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Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης   
 

 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Σημ. 31/12/2020 31/12/2019 

Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών 
στοιχείων 

3.1 0,00 18.944,85 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία  

  0,00 18.944,85 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 3.2, 3.3 1.001,89 406,54 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 3.3, 3.4 290.425,02 292.823,91 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία   291.426,91 293.230,45 

Σύνολο Ενεργητικού    291.426,91 312.175,30 

΄Ίδια Κεφάλαια και Υποχρεώσεις       

Μετοχικό κεφάλαιο 3.5 330.000,00 330.000,00 

Αποτελέσματα εις νέον   -47.334,60 -39.245,98 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων   282.665,40 290.754,02 

Υποχρεώσεις από μισθώσεις 3.6 0,00 19.242,44 

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις   0,00 19.242,44 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 3.7 8.761,51 2.178,84 

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις   8.761,51 2.178,84 

Σύνολο Υποχρεώσεων   8.761,51 21.421,28 

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                                                               
και Υποχρεώσεων 

  291.426,91 312.175,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος  
 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) Σημ. 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Πωλήσεις   0,00 0,00 

Κόστος Πωλήσεων   0,00 0,00 

Μικτό κέρδος   0,00 0,00 

        

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 3.8 -8.477,93 -6.334,95 

Λοιπά έσοδα   40,65   

Λοιπά κέρδη/ (ζημιές)/ καθαρά   297,59 0,00 

Αποτελέσματα εκμετάλλευσης   -8.139,69 -6.334,95 

        

Χρηματοοικονομικά έσοδα 3.9 129,22 45,24 

Χρηματοοικονομικά έξοδα 3.9 -78,15 -566,51 

Καθαρά χρηματοοικονομικά 
αποτελέσματα 

  51,07 -521,27 

        

(Ζημίες) προ φόρων   -8.088,62 -6.856,22 

Φόρος εισοδήματος   0,00 0,00 

(Ζημίες) μετά από φόρους   -8.088,62 -6.856,22 

        

Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν 
μελλοντικά στην κατάσταση συνολικού 
εισοδήματος 

      

Λοιπά   0,00 -3.300,00 

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

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους 

  -8.088,62 -10.156,22 

 

 

 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 24  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 

 



CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 

Σ ε λ ί δ α  5 | 24 

 

Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
 

 

  
Μετοχικό 
Κεφάλαιο 

Αποτελέσματα 
εις Νέον  

Σύνολο   

Υπόλοιπο κατά την  1η Ιανουαρίου 2019 30.000,00 -29.089,76 910,24 

Ζημίες μετά από φόρους  -6.856,22 -6.856,22 

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια μετά από φόρους 

  -3.300,00 -3.300,00 

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300.000,00   300.000,00 

Υπόλοιπο κατά την  31η Δεκεμβρίου 2019 330.000,00 -39.245,98 290.754,02 

        

Υπόλοιπο κατά την  1η Ιανουαρίου 2020 330.000,00 -39.245,98 290.754,02 

Ζημίες μετά από φόρους   -8.088,62 -8.088,62 

Λοιπά αποτελέσματα που καταχωρήθηκαν 
απευθείας στα ίδια κεφάλαια μετά από φόρους 

  
                  0,00 

0,00 

Υπόλοιπο κατά την  31η Δεκεμβρίου 2020 330.000,00 -47.334,60 282.665,40 

 
 
 

 

 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 24  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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Κατάσταση Ταμιακών Ροών 
 

 

  Σημ. 1/1-31/12/2020   1/1-31/12/2019 

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες         

Ζημίες προ φόρων    -8.088,62   -6.856,22 

Πλέον / μείον προσαρμογές για:         

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων με χρηματοδοτική μίσθωση 3.1 18.944,85   1.771,93 

(Έσοδα) τόκων  3.9 -129,22   -45,24 

Έξοδα τόκων 3.9 78,15   566,51 

Καταβληθείς Φόρος Εισοδήματος   -16,35   -6,78 

Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης         

(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων   -595,35   821,16 

Αύξηση υποχρεώσεων   6.599,02   949,34 

Καταβληθέντες τόκοι 3.9 -78,15   -566,51 

Καθαρές Ταμειακές εισροές,(εκροές) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 

  16.714,33   -3.365,81 

Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες         

Έκδοση κοινών μετοχών   0,00   300.000,00 

Πληρωθέντα έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου   0,00   -3.300,00 

Τόκοι εισπραχθέντες 3.9 129,22   45,24 

Καθαρές ταμειακές εισροές από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) 

  129,22   296.745,24 

Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες         

Αποπληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων   -19.242,44   -1.474,34 

Καθαρές ταμειακές , (εκροές) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 

  -19.242,44   -1.474,34 

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

  -2.398,89   291.905,09 

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

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης   290.425,02   292.823,91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 7 έως 24 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων. 
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1. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

1.1. Πληροφορίες για την Εταιρεία  

 

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 Α.Ε.» και περιλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 
συντάσσει ο Όμιλος Quest Συμμετοχών ( Όμιλος) με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.  

2. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών αρχών 

2.1. Βάση σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «CARDLINK   Ίδρυμα Πληρωμών Ανώνυμη 
Εταιρεία» που καλύπτουν την χρήση 2020 (1 Ιανουαρίου  2020 – 31 Δεκεμβρίου 2020), 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  δραστηριότητάς  (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 2020. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Εταιρεία δεν είχε 
ξεκινήσει ακόμα τη δραστηριότητά της κατά το έτος 2020, η οποία ξεκίνησε τον Μάιο 2021. 

 

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. 

2.2. 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 Ιανουαρίου 2020 ή μεταγενέστερα. Η 
εκτίμηση του Ομίλου 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 

Αναθεώρηση του εννοιολογικού πλαισίου για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ισχύει για 
ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη 
χρηματοοικονομική πληροφόρηση (εννοιολογικό πλαίσιο), στόχος του οποίου ήταν η ενσωμάτωση 
ορισμένων σημαντικών ζητημάτων που δεν καλύφθηκαν, καθώς και η επικαιροποίηση και η 
αποσαφήνιση ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών που ήταν ασαφείς ή ξεπερασμένες. Το 
αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο για τη μέτρηση, το οποίο 
αναλύει την έννοια της μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μιας βάσης μέτρησης, των εννοιών για την παρουσίαση και τη 
γνωστοποίηση, καθώς και καθοδήγηση σχετικά με τη διαγραφή των περιουσιακών στοιχείων και των 
υποχρεώσεων από τις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο 
περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς ενός περιουσιακού στοιχείου και μιας υποχρέωσης, 
καθοδήγηση που υποστηρίζει αυτούς τους ορισμούς, επικαιροποίηση των κριτηρίων αναγνώρισης για 
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις, καθώς και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι 
ρόλοι της διαχείρισης, της σύνεσης και της αβεβαιότητας μέτρησης στην χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Η υιοθέτηση του εννοιολογικού πλαισίου δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Τροποποιήσεις του ΔΛΠ 1 και του ΔΛΠ 8: «Ορισμός του ουσιώδους μεγέθους» (ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους 
μεγέθους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης 
σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν 
ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός 
τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και 
πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι 
τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. . Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 9, του ΔΛΠ 39 και του ΔΠΧΑ 7: «Μεταρρύθμιση του επιτοκίου αναφοράς 
επιτοκίου» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις σε ορισμένες ειδικές λογιστικές απαιτήσεις 
αντιστάθμισης κινδύνου για την παροχή απαλλαγής από τις πιθανές επιπτώσεις της αβεβαιότητας που 
προκαλείται από τη μεταρρύθμιση του δείκτη αναφοράς επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις αποσκοπούν 
στην υποστήριξη της παροχής χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά τη 
διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας που προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των δεικτών 
αναφοράς επιτοκίων , όπως τα διατραπεζικά προσφερόμενα επιτόκια (IBORs). Απαιτεί από τις 
εταιρείες να παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές σχετικά με τις σχέσεις αντιστάθμισης 
κινδύνου που επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις αβεβαιότητες. Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν 
είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας.  
Τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3: «Συνδυασμοί Επιχειρήσεων» (ισχύει για ετήσιες περιόδους που 
αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2020) 
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB εξέδωσε τροποποιήσεις μικρού πεδίου εφαρμογής στο ΔΠΧΑ 3 για να 
βελτιώσει τον ορισμό μιας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να καθορίσουν 
εάν μια εξαγορά είναι μιας επιχείρησης ή μιας ομάδας περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις 
εφαρμόζονται σε συνενώσεις επιχειρήσεων για τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης αρχίζει την ή μετά 
την έναρξη της πρώτης ετήσιας λογιστικής περιόδου που αρχίζει πριν ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 
και για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων που πραγματοποιούνται κατά ή μετά την έναρξη της εν 
λόγω περιόδου. Η υιοθέτηση των τροποποιήσεων δεν είχε επίπτωση στις Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις της Εταιρείας. 
Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για μεταγενέστερες περιόδους  
Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις σε πρότυπα και διερμηνείες εφαρμόζονται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 και δεν έχουν εφαρμοστεί κατά τη 
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σύνταξη αυτών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Κανένα από αυτά δεν αναμένεται να έχει 
σημαντική επίδραση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. 
Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16- Παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 (εφαρμόζεται στις ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιουνίου 2020)  
Τον Μάιο 2020, το ΣΔΛΠ δημοσίευσε τις «Παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 (τροποποίηση 
του ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις)», εισάγοντας στο ΔΠΧΑ 16 μια πρακτική αντιμετώπιση για τις παραχωρήσεις 
μισθωμάτων, προκειμένου οι μισθωτές να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν έναν πρακτικό 
λογιστικό χειρισμό για εκείνες τις παραχωρήσεις που πραγματοποιούνται ως άμεση συνέπεια της 
πανδημίας Covid-19. Συγκεκριμένα, με την τροποποίηση του ΔΠΧΑ 16, επιτρέπεται στους μισθωτές να 
μην αξιολογούν εάν μία παραχώρηση μισθώματος λόγω Covid-19 αποτελεί τροποποίηση της 
μίσθωσης και απαιτεί από τους μισθωτές που εφαρμόζουν την παραπάνω εξαίρεση να 
λογιστικοποιούν τέτοιες παραχωρήσεις μισθωμάτων λόγω Covid-19 μη αντιμετωπίζοντάς τες ως 
τροποποιήσεις μίσθωσης. 
Η ανωτέρω δυνατότητα εφαρμόζεται μόνο στις παραχωρήσεις μισθωμάτων που προέκυψαν ως άμεση 
συνέπεια της πανδημίας Covid-19 και μόνο εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  
α) η μεταβολή των μισθωμάτων συνεπάγεται αναθεωρημένο μίσθωμα που είναι ουσιαστικά το ίδιο 
με, ή μικρότερο από το μίσθωμα αμέσως πριν από την αλλαγή, 
β) οποιαδήποτε μείωση σε μισθώματα επηρεάζει μόνο τις πληρωμές που αρχικά οφείλονταν την 30 
Ιουνίου 2021 ή πριν από την ημερομηνία αυτή, και 
γ) δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους όρους και προϋποθέσεις της μίσθωσης. 
ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων αναφοράς 
– Φάση 2» (εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 
Ιανουαρίου 2021) 
Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις 
στις χρηματοοικονομικές 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 των χρηματοοικονομικών μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις σχέσεις 
αντιστάθμισής της και τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιήσει.  
 

2.3. 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 2020. 
 

2.4. 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 
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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 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 2020. 
 

2.5. 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 

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 2020. 

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 
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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 
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 ο 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 
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ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τα οφέλη του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου και 
διατηρεί τον έλεγχο του συγκεκριμένου στοιχείου, τότε το στοιχείο αναγνωρίζεται στο 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 στην 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 

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. 

2.6. 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 
ταμιακών 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. 
 

2.7. 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. 
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2.8. Μετοχικό κεφάλαιο 

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

2.9. 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 την 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 2020. 
 

2.10. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Η επιβάρυνση της χρήσης με φόρο εισοδήματος αποτελείται από τον τρέχοντα και τον αναβαλλόμενο 
φόρο, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη 
που προκύπτουν ανά χρήση αλλά έχουν ήδη καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές 
αρχές σε διαφορετικές χρήσεις. Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Συνολικού 
Εισοδήματος της χρήσης, εκτός του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν στα 
Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. Στη περίπτωση αυτή καταχωρείται 
αντίστοιχα στα Λοιπά Συνολικά Εισοδήματα ή απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια. 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνεται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή / και απαιτήσεις 
προς τις φορολογικές αρχές και σχετίζεται με τον πληρωτέο φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος 
της χρήσης, πλέον των τυχόν πρόσθετων φόρων εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες χρήσεις. 

Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
είναι θεσπισμένοι ή ουσιωδώς θεσπισμένοι κατά την ημερομηνία αναφοράς των 
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ισχύουν στη χώρα όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας 
.Όλες οι αλλαγές στα βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις 
αναγνωρίζονται σαν μέρος των φορολογικών εξόδων στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος Οι 
αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος, αφορούν περιπτώσεις προσωρινών διαφορών μεταξύ της 
φορολογικής αναγνώρισης στοιχείων Ενεργητικού και Υποχρεώσεων και αναγνώρισής τους για 
σκοπούς σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και υπολογίζονται με χρήση των 
φορολογικών συντελεστών που θα ισχύουν κατά τις περιόδους / χρήσεις που αναμένεται να 
ανακτηθούν τα στοιχεία του Ενεργητικού και να τακτοποιηθούν οι υποχρεώσεις. 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις 
προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής 
Θέσης μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 
υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές διαφορές, προσδιορίζονται και 
εμφανίζονται, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις. 

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές και τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημιές, κατά την έκταση που είναι πιθανό ότι θα 
υπάρξει επαρκές μελλοντικό φορολογητέο εισόδημα έναντι του οποίου οι αχρησιμοποίητες 
φορολογικές ζημιές και οι πιστωτικοί φόροι μπορεί να χρησιμοποιηθούν. 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. 
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2.11. Αναγνώριση εσόδων 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει τα έσοδα, εξαιρουμένων τόκων και εσόδων από μερίσματα και άλλα συναφή 
έσοδα από χρηματοοικονομικά μέσα που αναγνωρίζονται σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9, κατά τη  
μεταβίβαση  των  υποσχόμενων  αγαθών  ή  υπηρεσιών  σε  πελάτες  σε  ποσά  που αντικατοπτρίζουν 
το αντάλλαγμα που αναμένεται να δικαιούται η Εταιρεία έναντι των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών με 
βάση την παρακάτω προσέγγιση πέντε βημάτων: 

Βήμα 1: Προσδιορισμός της σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών (Identify the Contract). 

Βήμα 2: Προσδιορισμός των ξεχωριστών υποχρεώσεων  που  απορρέουν από  τη σύμβαση  με  τον  
πελάτη  (Identify the separate performance obligations within a contract). 

Βήμα 3: Προσδιορισμός του τιμήματος συναλλαγής (Determine the transaction price). 

Βήμα 4: Κατανομή του τιμήματος συναλλαγής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση 
(Allocate the transaction price to the performance obligations in the contract). 

Βήμα 5: Αναγνώριση εσόδου καθώς η οντότητα ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από  
τη  σύμβαση  με  τον  πελάτη  (Recognise revenue when or as a performance obligation is satisfied) 

Τα έσοδα αναγνωρίζονται, σύμφωνα με το ΔΧΠΑ 15, στο ποσό, το οποίο η Εταιρεία αναμένει να 
δικαιούται ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση των υπηρεσιών σε έναν πελάτη όταν ο πελάτης απόκτα 
τον έλεγχο των υπηρεσιών, προσδιορίζοντας τον χρόνο της μεταβίβασης του ελέγχου - είτε σε 
δεδομένη χρονική στιγμή είτε σε βάθος χρόνου.  

Τα έσοδα της Εταιρείας περιλαμβάνουν την εύλογη αξία των πωλήσεων παροχής υπηρεσιών, καθαρά 
από Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, εκπτώσεις και επιστροφές.  

Η Εταιρεία δεν είχε έσοδα τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 καθώς η δραστηριότητα της 
ξεκίνησε τον Μάιο 2021.  

2.12. Προβλέψεις 

Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν: 

i. Υπάρχει μία παρούσα νομική ή τεκμαιρόμενη δέσμευση ως αποτέλεσμα παρελθόντων 
γεγονότων. 

ii. Είναι πιθανόν ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων για τον διακανονισμό της δέσμευσης. 

iii. Το απαιτούμενο ποσό μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα. 

Όπου υπάρχουν διάφορες παρόμοιες υποχρεώσεις, η πιθανότητα ότι θα απαιτηθεί εκροή κατά την 
εκκαθάριση προσδιορίζεται με την εξέταση της κατηγορίας υποχρεώσεων συνολικά. Πρόβλεψη 
αναγνωρίζεται ακόμα κι αν η πιθανότητα εκροής σχετικά με οποιοδήποτε στοιχείο που 
περιλαμβάνεται στην ίδια κατηγορία υποχρεώσεων μπορεί να είναι μικρή. 

 

2.13. Μισθώσεις 

Μέχρι το οικονομικό έτος 2018, οι μισθώσεις ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού 
ταξινομούνταν είτε ως χρηματοδοτικές μισθώσεις είτε ως λειτουργικές μισθώσεις.   



CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 

Σ ε λ ί δ α  15 | 24 

 

Οι  πληρωμές  που  πραγματοποιoύνταν  στο πλαίσιο  λειτουργικών  μισθώσεων  (καθαρές  από  τυχόν
  κίνητρα   που  έλαβε  ο  εκμισθωτής) , χρεώνονταν  στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος με τη 
σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.   

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, οι μισθώσεις αναγνωρίζονται ως στοιχείο ενεργητικού καθώς και            
αντίστοιχη υποχρέωση κατά την ημερομηνία κατά την οποία το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι
 διαθέσιμο για χρήση από την Εταιρεία. Κάθε καταβολή μισθώματος κατανέμεται μεταξύ της               υ
ποχρέωσης  και  του  χρηματοοικονομικού  κόστους.  Το χρηματοοικονομικό  κόστος επιβαρύνει στην 
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. κατά τη διάρκεια της περιόδου της μίσθωσης, ώστε να προκύψει 
ένα σταθερό περιοδικό επιτόκιο στο υπόλοιπο της υποχρέωσης για κάθε  περίοδο. Το δικαίωμα 
χρήσης του περιουσιακού στοιχείου αποσβένεται κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή της ωφέλιμης 
ζωής του περιουσιακού στοιχείου αν είναι μικρότερη, σε σταθερή βάση.  

Τα περιουσιακά  στοιχεία  και  οι  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τη  μίσθωση  αρχικά  
αποτιμώνται βάσει  της παρούσας αξίας. Οι υποχρεώσεις από μισθώματα περιλαμβάνουν  την καθαρή 
παρούσα αξία των ακόλουθων μισθωμάτων:  

- τα σταθερά  μισθώματα (συμπεριλαμβανομένων  των  ουσιαστικά  σταθερών πληρωμών), 
μειωμένα κατά τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης   

- τα κυμαινόμενα μισθώματα τα οποία εξαρτώνται από έναν δείκτη ή ένα επιτόκιο, τα οποία 
αρχικά επιμετρώνται με χρήση του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της 
μισθωτικής περιόδου   

- τα  ποσά  που  αναμένεται  να  καταβληθούν  από  την Εταιρεία  βάσει  εγγυημένων  
υπολειμματικών αξιών   

- η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς, εάν είναι μάλλον βέβαιο ότι η Εταιρεία θα ασκήσει 
αυτό το δικαίωμα, και 

- την καταβολή  ποινής  για  καταγγελία  της  μίσθωσης,  εάν  η  διάρκεια  της  μίσθωσης  
αποτυπώνει την άσκηση δικαιώματος της Εταιρείας για καταγγελία  της μίσθωσης.  

Στην αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης περιλαμβάνονται και τα μισθώματα που αφορούν 
δικαιώματα επέκτασης που είναι μάλλον βέβαιο ότι θα εξασκηθούν. Οι πληρωμές μισθωμάτων 
προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο που εμπεριέχεται στη μίσθωση. Εάν το επιτόκιο αυτό 
δεν μπορεί να προσδιοριστεί άμεσα, χρησιμοποιείται το διαφορικό επιτόκιο  δανεισμού  του  
μισθωτή,  δηλαδή  το  επιτόκιο  με  το  οποίο  θα  επιβαρυνόταν  ο  μισθωτής  εάν  δανειζόταν  τα  
απαραίτητα  κεφάλαια  για  την  αγορά  ενός  περιουσιακού στοιχείου παρόμοιας αξίας με το 
περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης, για  παρόμοια  χρονική  περίοδο,  με  παρόμοιες  
εξασφαλίσεις  και  σε  παρόμοιο  οικονομικό  περιβάλλον. Το κόστος του περιουσιακού στοιχείου με 
δικαίωμα χρήσης αποτελείται από:  

α. το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης από τη μίσθωση   

β. τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου 
ή προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί   

γ. τυχόν αρχικές άμεσες δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής και   

δ.  εκτίμηση του  κόστους  με  το  οποίο  θα  επιβαρυνθεί  ο  μισθωτής  προκειμένου  να  
αποσυναρμολογήσει  και  να  απομακρύνει  το  υποκείμενο  περιουσιακό  στοιχείο,  να  
αποκαταστήσει  το  χώρο  όπου  έχει  τοποθετηθεί  ή  να  αποκαταστήσει  το  υποκείμενο  περιουσιακό  
στοιχείο  στην  κατάσταση  στην  οποία  προβλέπεται  από  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις της 
μίσθωσης.  
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Τα περιουσιακά στοιχεία με δικαιώματα χρήσης αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο με διάρκεια το 
μικρότερο μεταξύ  της  ωφέλιμης  ζωής  του  περιουσιακού  στοιχείου  και  της  διάρκειας μίσθωσης. 
Οι πληρωμές που σχετίζονται με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις εξοπλισμού και οχημάτων και όλες οι 
μισθώσεις περιουσιακών στοιχείων χαμηλής αξίας αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο ως έξοδο    
στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος.  Οι  βραχυπρόθεσμες  μισθώσεις  είναι  μισθώσεις  με  
μίσθωση δώδεκα μηνών ή λιγότερο. Τα στοιχεία ενεργητικού χαμηλής αξίας περιλαμβάνουν  
εξοπλισμό γραφείου. Τα δικαιώματα  επέκτασης  και  τερματισμού  περιλαμβάνονται  σε  μισθώσεις  
ακινήτων  και  εξοπλισμού.  Αυτά χρησιμοποιούνται  για  τη  μεγιστοποίηση  της  επιχειρησιακής  
ευελιξίας  όσον  αφορά  τη  διαχείριση  των  περιουσιακών  στοιχείων  που  χρησιμοποιούνται στις 
εργασίες της Εταιρείας.  

2.14.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Οι προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις αποτιμώνται αρχικά στην εύλογη αξία, ενώ μεταγενέστερα 
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. 

Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και υπηρεσιών που 
αποκτήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες του Ομίλου από τους προμηθευτές. Οι εμπορικές 
υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όταν η πληρωμή τους πρέπει να 
πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, 
τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

2.15. Διανομή μερισμάτων 

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

2.16. 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. 

2.17. 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 ταμιακά 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 
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υπόλοιπο από την ημερομηνία λήξης της ετήσιας περιόδου αναφοράς  μέχρι τη συμβατική 
ημερομηνία λήξης σε μη προεξοφλημένες τιμές. 
 

31/12/2020 <1 έτος 
 

1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη 
 Σύνολο 

Προμηθευτές και 
άλλες υποχρεώσεις 

-8.761,51 
 

0,00 0,00 0,00 -8.761,51 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτική 
μίσθωση 

0,00 
 

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

  -8.761,51  0,00 0,00 0,00 -8.761,51 

31/12/2019 <1 έτος 
 

1-2 έτη 2-5 έτη 
Πάνω από 5 

έτη 
 Σύνολο 

Προμηθευτές και 
άλλες υποχρεώσεις 

2.178,84 
 

0,00 0,00 0,00 2.178,84 

Υποχρεώσεις από 
χρηματοδοτική 
μίσθωση 

19.242,44 
 

0,00 0,00 0,00 19.242,44 

  21.421,28  0,00 0,00 0,00 21.421,28 

 

 

 (δ) Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων 

Λόγω του ότι  η Εταιρεία δεν έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι 
ταμιακές ροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η Εταιρεία κατά 
το 2020 και 2019 δεν είχε δανειακές υποχρεώσεις. 
 

3. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως 

Δεν υπάρχουν λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης για την χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 
2020. 

 

 

3.1. Δικαιώματα χρήσης  

 Ποσά σε Ευρώ 

Οικόπεδα 
& Κτίρια 

Μεταφορικά 
μέσα  

Μηχ/κός 
εξοπλισμός 

Σύνολο 

     

Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου 2019 18.944,85    18.944,85  

Συναλλαγματικές διαφορές    0,00  

Προσθήκες 0,00    0,00  

Αποσβέσεις -18.944,85)   -18.944,85 

Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2020 0,00  0,00  0,00  0,00  

Κατά την διάρκεια του 2020 έληξε η σύμβαση μίσθωσης γραφείων που είχε υπογράψει η εταιρεία και 
αποσβέστηκε πλήρως το δικαίωμα χρήσης. 
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3.2. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

(ποσά σε ΕΥΡΩ)     

  31/12/2020 31/12/2019 

Λοιπές Απαιτήσεις 1.001,89 406,54 

Σύνολο  1.001,89 406,54 

 

 

 

3.3. Χρηματοοικονομικά στοιχεία 

 

(ποσά σε ΕΥΡΩ)   

Περιουσιακά στοιχεία 31/12/2020 31/12/2019 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 1.001,89 406,54 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 290.425,02 292.823,91 

Σύνολο 291.426,91 293.230,45 

    

    

 Στοιχεία Υποχρεώσεων 31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 0,00 19.242,44 

Λοιπές μακροχρόνιες υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 8.761,51 2.178,84 

 

Κατά την διάρκεια του 2020 έληξε   η σύμβαση μίσθωσης γραφείων που είχε υπογράψει η εταιρεία..  
Για τις ανάγκες στέγασης η εταιρεία υπέγραψε νέα σύμβαση μίσθωσης με νέο εκμισθωτή  εντός του 
2020 η οποία έχει διάρκεια μικρότερη του 1 έτους.  
 
 
 

3.4. Ταμειακά. διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Διαθέσιμα στο ταμείο  40,89  40,89  

Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις 290.384,13  292.783,02  

Σύνολο 290.425,02  292.823,91  
 

 

3.5. Μετοχικό κεφάλαιο 

 
Αριθμός 
μετοχών 

(τεμάχια) 

Ονομαστική 
αξία μετοχής 

Μετοχικό 
κεφάλαιο 

1-Ιαν-20 330.000 1 330.000,00 

31-Δεκ-20 330.000 1 330.000,00 
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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 

 

 

3.6. Υποχρεώσεις από Μισθώσεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Μέχρι 1 έτος 0,00 19.242,44 

Από 1 έως 5 έτη 0,00 0,00 

Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00 19.242,44 

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές χρεώσεις  μισθώσεων   

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων μίσθωσης 0,00 19.242,44 

   

Ποσά σε Ευρώ 31/12/2020 31/12/2019 

Τρέχων: Μέχρι 1 έτος 0,00 19.242,44 

Από 1 έως 5 έτη 0,00 0,00 

Περισσότερο των 5 ετών 0,00 0,00 

Σύνολο 0,00  19.242,44  

 

 

 

3.7. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 31/12/2020 31/12/2019 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 5.493,27 1.041,60 

Λοιποί πιστωτές  268,24 137,24 

Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 3.000,00 1.000,00 

Σύνολο 8.761,51 2.178,84 
 

  

Ανάλυση υποχρεώσεων:   

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 0,00 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.761,51 2.178,84 

 

 

 

 

 

 
 



CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 

Σ ε λ ί δ α  20 | 24 

 

3.8. Έξοδα ανά κατηγορία 

 

(ποσά σε ΕΥΡΩ) 
1/1-31/12/2020 

1/1-
31/12/2019 

Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 1.747,20 2.898,56 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 5.358,47 1.000,00 

Λοιπά 1.372,26 2.436,39 

  8.477,93 6.334,95 
 

Το σύνολο των εξόδων της Εταιρείας αφορά έξοδα διοίκησης. 

 

 

3.9. Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό 

 

Ποσά σε Ευρώ 1/1-31/12/2020 1/1-31/12/2019 

Χρηματοοικονομικά έξοδα     

Λοιπά 78,15 566,51 

Σύνολο Χρηματοοικονομικών εξόδων 78,15 566,51 

      

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

-Έσοδα τόκων από τράπεζες -129,22 0,00 

  -129,22 0,00 

Σύνολο -51,07 566,51 

   
 

3.10. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

 

 

 1/1-
31/12/2020 

1/1-31/12/2019 

Υποχρεώσεις σε συνδεμένα μέρη 5.493,20 1.041,60 

 

 

3.11. 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 31/12/2020 και την 31/12/2019. 
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3.12. Γεγονότα μετά την ημερομηνία λήξης της σύνταξης των των χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων 

 
 
Στις 27 Μαΐου 2021 υπεγράφη συμφωνία των μετόχων της Εταιρείας με τη Γαλλική εταιρεία Worldline 
για την πώληση του 100% των μετοχών της Εταιρείας. Η ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας των 
μετοχών τελεί υπό προϋποθέσεις και όρους μεταξύ των οποίων η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος 
και της κεντρικής Τράπεζας του Βελγίου. 
 
Δεν υπάρχει άλλο γεγονός με σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα της Εταιρείας, που έλαβε χώρα 
ή ολοκληρώθηκε μετά την 31.12.2020, ημερομηνία των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
του 2020 και μέχρι την έγκριση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο 
της Εταιρείας την 12.07.2021. 
 
 

 

 

 

 
Αθήνα, 12/07/2021 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ  
 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 

Η ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ 

   

   

   

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΓEΩΡΓΙΟΣ ΔΡΥΜΙΩΤΗΣ ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΑ 

Α.Δ.Τ. Φ 090096/2001                                                       ΑΦΜ 032773156                   ΑΔΕΤ: 0114665 
 

   

                                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARDLINK ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Χρηματοoικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

(Ποσά σε Ευρώ) 
 

 

Σ ε λ ί δ α  22 | 24 

 

Έκθεση  Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 
 
KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. 
Στρατηγού Τόμπρα 3 
153 42 Αγία Παρασκευή 
Ελλάδα 
Τηλέφωνο:  +30 210 60 62 100 
Φαξ:   +30 210 60 62 111 

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή 

Προς τους Μετόχους της 
ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Εταιρεία») που αποτελούνται από την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής 
Θέσης της 31 Δεκεμβρίου 2020, τις Καταστάσεις Συνολικού Εισοδήματος, Μεταβολών Ιδίων 
Κεφαλαίων και Ταμειακών Ροών της χρήσης που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
Σημειώσεις που περιλαμβάνουν περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές 
επεξηγηματικές πληροφορίες. 
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, τη χρηματοοικονομική θέση της ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές 
για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Βάση Γνώμης 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ), όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας «Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των 
Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας 
Λογιστών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, και τις απαιτήσεις δεοντολογίας 
που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε 
εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας 
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια 
που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. 

Άλλο Θέμα 

Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2019 έχουν ελεγχθεί από άλλη Ελεγκτική Εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός 
Ελεγκτής εξέδωσε την από 28 Αυγούστου 2020 έκθεση ελέγχου με σύμφωνη γνώμη. 

Ευθύνη της Διοίκησης επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
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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 χρηματοοικονομικών 
καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 
Κατά την κατάρτιση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου 
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη 
χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η Διοίκηση είτε 
προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη 
ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες.  

Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι Χρηματοοικονομικές 
Καταστάσεις στο σύνολό 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 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις.  
Στα πλαίσια 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 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 το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.  

— Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και 
το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη 
Διοίκηση. 

— Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη Διοίκηση της λογιστικής αρχής της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το αν 
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. 
Αν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση 
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των Χρηματοοικονομικών 
Καταστάσεων ή, αν 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 
Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με 
τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.  
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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 

Η Εταιρεία αποτελεί πολύ μικρή οντότητα και απαλλάσσεται από την υποχρέωση σύνταξης Έκθεσης 
Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του 
Άρθρου 150 του Ν. 4548/2018. 
 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2021 
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