβολές σε εκτιμήσεις των συμβάσεων 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2019 18.944,85 0,00 0,00 18.944,85 

3.2. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 31.12.2019 31.12.2018 

Λοιπές Απαιτήσεις 399,76 711,38 

Σύνολο κυκλοφορούν ενεργητικού 399,76 711,38 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 509,54 

3.3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Δάνεια και απαιτήσεις 

Στοιχεία Ενεργητικού 31.12.2019 31.12.2018 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 399,76 711,38 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 292.823,91 918,82 

 (ποσά σε ΕΥΡΩ) 293.223,67 1.630,20 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 
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 Στοιχεία Υποχρεώσεων 31.12.2019 31.12.2018 

Δάνεια 0,00 0,00 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 19.242,44 0,00 

Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 2.178,84 1.229,50 

Προβλέψεις για λοιπές υποχρεώσεις 

21.421,28 1.229,50 

3.4. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Διαθέσιμα στο ταμείο  40,89 542,00 

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 292.783,02 376,82 

Σύνολο 292.823,91 918,82 

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο 

Με απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της 23 Μαίου 2019 το Μετοχικό 
Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000 €) με την έκδοση τριακοσίων χιλιάδων
ονομαστικών μετοχών ενός (1) ευρώ εκάστη (αρ. πρωτ. Γ.Ε.ΜΗ 1169796/23-1-2018) Έτσι το Μετοχικό 
Κεφάλαιο της Εταιρείας αποτελείται από τριάντα χιλιάδες κοινές ονομαστικές μετοχές αξίας ενός 
ευρώ (€ 1,00) η κάθε μία, καταβεβλημένο στο σύνολό του.   

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 

Αριθμός μετοχών 
(τεμάχια) 

Ονομαστική 
αξία μετοχής 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

1-Ιαν-18 30.000 1 30.000,00 

31-Δεκ-19 330.000 1 330.000,00 

Μέτοχοι Αριθμός μετοχών 
Ονομαστική 

αξία μετοχής 
Αξία μετοχών 

Quest Συμμετοχών Ανώνυμη 
Εταιρεία 

280.500 1 280.500,00 

EDGEPAY HOLDINGS LIMITED 49.500 1 49.500,00 

Σύνολο 330.000 330.000,00 
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3.6. Χρηματοδοτικές Μισθώσεις 

Μικτές υποχρεώσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης  

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης- ελάχιστα μισθώματα 

Μέχρι 1 έτος 19.242,44 0,00 

Από 1 έως 5 έτη 0,00 0,00 

Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο 19.242,44 0,00 

Μείον: Mελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις 
χρηματοδοτικών μισθώσεων 

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης 19.242,44 0,00 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2019 31/12/2018 

Tρέχων: Μέχρι 1 έτος 19.242,44 0,00 

Aπό 1 έως 5 έτη 0,00 0,00 

Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο 19.242,44 0,00 

3.7. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 

31.12.2019 31.12.2018 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 1.041,60 67,50 

Λοιποί πιστωτές 137,24 93,00 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 1.000,00 1.069,00 

Σύνολο 2.178,84 1.229,50 

Ανάλυση υποχρεώσεων: 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις -2.178,84 -1.229,50

3.8. Έξοδα ανά κατηγορία 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 2.898,56 3.056,78 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 
1.000,00 1.000,00 

Λοιπά 2.436,39 2.253,00 

6.334,95 6.309,78 
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Το σύνολο των εξόδων της Εταιρείας αφορά έξοδα διοίκησης. 

3.9. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 

Τόκοι Δανείων 0,00 0,00 

Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 0,00 0,00 

Λοιπά 566,51 53,00 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων 566,51 53,00 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 

-Έσοδα τόκων από τράπεζες -45,24 0,00 

-Έσοδα τόκων από διαθέσιμα προς πώληση χρημ. στοιχεία 0,00 0,00 

-Έσοδα τόκων από δάνεια σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 0,00 

- Λοιπά

-45,24 0,00 

Σύνολο 521,27 53,00 

3.10. Φόρος Εισοδήματος 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Κέρδη προ φόρων (6.856,22) (6.362,78) 

24% 29% 

Επίδραση από μη εκπιπτόμενα έξοδα 0,00 (113,88) 

Σύνολο φόρων 0,00 (113,88) 

3.11. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

1/1-31/12/2019 1/1-31/12/2018 

Αγορές  αγαθών και υπηρεσιών 0,00 3.814,00 

Απαιτήσεις από συνδεμένα μέρη 0,00 510,00 

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 1.041,60 67,00 
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3.12. Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 

- Η Εταιρεία δεν έχει επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές που να  ενδέχεται να έχουν σημαντική
επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.

- Η Εταιρεία δεν απασχολούσε  προσωπικό  την 31/12/2019 και την 31/12/2018.

3.13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της σύνταξης των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

Εξάπλωση και επίδραση της επιδημίας COVID‐19  

Σημαντικότερο γεγονός μετά την ημερομηνία αναφοράς είναι η πανδημία του νέου κορωνοϊού Covid-
19. Η πανδημία του Covid-19 θεωρείται μη διορθωτικό γεγονός μετά την ημερομηνία της Κατάστασης
Χρηματοοικονομικής Θέσης για σκοπούς λογιστικής απεικόνισης. Η Εταιρεία συνεχίζει απρόσκοπτα τη
δραστηριότητά της μέχρι και την ημερομηνία αυτής της έκθεσης, καθώς η Διοίκηση έχει λάβει τα
απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της έκτασης των οικονομικών συνεπειών από την πανδημία
Covid-19 σε βαθμό που να μην υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με τη συνέχιση της
δραστηριότητας της Εταιρείας σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Η Επιτροπή  Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τραπέζης Ελλάδος με την απόφαση 
349/11/13.03.2020 χορήγησε άδεια λειτουργίας ιδρύματος πληρωμών στην εταιρεία, βάσει του ν. 
4537/2018, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 1250 ) στις 9 Απριλίου 2020. 

Δεν υπάρχουν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου  2019 τα οποία θα έπρεπε ή να 
κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

Αθήνα, 21/08/2020 
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