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A.ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NAVARINO Α.Ε.
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NAVARINO Α.Ε.
(η 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 περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο
της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
NAVARINO Α.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις
ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί
από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2017 έως 2019. Ως εκ τούτου τα φορολογικά
αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε
εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτήν την
ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά
με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθόλη τη διάρκεια του
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για
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εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας
όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα
και τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση
είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει
άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε
απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η
εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος
που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν
από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε
εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που
λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές

καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.
Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος
από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία,
πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων
εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας.
 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
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 οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε
ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο,
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μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης
του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2
(μέρος Β) του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το
περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που
έληξε την 31.12.2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NAVARINO
Α.Ε. Α.Ε. και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκτός από την επίπτωση του θέματος που
περιγράφεται στην παράγραφο «Βάση για γνώμη με επιφύλαξη» της έκθεσης ελέγχου.

Αθήνα, 27 Μαρτίου 2020
Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια

Σοφία Χάλαρη
Αρ. Μ. ΣΟΕΛ: 41211
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B. ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ “ΑΝΩΝΥΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
NAVARINO Α.Ε.” ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2019 ΕΩΣ
31/12/2019
Προς
Την Τακτική Συνέλευση των μετόχων.
Κύριοι Μέτοχοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4548/2018, άρθρο 150, υποβάλλουμε συνημμένως στη
Συνέλευσή σας τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση που έληξε στις
31/12/2019, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τις παρατηρήσεις
μας πάνω σε αυτές και παρακαλούμε να τις εγκρίνετε.
1. Οικονομική Ανασκόπηση χρήσης 2019
1.1. Σύγκριση Αποτελεσμάτων
Ο συνολικός κύκλος εργασιών του 2019 ανήλθε σε 21.487.518 € (2018: 21.420.728 €)
σημειώνοντας αύξηση σε ποσοστό 0,3% .
Ποσά σε €
Συνολικές Πωλήσεις
Κόστος Πωληθέντων
Μικτά Κέρδη Εκμετάλλευσης
Συνολικές Δαπάνες & έκτακτα αποτελέσματα
Άλλα Έσοδα
Χρημ/κό κόστος καθαρό
Καθαρά Κέρδη προ Φόρων

1/1-31/12/20191/1-31/12/2018
Μτβ.
21.487.518
21.420.728
66.790
(11.599.318) (14.291.434) 2.692.116
9.888.200
7.129.294 2.758.906
(7.793.274)
(7.148.911) (644.363)
440.926
455.535
(14.608)
(147.982)
(94.180)
(53.802)
2.387.871
341.738 2.046.133

Δ%
0,3%
-18,8%
38,7%
9,0%
-3,2%
57,1%
598,7%

1.2. Οικονομική θέση της Εταιρίας
Η οικονομική θέση της εταιρίας θεωρείται ικανοποιητική, αφού ληφθούν υπόψη οι συνθήκες
που επικρατούν στην ελληνική αγορά.
1.3. Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επίδοσης
Η εταιρεία χρησιμοποιεί Χρηματοοικονομικούς Δείκτες Επίδοσης (“ΧΔΕ”) στα πλαίσια
λήψης αποφάσεων σχετικά με τον χρηματοοικονομικό, λειτουργικό και στρατηγικό
σχεδιασμό της, καθώς και για την αξιολόγηση και την δημοσίευση των επιδόσεών της. Αυτοί
οι ΧΔΕ εξυπηρετούν στην καλύτερη κατανόηση των χρηματοοικονομικών και λειτουργικών
αποτελεσμάτων της εταιρείας, της χρηματοοικονομικής της θέσης καθώς και της κατάστασης
ταμειακών ροών.
I. Συντελεστής παγιοποιήσεως Περιουσίας
(Ενσώματα & Άυλα στοιχεία Ενεργητικού /
Σύνολο Ενεργητικού)
ΙΙ. Κυκλοφορούν Ενεργητικό
(Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού /
Σύνολο Ενεργητικού)

2019

2018

22,64%

20,59%

2019

2018

64,75%

77,22%
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ΙΙΙ. Συντελεστής Οικονομικής Αυτάρκειας
(Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων / Σύνολο
Υποχρεώσεων)
IV. Συντελεστής καλύψεως
Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων
(Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού /
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων)
V. Συντελεστής Κεφαλαίου Κίνησης
[(Σύνολο Κυκλοφορούντος ΕνεργητικούΣύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων) /
Σύνολο Ενεργητικού)]

2019

2018

67,55%

27,95%

2019

2018

141,19%

104,17%

2019

2018

18,89%

3,09%

2019

2018

51,38%

10,79%

2019

2018

46,02%

33,28%

2019

2018

85,25%

49,89%

2019

2018

144,08

146,85

2019

2018

51,45

48,95

2019

2018

83,60

76,99

Αριθμοδείκτες Αποδόσεως και
Αποδοτικότητας
I. Συντελεστής Αποδόσεως ιδίων Κεφαλαίων
(Καθαρά Κέρδη / Ίδια Κεφάλαια)
ΙΙ. Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί
Πωλήσεων
(Μικτό Κέρδος / Πωλήσεις)
ΙΙΙ. Συντελεστής Μικτού Κέρδους επί
κόστους πωληθέντων
(Μικτό Κέρδος / Κόστος Πωληθέντων)
Αριθμοδείκτες Διαχειριστικής Πολιτικής
I. Συντελεστές μέσου όρου προθεσμίας
πληρωμής υποχρεώσεων
[365 / (Κόστος Πωληθέντων/ΜΟ Υποχρεώσεων
σε Προμηθευτές)]
ΙΙ. Συντελεστής μέσου όρου προθεσμίας
εισπράξεων των απαιτήσεων
[365 / (Πωλήσεις/ΜΟ Απαιτήσεων από
πελάτες)]
ΙΙΙ. Συντελεστής κυκλοφοριακής ταχύτητας
Αποθεμάτων
[365 / (Κόστος Πωληθέντων/ΜΟ
Αποθεμάτων)]

7 από 49

2. Πληροφορίες για την προβλεπόμενη εξέλιξη της εταιρίας
Οι εξελίξεις κατά τη διάρκεια του 2019, και οι συζητήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
σχετικά με την επανεξέταση των όρων του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας,
καθιστούν το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στη χώρα ευμετάβλητο.
Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και
τις αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση
των δραστηριοτήτων και τη χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας, τυχόν αρνητικές
εξελίξεις δεν αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ομαλή λειτουργία της.
Παρ’ όλα αυτά η Διοίκηση αναγνωρίζει ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και σημαντικές και
σχεδιάζει τις επόμενες ενέργειές της για να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα
αναγκαία και δυνατά μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες
της Εταιρείας.
Η πορεία της εταιρίας στο επόμενο έτος 2020 προβλέπεται ασφαλής και αποδοτική, αν
ληφθούν υπόψη τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν από το Δ.Σ. και τους προϋπολογισμούς
των επόμενων χρόνων που έχουν εκπονηθεί.
3. Κατεχόμενα από την εταιρία χρεόγραφα
Δεν υπάρχουν.
4. Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Καταθέσεις δολαρίων Αμερικής σε Τράπεζα Πειραιώς
Καταθέσεις δολαρίων Αμερικής σε Ελληνική Τράπεζα
Καταθέσεις δολαρίων Αμερικής σε HSBC Bank
Καταθέσεις Λιρών Αγγλίας σε HSBC Bank
Καταθέσεις νορβηγικών κορόνων σε DnB Bank

930
51.014
132
147
158.684

5. Περιγραφή των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζει η
εταιρεία
Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο ταμειακών
ροών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας
των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση
της Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση του στις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες
διαφόρων νομισμάτων, κυρίως του Δολαρίου ΗΠΑ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει
από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και από περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Παρακάτω παρουσιάζεται η έκθεση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού της Εταιρείας σε Ξένο Νόμισμα, μεταφρασμένο σε €, στην ημερομηνία αναφοράς,
καθώς και στην αντίστοιχη συγκριτική:
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Ποσά σε € κατά Ξένο Νόμισμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού

31/12/2019
NOK
SGD

USD

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Βραχυπρόθεσμη έκθεση

46.356

44.124

1.279.468

8.268

GBP
-

CAD
-

172

38.008

6.034

674

(1.233.112)

35.855

(38.008)

(5.862)

(674)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Μακροπρόθεσμη έκθεση

-

-

-

-

-

Ποσά σε € κατά Ξένο Νόμισμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού

31/12/2018
NOK
SGD

USD
12.525

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Βραχυπρόθεσμη έκθεση

GBP
-

15.543

CAD
-

164

-

2.911.900
19.914
32.714
813
(2.899.375)
(4.371)
(32.714)
(649)

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Μακροπρόθεσμη έκθεση

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας για τον συναλλαγματικό
κίνδυνο της Εταιρείας από μία μεταβολή +/- 10% των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η
επίδραση στα Αποτελέσματα προ φόρων περιόδου και στην Καθαρή Θέση.
31/12/2019
Ποσά σε €
Επίδραση στα
Αποτελέσματα
περιόδου
Επίδραση στην
Καθαρή Θέση

USD

+ 10%
NOK
SGD

GBP

CAD

USD

- 10%
NOK
SGD

GBP

CAD

112.101

(3.260)

3.455

533

61

(137.012)

3.984

(4.223)

(651)

(75)

112.101

(3.260)

3.455

533

61

(137.012)

3.984

(4.223)

(651)

(75)

31/12/2018
Ποσά σε €
Επίδραση στα
Αποτελέσματα
περιόδου
Επίδραση στην
Καθαρή Θέση

USD

+ 10%
NOK SGD

GBP

CAD

USD

NOK

- 10%
SGD

GBP

CAD

263.580

397

2.974

59

0

(322.153)

(486)

(3.635)

(72)

0

263.580

397

2.974

59

0

(322.153)

(486)

(3.635)

(72)

0
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Β) Κίνδυνος λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο επιτοκίων καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος των αναγκών της για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων και των επενδύσεων της
με τα έσοδά της και τα ίδια κεφάλαια. Ο υφιστάμενος κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τις
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αναφοράς,
καθώς το υπόλοιπο των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε € 1.082 χιλ.
περίπου την 31/12/2019.
Γ) Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις
σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις
πελατών, συμπεριλαμβανομένων των
εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών
συναλλαγών. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις
διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν για τους πελάτες
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν δεν
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής
ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την
προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια
προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με τα όρια που
έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων
παρακολουθείται σε συχνή βάση.
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ταμειακά διαθέσιμα και
ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές
απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2019

31/12/2018

227.677

119.834

2.602.145

2.529.063

2.829.822

2.648.896

Δ) Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των καταλλήλων
μεθόδων ρευστοποίησης των απαιτήσεων, σε καθορισμένο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
η κάλυψη των υποχρεώσεών της με επαρκή διαθέσιμα, για τον λόγο αυτό εξ άλλου, δεν έχει
καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας παρουσιάζεται
παρακάτω:

Ποσά σε €
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2019
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντός 6
6 έως 12
1-5 έτη
>5 ετών
μηνών
μήνες
3.257.071
3.257.071

-

-

-
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Ποσά σε €
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2018
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
6 έως 12
Εντός 6 μηνών
1-5 έτη
>5 ετών
μήνες
5.900.179
5.599.415

-

-

-

6. Εργασιακά ζητήματα
Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο σημαντικότερος πυλώνας για την ανάπτυξη της εταιρείας.
Γι αυτόν τον λόγο, η εταιρεία εφαρμόζει τους κανόνες που ορίζει η εργατική νομοθεσία ως
προς τα πάσης φύσεως δικαιώματα των εργαζομένων, τηρεί τους κανόνες υγιεινής και
ασφάλειας αυτών και ακολουθεί τις οδηγίες του τεχνικού ασφαλείας και φροντίζει για την
διατήρηση ενός ασφαλούς, δίκαιου και αξιοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος. Παρέχει
ίσες ευκαιρίες στους εργαζόμενους της ανεξαρτήτως φύλλου, θρησκείας, μειονεκτικότητας ή
και άλλων πτυχών. Βασικές αρχές και αξίες της εταιρείας αποτελούν:

Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων ακολουθώντας αξιοκρατική
προσέγγιση σε θέματα ανάπτυξης προσωπικού και προαγωγών.

Η προαγωγή της συνεχούς εξέλιξης και εκπαίδευσης των ανθρώπων.

Η δημιουργία και διατήρηση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας.
7. Ύπαρξη υποκαταστημάτων της εταιρίας

Ακτή Μιαούλη 3

Αγίων Σαράντα 24 Μοσχάτο

OSLO ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ
8. Περιβαλλοντικά Ζητήματα
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία και υλοποιείται με
την συμβολή όλων των εργαζομένων μέσω εφαρμογής περιβαλλοντικών προγραμμάτων όπως
είναι η ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Η/Υ και τηλεφώνων) και η χρησιμοποίηση
κάδων ανακύκλωσης γυαλιού και χαρτιού.
9. Σημαντικά γεγονότα μετά την λήξη της περιόδου αναφοράς
Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον
εντοπισμό περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei.
Στις 7 Ιανουαρίου του 2020 οι κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία ένα νέο τύπο
Κορωναιού (COVID -19). Τα πρώτα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23
Ιανουαρίου του 2020. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ανάπτυξη και εξάπλωση του ιού έχει
οδηγήσει στην εμφάνιση πλήθους συναφών γεγονότων. Στις αρχές Μάρτιου 2020 ο ΠΟΥ
κήρυξε τον COVID-19 πανδημία.
Η Navarino AE ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και επιχείρηση εκφράζει τη βαθιά
ανησυχία της για την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδραση του στις
δραστηριότητες του , καθώς και στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα
φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων της.
Για το σκοπό αυτό, έχει περιορίσει στο ελάχιστο τα επαγγελματικά ταξίδια, όπου αυτό είναι
δυνατό, έχει δημιουργήσει συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει τεθεί
επίσης σε εφαρμογή πρόσθετος σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το προσωπικό
που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.
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Παρά το ότι δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιήσουμε ή να αξιολογήσουμε
πλήρως τις επιπτώσεις πιθανοί παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη
δραστηριότητα μας είναι οι ακόλουθοι:
 Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά
λόγω απομόνωσης των εργαζομένων μας, των πελατών και προμηθευτών στην
Ελλάδα και σε άλλες περιοχές , που επλήγησαν από την επιδημία. Στην παρούσα
φάση δεν έχουμε κάποιο τέτοιο περιστατικό στους τομείς της δραστηριοποίησης
μας.
 Ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μας
καθώς και στις λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία θα μπορούσαν
να επηρεάσουν τη δυνατότητα μας να παραλαμβάνουμε και να παραδίδουμε
προϊόντα.
 Εφόσον η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των
πωλήσεων .
Κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματα μας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις
συνεχιζόμενες εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Η
απόφαση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να
συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στη επιδημία του ιού.
Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιδημία του COVID-19
δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος.
Εκτός των ως άνω αναφερόμενων, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
(ΔΠΧΑ).
Κύριοι μέτοχοι τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη σας για τις οικονομικές καταστάσεις της
χρήσεως 2019 καθώς και οι επεξηγήσεις που σας δόθηκαν, επιτρέπουν να κρίνετε τα
πεπραγμένα της υπό κρίση περιόδου, να συζητήσετε και να αποφασίσετε για την έγκριση των
υποβαλλόμενων οικονομικών καταστάσεων όπως και όλα τα λοιπά θέματα ημερησίας
διάταξης.
Πειραιάς 27 Μαρτίου 2020
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος.
Δημήτριος Μ. Τσικόπουλος

Το μέλος Δ.Σ
Αλεξόπουλος Ιωάννης
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Γ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση που έληξε την 31η
Δεκεμβρίου 2019
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης
Ποσά σε €
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη Κυκλοφορούντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Ενσώματα πάγια
Δικαίωμα Χρήσης Παγίων
Άυλα στοιχεία ενεργητικού
Συμμετοχές σε Θυγατρικές
Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία του ενεργητικού
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις
Σύνολο

Σημ.

31/12/2019

31/12/2018

5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.5

1.835.443
872.962
100.773
87.401
44.806
73.255
3.014.640

1.530.205
118.111
87.401
36.189
52.330
1.824.236

5.8
5.7
5.9

2.207.675
3.101.561
227.677
5.536.913
8.551.554

3.105.758
2.956.593
119.834
6.182.184
8.006.421

5.10
5.11

275.890
91.963
3.079.919
3.447.772

275.890
91.963
1.381.273
1.749.126

5.12

305.231

209.321

5.2

876.816
1.182.047

112.985
322.306

5.13
5.14
5.2

3.257.071
459.000
205.664

5.900.179
34.810

Σύνολο
Σύνολο Υποχρεώσεων

3.921.735
5.103.782

5.934.989
6.257.295

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων

8.551.554

8.006.421

Κυκλοφορoύντα Στοιχεία του Ενεργητικού
Αποθέματα
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνολο Ενεργητικού
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Λοιπά αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέον
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου
από την υπηρεσία
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις χρημ/κης μίσθωσης
Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις χρημ/κης μίσθωσης



Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Ποσά σε €
Πωλήσεις
Κόστος πωληθέντων
Μεικτό κέρδος
Έξοδα έρευνας και ανάπτυξης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Λοιπά λειτουργικά έσοδα
Λοιπά κέρδη / (ζημιές) - καθαρά
Αποτελέσματα εκμετάλλευσης
Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)
Χρηματοοικονομικό Έσοδο
Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος
Κέρδη χρήσης
Μεικτό κέρδος
Λοιπά συνολικά εισοδήματα:
Στοιχεία τα οποία δεν θα μεταφερθούν
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από προγράμματα
καθορισμένων παροχών
Αναβαλλόμενος Φόρος που αντιστοιχεί

Σημ.
5.15
5.16

1/1-31/12/2019
21.487.518
(11.599.318)
9.888.200
(570.057)
(4.603.193)
(2.534.935)
440.926
(85.088)
2.535.853
(147.991)
9
2.387.871
(616.340)
1.771.531

1/1-31/12/2018
21.420.728
(14.291.434)
7.129.294
(507.214)
(4.619.074)
(1.914.549)
455.535
(108.074)
435.917
(94.187)
7
341.738
(152.964)
188.774

5.12

(95.556)

(9.983)

5.5

22.761
(72.795)

1.837
(8.146)

5.11

(89)
(89)
(72.884)

516
516
(7.630)

1.698.646

181.144

5.16
5.16
5.16
5.17
5.18
5.20
5.20
5.21

Στοιχεία τα οποία ενδέχεται να μεταφερθούν
μεταγενέστερα στα αποτελέσματα
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά συνολικά εισοδήματα, μετά φόρων
Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα χρήσης



Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

Yπόλοιπο την 01/01/2018
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αποτέλεσμα χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος Φόρος που αντιστοιχεί
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά
από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά φόρων
Υπόλοιπο την 31/12/2018

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθ/κά

Κέρδη εις
Νέον

Σύνολο Ιδ.
Κεφαλαίων

9.400
-

275.890
-

76.756
15.207

1.215.336
(15.207)
188.774

1.567.982
188.774

5.12

(9.983)

(9.983)

5.5
5.11

1.837
516

1.837
516

-

-

-

(7.630)

(7.630)

-

-

-

181.144

181.144

9.400

275.890

91.963

1.381.273

1.749.126

Αριθμός
Μετοχών

Μετοχικό
Κεφάλαιο

Λοιπά
Αποθ/κά

Κέρδη εις
Νέον

Σύνολο Ιδ.
Κεφαλαίων

9.400

275.890

91.963

1.381.273

1.749.126

-

-

1.771.531

1.771.531

5.12

(95.556)

(95.556)

5.5
5.11

22.761
(89)

22.761
(89)

Σημ.

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 01/01/2019
Μεταφορές μεταξύ αποθεματικών και
κερδών εις νέον
Συναλλαγές με ιδιοκτήτες
Αποτέλεσμα χρήσης
Λοιπά συνολικά έσοδα:
Επανεκτίμηση υποχρεώσεων
παροχών προσωπικού
Αναβαλλόμενος Φόρος που αντιστοιχεί
Συναλλαγματικές Διαφορές
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά
από φόρους
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα
χρήσης μετά φόρων
Υπόλοιπο την 31/12/2019


Αριθμός
Μετοχών

Σημ.

Ποσά σε €

-

-

-

-

-

-

(72.884)

(72.884)

-

-

-

1.698.646

1.698.646

9.400

275.890

91.963

3.079.918

3.447.772

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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Κατάσταση Ταμειακών Ροών
(Έμμεση Μέθοδος)
Ποσά σε €
Ζημιές χρήσης προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες
Αποσβέσεις ενσώματων παγίων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης παγίου
(Κέρδος) / Ζημιά από πώληση ενσώματων παγίων περιουσιακών
στοιχείων
Παροχές συνταξιοδότησης προς τους εργαζομένους
Έσοδο από αναστροφή πρόβλεψης
Συναλλαγματικές Διαφορές (κέρδη)/ ζημίες
Χρηματοοικονομικό κόστος - καθαρό
Προσαρμογές στα κέρδη
Ταμ. Ροές από λειτ/κές δραστ/τες πριν τις μεταβολές του κεφ.
κίνησης
Μεταβολές κεφαλαίου κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων

Σημ.

31/12/2019
2.387.871
350.060
34.881
178.468

31/12/2018
341.738
276.406
27.547

5.17

3.540

0

5.12

40.425
(42.413)
(89)
147.982
712.854

32.380
(5.483)
516
94.194
425.561

3.100.725

767.298

898.083
(282)
(2.590.220)
(1.692.419)
1.408.306
(93.142)
(115.304)
1.199.861

(296.753)
(165.012)
312.548
(149.218)
618.081
(90.972)
(162.335)
364.773

(734.376)
(17.543)
9
(751.911)

(491.041)
(32.005)
(523.047)

(340.108)
(340.108)

-

107.843

(158.273)

119.834

278.107

227.677

119.834

5.1
5.3
5.2

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων παγίων
Αγορές ασώματων παγίων
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις
Καθαρές Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα, ταμειακά
ισοδύναμα και δεσμευμένες καταθέσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της
χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα στο τέλος της
χρήσης


5.1
5.3

Οι συνημμένες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.
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1. Γενικές πληροφορίες
Η Navarino Α.Ε. (η “Navarino” ή η «Εταιρεία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα και
δραστηριοποιείται στον τομέα των δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών και πρόσβασης
μέσω διαδικτύου σε ναυτιλιακές εταιρείες ανά τον κόσμο.
H Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, στην Ακτή Μιαούλη αρ. 3 στον Πειραιά ενώ από το 2009
λειτουργεί υποκατάστημα στην Νορβηγία.
Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές
καταστάσεις της μητρικής, Navarino (UK) Limited, η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού
της κεφαλαίου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2019 περιλαμβάνουν τις
εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Navarino Α.Ε. Η Εταιρεία δεν συντάσσει
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 10 παρ. 4 «μία μητρική δεν
απαιτείται να παρουσιάζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, όταν η ίδια η μητρική
είναι εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει θυγατρική μίας άλλης επιχείρησης και οι λοιποί ιδιοκτήτες
της, έχουν ενημερωθεί και δεν προβάλλουν αντιρρήσεις για το γεγονός ότι η μητρική δεν θα
καταρτίσει οικονομικές καταστάσεις».
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την 27 Μαρτίου 2020 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής
Συνέλευσης των μετόχων.
2. Πλαίσιο κατάρτισης
Δήλωση Συμμόρφωσης
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
της συνέχισης της 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 Διερμηνειών τους οι οποίες
έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) και έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
Βάση επιμέτρησης
Οι οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους.
Νόμισμα παρουσίασης
Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε ευρώ.
Χρήση εκτιμήσεων
Η σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση εκτιμήσεων
και την άσκηση κρίσης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της Εταιρείας. Κρίσεις,
παραδοχές και εκτιμήσεις της Διοίκησης επηρεάζουν το ποσό στο οποίο αποτιμώνται
ορισμένα στοιχεία του ενεργητικού και υποχρεώσεις, το ποσό που αναγνωρίζεται κατά τη
διάρκεια της χρήσης για ορισμένα έσοδα και έξοδα, καθώς και τις παρουσιαζόμενες
εκτιμήσεις για τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
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Οι παραδοχές και οι εκτιμήσεις αξιολογούνται σε συνεχή βάση και σύμφωνα με την ιστορική
εμπειρία και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων προσδοκιών για την έκβαση
μελλοντικών γεγονότων που θεωρούνται λογικά κάτω από τις υφιστάμενες συνθήκες. Οι
εκτιμήσεις και οι παραδοχές αυτές αφορούν στο μέλλον και ως συνέπεια, τα πραγματικά
αποτελέσματα είναι πιθανό να διαφοροποιούνται από τους λογιστικούς υπολογισμούς. Οι
τομείς που απαιτούν τον μεγαλύτερο βαθμό κρίσης καθώς και οι τομείς στους οποίους οι
εκτιμήσεις και οι παραδοχές έχουν σημαντική επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις
παρουσιάζονται στη σημείωση 4 των Οικονομικών Καταστάσεων.
2.1 Αλλαγές σε Λογιστικές Πολιτικές
Στις Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 έχουν τηρηθεί οι λογιστικές
πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της
χρήσης 2018, προσαρμοσμένων με νέα Πρότυπα, και τις αναθεωρήσεις επί των Προτύπων
που επιτάσσουν τα ΔΠΧΑ (βλ. παραγράφους 2.1.1 και 2.1.2).
2.1.1 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα.


ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2019)

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16.
Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που
καθορίζει τις αρχές τις οποίες εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο
πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής («ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών
πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για
την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει τα περιουσιακά
στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Το νέο Πρότυπο έχει επίδραση
στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
Η Εταιρεία επιλέγοντας σχετική δυνατότητα που παρέχει το Πρότυπο, επέλεξε να εφαρμόσει
την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση, με βάση την οποία, η Εταιρεία αναγνώρισε μία
υποχρέωση την οποία και επιμέτρησε στην παρούσα αξία της, όπως αυτή προκύπτει από την
προεξόφληση των εναπομενουσών μισθωμάτων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού
(incremental borrowing cost) που ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής του
Προτύπου, ήτοι κατά την 01 Ιανουαρίου 2019. Πρόσθετα αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης
παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα ποσό το οποίο είναι ίσο με την αντίστοιχή
υποχρέωση που αναγνωρίστηκε.
Η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναδιατυπώθηκε και δεν υπήρξε επίδραση της εφαρμογής
του νέου Προτύπου στα Ίδια Κεφάλαια, κατά την πρώτη εφαρμογή του, ήτοι κατά την 1η
Ιανουαρίου 2019.
Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, έχει τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα για την Εταιρεία:
1)
Κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις
λειτουργικών μισθώσεων – οι οποίες σύμφωνα με το ΔΛΠ 17, έπρεπε να γνωστοποιούνται
στις σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων – εμφανίζονται τώρα ως
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περιουσιακά στοιχεία (δικαιώματα χρήσης) στο κονδύλι «Δικαίωμα χρήσης παγίων» και ως
υποχρεώσεις από μισθώσεις στο κονδύλι «Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις δικαιώματος
χρήσης» και στο κονδύλι «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δικαιώματος χρήσης» για το ποσό
που θα καταλογιστεί εντός της επόμενης χρήσης, στην κατάσταση χρηματοοικονομικής
θέσης.
2)
Η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις επίσης μεταβλήθηκε
καθώς το ΔΠΧΑ 16 αντικαθιστά το λειτουργικό κόστος μίσθωσης με κόστος απόσβεσης για
τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωμα χρήσης και έξοδο τόκου επί των
υποχρεώσεων που απορρέουν. Αυτό οδήγησε σε βελτίωση των «Λειτουργικών κερδών προ
χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων».
3)
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος που αφορά στην αποπληρωμή των
μισθωμάτων μείωσε τις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες ενώ αυξήθηκαν
ισόποσα οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες.
Παραπομπή στην σημείωση 8.3 των οικονομικών καταστάσεων.


ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23.
Το ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και
αναβαλλόμενου φόρου, αλλά δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις
επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να
αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων
εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική
οντότητα θα επιμετρούσε ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική
απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της
«αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές
οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και τόκου. Βάσει των
τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα
προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο
αποσβεσμένο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον
πληρείται μία συγκεκριμένη προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις
εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και
Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01/01/2019)

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων
σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή
κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ
9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
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Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ –
Κύκλος 2015-2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα
Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι
τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11:
Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών σε μία από κοινού
λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για
χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη
δανεισμού επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19: «Τροποποίηση, Περικοπή ή Διακανονισμός
Προγράμματος Καθορισμένων Παροχών» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους
που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΛΠ 19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί
επικαιροποιημένες αναλογιστικές παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας
υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την
περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν
λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των οικονομικών καταστάσεων και η
παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις.
2.1.2 Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων
Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση
Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το
Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ
είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών
θεμάτων τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή
διευκρινίσεων σε σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό
Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την
επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων
παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης,
θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και
καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων
από τις Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του
ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω
ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού
και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι
της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των
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παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις
στις Αναφορές
του
Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής
του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η
εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις,
αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους»
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του
ουσιώδους, 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 εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της
Καταστάσεις. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία
έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου
Αναφοράς Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01/01/2020)

Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες
απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει
ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την
αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να
υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες
κατά τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση
των σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες
απαιτείται να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Η εταιρεία
θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και
δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2020.


Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για
ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου
σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι
τροποποιήσεις θα βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί
συνένωση επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός
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επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους
πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων,
χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους.
Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω
έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων
των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα
ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης ισχύος την
01/01/2020.Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021)

Τον Μάιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το
οποίο αντικαθιστά ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η
ανάπτυξη ενός ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον
λογιστικό χειρισμό όλων των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και
των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο
βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς
μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει
τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική
πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις
αντασφάλισης που κατέχει. Η εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις
Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή
Μακροπρόθεσμες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01/01/2022)

Τον Ιανουάριο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 1 που
επηρεάζουν τις απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι
τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως
μακροπρόθεσμη, την απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον
διακανονισμό της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι
τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή
του διακανονισμού θα πρέπει να υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση
ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της
διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ)
επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των
απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων μίας οντότητας που πρόκειται να ή
ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων συμμετοχικών τίτλων. Η εταιρεία θα
εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Τα ανωτέρω
δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3. Σύνοψη Σημαντικών Λογιστικών Αρχών
3.1. Συναλλαγματικές μετατροπές

(α) Δραστηριότητες εξωτερικού
Τα στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, του υποκαταστήματος εξωτερικού,
μετατρέπονται σε Ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία
αναφοράς της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης. Τα έσοδα και τα έξοδα έχουν μετατραπεί
στο νόμισμα παρουσίασης της Εταιρείας στις μέσες ισοτιμίες κατά την αναφερόμενη χρήση.
Όποιες διαφορές προκύπτουν από αυτή τη διαδικασία, έχουν χρεωθεί / (πιστωθεί) στο
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αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα στο «Αποτέλεσμα εις
νέο», ενώ αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων.
Κατά την πώληση, διαγραφή ή αποαναγνώριση του υποκαταστήματος εξωτερικού το
παραπάνω αποθεματικό μεταφέρεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τις ισοτιμίες
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών ή της αποτίμησης όταν τα στοιχεία
επανεκτιμώνται. Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από
την τακτοποίηση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των νομισματικών
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις
ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία αναφοράς, καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
3.2. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων, μεταφορικά
μέσα, έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως
μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που
συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των στοιχείων.

Μεταγενέστερες δαπάνες προστίθενται στη λογιστική αξία των ενσωμάτων παγίων ή
καταχωρούνται ως ξεχωριστό πάγιο μόνον εάν αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά
οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Η
λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.
Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που
πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια
της ωφέλιμης ζωής τους ως εξής:
 Βελτιώσεις σε ακίνητα τρίτων
έως 12 έτη
 Μεταφορικά μέσα
6 έτη
 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
5 έως 10 έτη
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων επανεξετάζονται και
αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως.
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην
ανακτήσιμη αξία του όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία
του.
3.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Λογισμικό
Οι αγορασμένες άδειες λογισμικού παρουσιάζονται στο κόστος κτήσης μείον συσσωρεμένες
αποσβέσεις. Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει και τις δαπάνες που απαιτούνται ώστε να είναι
δυνατή η χρήση τους.
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της ωφέλιμης ζωής
του λογισμικού η οποία κυμαίνεται από 1 ως 5 χρόνια.
Δαπάνες που σχετίζονται με την συντήρηση λογισμικών προγραμμάτων αναγνωρίζονται ως
έξοδα όταν πραγματοποιούνται.
Το λογισμικό ελέγχεται ετησίως για απομείωση.
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3.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές
Οι συμμετοχές της μητρικής εταιρείας στις θυγατρικές της αποτιμώνται στο κόστος κτήσης
μείον τυχόν συσσωρευμένες ζημιές απομείωσης. Ο έλεγχος απομείωσης διενεργείται με βάση
τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 36.
3.5. Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης
όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην
είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το
ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα.
Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον
έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα
περιουσιακά στοιχεία ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές
ροές δύναται να προσδιοριστούν ξεχωριστά (μονάδες δημιουργίας ταμειακών ροών). Οι
απομειώσεις που έχουν αναγνωριστεί σε προηγούμενες περιόδους σε μη χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία εξετάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς για τυχόν αναστροφή.
3.6. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνουν δάνεια και
απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεν κατέχει άλλα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία όπως
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία τους με μεταβολές
στα αποτελέσματα, επενδύσεις κατεχόμενες ως τη λήξη ή διαθέσιμα για πώληση
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σε όλες τις ημερομηνίες αναφοράς. Κατά την
αναγνώρισή τους ως χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα δάνεια και οι απαιτήσεις
επιμετρούνται στην εύλογη αξία. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος
βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις παύουν να αναγνωρίζονται όταν το δικαίωμα στις ταμειακές ροές
από τις επενδύσεις λήγει ή μεταβιβάζεται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους
τους κινδύνους και τα οφέλη που συνεπάγεται η ιδιοκτησία.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός από
εκείνα με λήξεις μεγαλύτερες των 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς. Τα τελευταία
συμπεριλαμβάνονται στα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Τα δάνεια και απαιτήσεις
της Εταιρείας περιλαμβάνουν τα κονδύλια «Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις», «Πελάτες
και λοιπές απαιτήσεις» και «Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα» που παρουσιάζονται στην
κατάσταση οικονομικής θέσης.
3.7. Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συμψηφίζονται και το καθαρό
ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονομικής θέσης, όταν υπάρχει νομικά εκτελεστό
δικαίωμα συμψηφισμού των ποσών που αναγνωρίστηκαν και παράλληλα υπάρχει η πρόθεση
να γίνει διακανονισμός σε καθαρή βάση, ή η ανάκτηση του περιουσιακού στοιχείου και ο
διακανονισμός της υποχρέωσης να γίνουν ταυτόχρονα. Το νομικά εκτελεστό δικαίωμα δεν
πρέπει να εξαρτάται από μελλοντικά γεγονότα και πρέπει να ασκείται κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών καθώς και σε περιπτώσεις αθέτησης των υποχρεώσεων, αφερεγγυότητας ή
πτώχευσης της εταιρείας ή του αντισυμβαλλόμενου.
3.8. Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία αναφοράς εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων έχει απομειωθεί. Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μία ομάδα
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων είναι απομειωμένο και έχουν πραγματοποιηθεί
ζημιές απομείωσης, αν και μόνο αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη απομείωσης σαν
αποτέλεσμα ενός ή περισσότερων γεγονότων που συνέβησαν μετά την αρχική αναγνώριση
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του περιουσιακού στοιχείου (‘ζημιογόνο γεγονός’) και αυτό το ζημιογόνο γεγονός (ή
γεγονότα) έχει επίδραση στις μελλοντικές ταμειακές ροές του χρηματοοικονομικού
περιουσιακού στοιχείου ή της ομάδας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, και η
επίδραση αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική
δυσκολία του χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, καθυστέρηση ή διακοπή πληρωμής τόκων και
δόσεων, πιθανότητα χρεοκοπίας ή άλλης χρηματοοικονομικής αναδιοργάνωσης και
παρατηρήσιμα στοιχεία που δείχνουν μετρήσιμη μείωση στις αναμενόμενες μελλοντικές
ταμειακές ροές.
Αν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι υπάρχει ζημιά απομείωσης που αφορά δάνεια και
απαιτήσεις, το ποσό της ζημιάς επιμετράται ως η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας του
περιουσιακού στοιχείου και της παρούσας αξίας των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών
ροών (εξαιρώντας μελλοντικές πιστωτικές ζημιές που δεν έχουν πραγματοποιηθεί)
προεξοφλημένες με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο του περιουσιακού στοιχείου. Η λογιστική
αξία των περιουσιακών στοιχείων μειώνεται με το ποσό της ζημιάς απομείωσης και η ζημιά
καταχωρείται στα αποτελέσματα. Αν ένα δάνειο έχει μεταβλητό επιτόκιο, το επιτόκιο
προεξόφλησης για την επιμέτρηση της ζημιάς απομείωσης είναι το τρέχον αποτελεσματικό
επιτόκιο όπως προσδιορίστηκε από τη σύμβαση.
Αν σε επόμενη περίοδο, το ποσό της απομείωσης μειωθεί και η μείωση μπορεί αντικειμενικά
να συσχετισθεί με γεγονός που συνέβη μετά την αναγνώριση της απομείωσης (π.χ. βελτίωση
της πιστοληπτικής διαβάθμισης του χρεώστη), η αναστροφή της αναγνωρισμένης ζημιάς
απομείωσης αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
3.9. Αποθέματα
Τα αποθέματα περιλαμβάνουν έτοιμα προϊόντα και αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ
κόστους κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται με τη
μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία εκτιμάται με βάση τις
τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας
αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης.
3.10. Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που
πουλήθηκαν ή υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες
της Εταιρείας.
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα
αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου,
αφαιρουμένων και των ζημιών απομείωσης.
3.11. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα
μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις υψηλής
ρευστοποίησης και χαμηλού ρίσκου.
3.12. Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της εταιρείας.

Άμεσα έξοδα για την έκδοση μετοχών εμφανίζονται μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου
εισοδήματος, σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης.
3.13. Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις πληρωμής προϊόντων και
υπηρεσιών που αποκτήθηκαν κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας από τους
προμηθευτές. Οι εμπορικές υποχρεώσεις καταχωρούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
όταν η πληρωμή τους πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στον επόμενο χρόνο. Αν η πληρωμή
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τους μπορεί να γίνει και πέραν του έτους, τότε καταχωρούνται στις μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις.
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία και αποτιμώνται
μεταγενέστερα σύμφωνα με τη μέθοδο του αναπόσβεστου κόστους με τη χρήση του
πραγματικού επιτοκίου.
3.14. Τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόμενο φόρο. Η φορολογία
αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά
συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος
επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήματα ή απευθείας στην καθαρή θέση
αντίστοιχα.

Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που έχουν θεσπιστεί
ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς στην Ελλάδα. Η Διοίκηση αξιολογεί
περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά με καταστάσεις όπου η φορολογική
νομοθεσία υπόκειται σε ερμηνεία. Σχηματίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση
με τα ποσά που αναμένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Οι σχετικές προβλέψεις
περιλαμβάνουν και τις προσαυξήσεις που αναμένεται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της
φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δε
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν
επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημιά. Ο αναβαλλόμενος φόρος
προσδιορίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που
έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ημερομηνία αναφοράς και αναμένεται να
είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόμενη
φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς
που δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νόμιμα εκτελεστό δικαίωμα να συμψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και
υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις
σχετίζονται με φόρους εισοδήματος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή όταν
υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση.
3.15. Παροχές στο προσωπικό
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα
καθορισμένων παροχών όσο και προγράμματα καθορισμένων εισφορών.

(α) Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών (Μη χρηματοδοτούμενο)
Σύμφωνα με τον Ν.2112/20 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους
αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των
καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η
θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα
χρόνια προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη
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παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος
(αποθεματικό από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρία) και τις μεταβολές που
προκύπτουν από οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας.
Η δέσμευση της καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή
με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδος (projected unit credit
method).
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές
Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού
στις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες Καταστάσεις Αποτελεσμάτων και συνίστανται
από το τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα
αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με
τα μη αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ
19, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:


την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών /ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και
την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,



τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του
προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού
τόκου επί της καθαρής υποχρέωσης/(απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει
του προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της
υποχρέωσης καθορισμένων παροχών,



την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την
νωρίτερα εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν
αναγνωρίζεται η σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή,



λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση
ευαισθησίας.

(β) Παροχές τερματισμού της απασχόλησης
Οι παροχές τερματισμού της απασχόλησης καθίστανται πληρωτέες όταν η Εταιρεία
τερματίζει την απασχόληση πριν την κανονική ημερομηνία συνταξιοδότησης ή όταν ο
εργαζόμενος δέχεται την εθελούσια αποχώρηση με αντάλλαγμα αυτές τις παροχές. Η
Εταιρεία καταχωρεί αυτές τις παροχές το νωρίτερο από τις ακόλουθες ημερομηνίες: α) όταν η
Εταιρεία δεν μπορεί πλέον να αποσύρει την προσφορά για αυτές τις παροχές και β) όταν η
Εταιρεία αναγνωρίζει έξοδα από αναδιοργάνωση που είναι στο πλαίσιο εφαρμογής του ΔΛΠ
37 στα οποία περιλαμβάνεται η πληρωμή παροχών τερματισμού της απασχόλησης. Στην
περίπτωση που γίνεται προσφορά για εθελούσια αποχώρηση, οι παροχές τερματισμού της
αποχώρησης υπολογίζονται με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που αναμένεται να
αποδεχθούν την προσφορά. Παροχές τερματισμού της απασχόλησης που οφείλονται 12 μήνες
μετά την ημερομηνία αναφοράς προεξοφλούνται.
(γ) Προγράμματα διανομής κερδών και πρόσθετων παροχών
Η Εταιρεία αναγνωρίζει μία υποχρέωση και ένα έξοδο για τις πρόσθετες παροχές και τη
συμμετοχή στα κέρδη, χρησιμοποιώντας μια μέθοδο υπολογισμού που λαμβάνει υπόψη τα
κατανεμημένα κέρδη στους μετόχους, ύστερα από ορισμένες προσαρμογές. Η Εταιρεία
αναγνωρίζει μία πρόβλεψη όταν υπάρχει δέσμευση νομική ή τεκμαιρόμενη ως αποτέλεσμα
παρελθόντων γεγονότων.
3.16. Αναγνώριση εσόδων
Το έσοδο αποτιμάται στην εύλογη αξία του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν και τις υπηρεσίες που
παρασχέθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις και Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. H Εταιρεία
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αναγνωρίζει το έσοδο, όταν το ποσό του εσόδου μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα, όταν
πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην επιχείρηση και όταν
συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται όπως περιγράφονται πιο κάτω.
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων
Η Εταιρεία πουλάει ένα εύρος προϊόντων που σχετίζονται με δορυφορική και διαδικτυακή
επικοινωνία πλοίων, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, περιφερειακοί εξοπλισμοί υπολογιστών
και λογισμικό. Τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων αναγνωρίζονται όταν οι σημαντικοί
κίνδυνοι και οι ωφέλειες που απορρέουν από την κυριότητα των αγαθών μεταβιβάζονται στον
αγοραστή (συνήθως με την παράδοση και την αποδοχή από μέρους του) και η είσπραξη των
αντίστοιχων ποσών είναι σχεδόν βέβαιη.
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με δορυφορική και
διαδικτυακή επικοινωνία πλοίων. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται και ως πάροχος υπηρεσιών
εκκαθάρισης λογαριασμών ραδιοεπικοινωνιών που πραγματοποιούνται από τερματικές
συσκευές. Επίσης παρέχει υπηρεσίες εγκατάστασης των επικοινωνιακών συστημάτων. Τα
έσοδα από την παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται την λογιστική περίοδο την όποια οι
υπηρεσίες παρέχονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών σε
σχέση με το σύνολο τους.
Έσοδα από τόκους
Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει
απομείωση των δανείων ή απαιτήσεων, η λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο
ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών
προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό επιτόκιο. Στη συνέχεια λογίζονται έσοδα από
τόκους με το ίδιο επιτόκιο (αρχικό πραγματικό επιτόκιο) επί της απομειωμένης (νέας
λογιστικής) αξίας.
3.17. Μισθώσεις

Μέχρι και το 2018, οι μισθώσεις ταξινομούνταν ως χρηματοδοτικές ή λειτουργικές σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις κεφαλαιοποιούνταν κατά την
έναρξη της μίσθωσης στη χαμηλότερη αξία που προκύπτει μεταξύ της εύλογης αξίας του
παγίου στοιχείου και της παρούσας αξίας των ελάχιστων μισθωμάτων, καθένα εκ των οποίων
προσδιορίζονταν κατά την έναρξη της μίσθωσης. Κάθε μίσθωμα επιμεριζόταν μεταξύ της
υποχρέωσης και των τόκων. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθώσεων καταχωρούνταν με
σταθερή μέθοδο στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Από την 01.01.2019, με βάση το ΔΠΧΑ 16 καταργείται για τον μισθωτή η ταξινόμηση των
μισθώσεων σε λειτουργικές μισθώσεις και χρηματοοικονομικές μισθώσεις και όλες οι
μισθώσεις αναγνωρίζονται λογιστικά ως στοιχεία «Κατάστασης Οικονομικής Θέσης», μέσω
της αναγνώρισης ενός «δικαιώματος χρήσης» στοιχείων του ενεργητικού και μίας
«υποχρέωσης μίσθωσης».
Αναγνώριση και αρχική επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού
Κατά την ημερομηνία έναρξης μίας μισθωτικής περιόδου η εταιρεία αναγνωρίζει ένα
δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης προβαίνοντας σε
επιμέτρηση του δικαιώματος χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος.
Το κόστος του δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού περιλαμβάνει:
 το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης,
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 τις τυχόν καταβολές μισθωμάτων που πραγματοποιήθηκαν πριν ή κατά την
ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, μειωμένες με τα κίνητρα μίσθωσης που
εισπράχθηκαν, και
 τα αρχικά άμεσα κόστη που βαρύνουν τον μισθωτή.
Αρχική επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
μίσθωσης στην παρούσα αξία των ανεξόφλητων καταβολών μισθωμάτων κατά την
ημερομηνία αυτήν. Όταν το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης είναι εφικτό να προσδιοριστεί
κατάλληλα, τότε οι καταβολές μισθωμάτων θα προεξοφλούνται χρησιμοποιώντας το επιτόκιο
αυτό. Σε διαφορετική περίπτωση χρησιμοποιείται το οριακό επιτόκιο δανεισμού της
εταιρείας.
Κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, οι καταβολές μισθωμάτων που
περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης συμπεριλαμβάνουν τις
παρακάτω πληρωμές για το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού κατά τη διάρκεια
της περιόδου μίσθωσης, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί κατά την ημερομηνία έναρξης της
μισθωτικής περιόδου:
1.

τις σταθερές καταβολές μείον τυχόν εισπρακτέα κίνητρα μίσθωσης,

2.

τις τυχόν μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που εξαρτώνται από τη μελλοντική
μεταβολή δεικτών ή επιτοκίων, οι οποίες επιμετρώνται αρχικά χρησιμοποιώντας την
τιμή του δείκτη ή του επιτοκίου κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου,

3.

τα ποσά που αναμένεται να καταβάλλει η εταιρεία ως εγγυήσεις υπολειμματικής αξίας,

4.

την τιμή εξάσκησης του δικαιώματος αγοράς εφόσον είναι ουσιαστικά βέβαιο ότι η
εταιρεία θα εξασκήσει το δικαίωμα, και

5.

τις καταβολές ποινών για τον τερματισμό της μίσθωσης, εάν η μισθωτική περίοδος
αντανακλά την εξάσκηση του δικαιώματος της εταιρείας για τον τερματισμό της
μίσθωσης.

Μεταγενέστερη επιμέτρηση
Μεταγενέστερη επιμέτρηση δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού με το μοντέλο του κόστους.
Η εταιρεία επιμετρά το δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού στο κόστος μείον τυχόν
σωρευμένες αποσβέσεις και σωρευμένες ζημιές απομείωσης και προσαρμοσμένο για τυχόν
μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης,
Η εταιρεία εφαρμόζει τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 16 αναφορικά με την απόσβεση του
δικαιώματος χρήσης στοιχείου του ενεργητικού, το οποίο και εξετάζει για τυχόν απομείωση.
Μεταγενέστερη επιμέτρηση της υποχρέωσης μίσθωσης
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία επιμετρά την υποχρέωση
μίσθωσης, ως ακολούθως:
1.

αυξάνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά το χρηματοοικονομικό
κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης,
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2.

μειώνοντας την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τα μισθώματα που έχουν
καταβληθεί, και

3.

επιμετρώντας εκ νέου την λογιστική αξία, προκειμένου να αντανακλά τυχόν
επανεκτίμηση ή τροποποίηση της μίσθωσης.

Το χρηματοοικονομικό κόστος μίας υποχρέωσης μίσθωσης κατανέμεται κατά τη διάρκεια της
μισθωτικής περιόδου με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να προκύπτει ένα σταθερό περιοδικό
επιτόκιο επί του ανεξόφλητου υπολοίπου της υποχρέωσης.
Μετά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου, η εταιρεία αναγνωρίζει στα κέρδη ή
στις ζημιές (με εξαίρεση την περίπτωση που οι δαπάνες περιλαμβάνονται στην λογιστική
αξία ενός άλλου στοιχείου του ενεργητικού για το οποίο εφαρμόζονται άλλα σχετικά
Πρότυπα) και τα δύο παρακάτω στοιχεία:
1.

το χρηματοοικονομικό κόστος επί της υποχρέωσης μίσθωσης, και

2.

τις μεταβλητές καταβολές μισθωμάτων που δεν περιλαμβάνονται στην επιμέτρηση της
υποχρέωσης μίσθωσης κατά την περίοδο που λαμβάνει χώρα το γεγονός που
ενεργοποιεί τις εν λόγω καταβολές.

Μισθώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17 (συγκριτική χρήση 2018)
Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους
και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο, κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη
της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη
παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις
επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής
υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της
υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απευθείας στα καθαρά κέρδη. Τα
κεφαλαιοποιηθέντα, μισθωμένα με χρηματοδοτική μίσθωση, πάγια αποσβένονται με την
ευθεία μέθοδο κατά την εκτιμώμενη ωφέλιμη ζωή του παγίου.
Λειτουργικές μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας
του παγίου καταχωρούνται ως λειτουργικά μισθώματα. Οι πληρωμές των λειτουργικών
μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως ένα έξοδο στα καθαρά κέρδη σε σταθερή βάση κατά την
διάρκεια της μίσθωσης.
3.18. Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων αναγνωρίζεται ως υποχρέωση όταν η διανομή εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση των μετόχων.
3.19. Στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις οικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης
Συγκεκριμένα ποσά που περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις Οικονομικές Καταστάσεις καθώς
και τις σχετικές γνωστοποιήσεις εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά
με αξίες ή συνθήκες οι οποίες δεν είναι δυνατόν να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την
περίοδο σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων. Μία λογιστική εκτίμηση θεωρείται
σημαντική όταν είναι σημαντική για την χρηματοοικονομική κατάσταση και τα
αποτελέσματα της Εταιρείας και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες
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κρίσεις της Διοίκησης. Η Εταιρεία αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση, βασιζόμενη
στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς, σε τάσεις
και σε άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως
επίσης και τις προβλέψεις σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
 Προβλέψεις για Επισφαλείς Απαιτήσεις
Η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει σε περιοδική επανεκτίμηση της επάρκειας της
πρόβλεψης σχετικά με τις επισφαλείς απαιτήσεις σε συνάρτηση με την πιστωτική της
πολιτική και διενεργεί προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σε σχέση με συγκεκριμένους
πελάτες, όταν υπάρχουν δεδομένα ή ενδείξεις οι οποίες καταδεικνύουν ότι η είσπραξη της
σχετικής απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.
 Πρόβλεψη για Φόρο Εισοδήματος
Η πρόβλεψη για φόρο εισοδήματος με βάση το ΔΛΠ 12 υπολογίζεται με εκτίμηση των
φόρων που θα καταβληθούν στις φορολογικές αρχές και περιλαμβάνει πρόσθετους φόρους
που πιθανόν να προκύψουν σε φορολογικούς ελέγχους.
Για συγκεκριμένες συναλλαγές και υπολογισμούς, ο προσδιορισμός της τελικής φορολογίας
είναι αβέβαιος. Η Εταιρεία αναγνωρίζει υποχρεώσεις για προβλεπόμενα φορολογικά
ζητήματα με βάση υπολογισμούς για το κατά πόσο θα προκύψει επιπρόσθετη φορολογία.
 Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις
Ο καθορισμός των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις δικαστικές
διεκδικήσεις και τις απαιτήσεις είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που περιλαμβάνει κρίσεις
σχετικά με τις πιθανές συνέπειες και τις διερμηνείες σχετικά με τους νόμους και τους
κανονισμούς. Μεταβολές στις κρίσεις ή στις διερμηνείες είναι πιθανό να οδηγήσουν σε μια
αύξηση ή μια μείωση των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της Εταιρείας στο μέλλον (περαιτέρω
πληροφορίες στη σημείωση 5.22).
 Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού
Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η
αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το
προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση
του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι
παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση
προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους (περαιτέρω πληροφορίες στη σημείωση 5.12).
 Ωφέλιμη Ζωή Αποσβέσιμων Στοιχείων
Η Διοίκηση εξετάζει τις ωφέλιμες ζωές των αποσβέσιμων στοιχείων του ενεργητικού σε κάθε
ετήσια περίοδο αναφοράς. Την 31/12/2019 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές
αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού.
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5. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
5.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ποσά σε €

Μικτή λογιστική αξία την
01/01/2018
Προσθήκες
Μεταφορές
Μικτή λογιστική αξία την
31/12/2018
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις την
01/01/2018
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις την
31/12/2018
Καθαρή λογιστική αξία
την 31/12/2018

Ποσά σε €

Μικτή λογιστική αξία την
01/01/2019
Προσθήκες
Πωλήσεις / Αποσύρσεις
Μικτή λογιστική αξία την
31/12/2019
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις την
01/01/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Αποσβέσεις πωληθέντων /
αποσυρθέντων
Συσσωρευμένες
αποσβέσεις την
31/12/2019
Καθαρή λογιστική αξία
την 31/12/2019

Οικόπεδα,
Κτίρια &
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
&
Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

542.279

345.142

1.360.802

32.083

2.280.305

67.333
114.631

54.194

369.514

114.631
(146.714)

605.672
(32.083)

724.243

399.336

1.730.316

-

2.853.895

(240.102)

(67.571)

(739.610)

-

(1.047.283)

(50.825)

(56.357)

(169.224)

(290.926)

(123.928)

(908.835)

-

(1.323.689)

433.317

275.408

821.481

-

1.530.205

Οικόπεδα,
Κτίρια &
εγκαταστάσεις

Μηχανήματα
&
Μεταφορικά
Μέσα

Έπιπλα
και λοιπός
εξοπλισμός

Ακινητοποιήσεις
υπό εκτέλεση

724.243

399.336

1.730.316

-

2.853.895

12.436

358.727
(180.299)

291.162

72.051

734.376
(180.299)

736.679

577.764

2.021.478

72.051

3.407.972

(290.926)

(123.928)

(908.835)

-

(1.323.689)

(71.446)

(66.957)

(211.657)

Σύνολο

(276.406)

Σύνολο

(350.060)

101.221

101.221

(362.372)

(89.665)

(1.120.492)

-

(1.572.528)

374.307

488.099

900.986

72.051

1.835.443
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5.2. Δικαίωμα Χρήσης Παγίων

Τα δικαιώματα χρήσης παγίων αναγνωρίστηκαν συνέπεια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ
16. Η ανάλυση της κίνησης τους παρατίθεται ως εξής:
Ποσά σε €

Οικόπεδα &
Κτίρια

Μηχανήματα &
Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 01/01/2019
Επίδραση ΔΠΧΑ 16 01/01/2019
Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 01/01/2019
Προσθήκες

1.009.822
1.009.822
0

41.609
41.609

0

1.051.431
1.051.431
0

Δικαίωμα Χρήσης Παγίων την 31/12/2019

1.009.822

41.609

1.051.431

-

-

-

(169.482)

(8.987)

(178.468)

(169.482)

(8.987)

(178.468)

840.340

32.622

872.962

Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Δικαιώματος Χρήσης την
01/01/2019
Αποσβέσεις
Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Δικαιώματος Χρήσης την
31/12/2019
Υπόλοιπο 31/12/2019

Επίδραση της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 16 κατά την 01/01/2019:
Η Εταιρεία κατά την 1η Ιανουαρίου 2019 υιοθέτησε το ΔΧΠΑ 16, εφαρμόζοντας την
τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση. Με βάση την εν λόγω προσέγγιση, η εταιρεία
αναγνώρισε μία υποχρέωση την οποία και επιμέτρησε στην παρούσα αξία της, όπως αυτή
προκύπτει από την προεξόφληση των εναπομενουσών μισθωμάτων με το επιπλέον επιτόκιο
δανεισμού (incremental borrowing cost) που ίσχυε κατά την ημερομηνία της αρχικής
εφαρμογής του Προτύπου, ήτοι κατά την 01.01.2019.
Περαιτέρω, αναγνώρισε ένα δικαίωμα χρήσης παγίου επιμετρώντας το δικαίωμα αυτό σε ένα
ποσό το οποίο είναι ίσο με την αντίστοιχη υποχρέωση που αναγνωρίστηκε, προσαρμοσμένο
με τυχόν προκαταβολές μισθωμάτων που υπήρχαν αμέσως πριν την ημερομηνία της αρχικής
εφαρμογής. Η συγκριτική πληροφόρηση δεν αναδιατυπώθηκε, και δεν υπήρξε επίδραση της
εφαρμογής του νέου Προτύπου στο Υπόλοιπο κερδών εις νέον κατά την πρώτη εφαρμογή
του, ήτοι κατά την 01.01.2019.
Περαιτέρω, η εταιρεία εφάρμοσε την εξαίρεση που παρέχεται από το Πρότυπο αναφορικά με
τον προσδιορισμό των μισθώσεων και πιο συγκεκριμένα, την εφαρμοζόμενη πρακτική του
ΔΠΧΑ 16, σύμφωνα με την οποία δε χρειάζεται να επαναξιολογήσει εάν μία σύμβαση είναι ή
εμπεριέχει μίσθωση κατά την ημερομηνία της πρώτης μετάβασης. Αυτό σημαίνει ότι, το
ΔΠΧΑ 16 εφαρμόστηκε στις συμβάσεις που έχουν ήδη αναγνωριστεί ως μισθώσεις με την
εφαρμογή του ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις» και της ΕΔΔΠΧΑ 4 «Προσδιορίζοντας κατά Πόσο μία
Σύμβαση Εμπεριέχει Μίσθωση».
Τέλος, η εταιρεία χρησιμοποίησε και τις εξαιρέσεις του Προτύπου αναφορικά με τις
βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις παγίων χαμηλής αξίας. Αναφορικά με το επιτόκιο
προεξόφλησης, η εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει ενιαίο προεξοφλητικό επιτόκιο σε κάθε
κατηγορία μισθώσεων με παρόμοια χαρακτηριστικά και ανάλογα με την υπολειπόμενη
διάρκεια της κάθε μίσθωσης.
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Η υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, είχε τα ακόλουθα σημαντικά αποτελέσματα για την εταιρεία:
-

-

-

Η εταιρεία διέθετε λειτουργικές μισθώσεις που αφορούν σε κτίρια και μεταφορικά
μέσα. Το Πρότυπο επηρέασε τον λογιστικό χειρισμό των λειτουργικών μισθώσεων της
εταιρείας. Συγκεκριμένα, κατά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16, οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από συμβάσεις λειτουργικών μισθώσεων εμφανίζονται ως στοιχεία του
ενεργητικού (δικαιώματα χρήσης) και υποχρεώσεις από μισθώσεις στην κατάσταση
οικονομικής θέσης. Η αύξηση των υποχρεώσεων από λειτουργικές μισθώσεις δεν
οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας.
Η φύση των εξόδων που σχετίζονται με αυτές τις μισθώσεις έχει μεταβληθεί, καθώς με
την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16, αντικαθίσταται το λειτουργικό κόστος μίσθωσης με
κόστος απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία που αφορούν δικαίωμα χρήσης και
έξοδο τόκου επί των υποχρεώσεων που απορρέουν. Αυτό οδηγεί σε βελτίωση των
«Λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων,
αποσβέσεων και απομειώσεων».
Στην κατάσταση ιδίων κεφαλαίων κατά την πρώτη εφαρμογή δεν προέκυψε επίδραση,
καθώς η εταιρεία επέλεξε να αναγνωρίσει ισόποση υποχρέωση με δικαίωμα χρήσης.
Στην κατάσταση ταμειακών ροών, το μέρος που αφορά στην αποπληρωμή των
μισθωμάτων θα μειώσει τις ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες και
δεν περιλαμβάνεται πλέον στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες. Επίσης οι αποπληρωμές τόκων περιλαμβάνονται στις καθαρές
ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες.
Σημειώνεται πως η εταιρεία δεν έχει συνάψει μισθώσεις στις οποίες λειτουργεί ως
εκμισθωτής.

Για την ετήσια περίοδο που έληξε την 31/12/2019, η εταιρεία αναγνώρισε αποσβέσεις ποσού
€178.468 και χρηματοοικονομικά έξοδα ποσού € 52.508.
Οι υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης στις 31 Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζονται ως
εξής:
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις από μισθώσεις
Μείον: Βραχυπρόθεσμες μισθώσεις
Σύνολο (Παρούσα Αξία)

Υποχρεώσεις από
μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16)
1.082.480
-205.664
876.816

Υποχρεώσεις από
μισθώσεις (ΔΠΧΑ 16)
147.795
-34.810
112.985

5.3. Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν αγοραζόμενο λογισμικό και αναλύονται ως
εξής:
Ποσά σε €
Mικτή λογιστική αξία την 01/01/2018
Προσθήκες
Μεταφορές
Μικτή λογιστική αξία την 31/12/2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 01/01/2018
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2018
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2018

Λογισμικά Προγράμματα
358.551
32.005
32.083
422.638
(276.980)
(27.547)
(304.527)
118.111
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Λογισμικά
Προγράμματα

Ποσά σε €
Μικτή λογιστική αξία την 01/01/2019
Προσθήκες
Μεταφορές
Μικτή λογιστική αξία την 31/12/2019

422.638
17.543
440.181

Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 01/01/2019
Αποσβέσεις χρήσης
Συσσωρευμένες αποσβέσεις την 31/12/2019

(304.527)
(34.881)
(339.409)

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019

100.773

5.4. Επενδύσεις σε θυγατρικές

Η εταιρεία κατείχε τις ακόλουθες θυγατρικές κατά την ημερομηνία αναφοράς:
31.12.2019

Όνομα
Navarino PTE Limited
Navarino HK Limited
Navarino UK Limited
Navarino Germany

31.12.2018

Χώρα
εγκατάστασης

Ποσοστό άμεσης
συμμετοχής

Λογιστική
αξία

Singapore
Hongkong
United Kingdom
Germany

100%
100%
100%
100%

30.886
19.778
11.737
25.000
87.401

Ποσοστό άμεσης
συμμετοχής

Λογιστική
αξία

100%
100%
100%
100%

30.886
19.778
11.737
25.000
87.401

Δεν σημειώθηκε κάποια μεταβολή στην αξία των θυγατρικών μέσα στην χρήση 2019.
5.5. Αναβαλλόμενη φορολογία

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει
νομικό δικαίωμα να συμψηφισθούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των
τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος
αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή.
Τα ποσά της αναβαλλόμενης φορολογίας αναλύονται ως ακολούθως:

Ποσά σε €
Παροχές προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης
Σύνολα
Συμψηφισμός Αναβαλλόμενων Φορολογικών Απαιτήσεων και
Υποχρεώσεων
Αναβαλλόμενη Φορολογική Απαίτηση / Υποχρέωση

31/12/2019
Α.Φ. Απαίτηση
73.255
73.255

31/12/2018
Α.Φ. Απαίτηση
52.330
52.330

-

-

73.255

52.330

Στις 12 Δεκεμβρίου 2019, τέθηκε σε ισχύ ο νέος φορολογικός νόμος και σύμφωνα με το
άρθρο 22 του Ν. 4646/2019, ο φορολογικός συντελεστής ορίζεται σε ποσοστό 24% για τα
φορολογητέα έσοδα της χρήσης 2019.
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Οι μεταβολές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου
είναι οι παρακάτω:
Παροχές προς τους
εργαζομένους

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 01/01/2018

49.074

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Υπόλοιπο την 31/12/2018

1.419
1.837
52.330

Παροχές προς τους
εργαζομένους

Ποσά σε €
Υπόλοιπο την 01/01/2019

52.330

Πίστωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων
Πίστωση στην κατάσταση συνολικού εισοδήματος
Υπόλοιπο την 31/12/2019

(2.181)
23.106
73.255

5.6. Λοιπά μη κυκλοφορούντα στοιχεία
Ποσά σε €

31/12/2019

Εγγυήσεις
Καθαρή λογιστική αξία

31/12/2018
44.806
44.806

36.189
36.189

5.7. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Οι Πελάτες και οι Λοιπές Απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Εμπορικές απαιτήσεις από τρίτους
Εμπορικές απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη
Επιταγές εισπρακτέες
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις
Προκαταβολές σε προμηθευτές
ΦΠΑ εισπρακτέος
Αγορές υπο παραλαβή
Απαιτήσεις από Φόρο Εισοδήματος
Λοιπές απαιτήσεις
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσης εισπρακτέα
Μείον: Προβλέψεις απομείωσης
Σύνολα

31/12/2019
1.389.396
1.212.334
415
2.602.145
307.265
31.478
63.364
58.306
39.002
3.101.561

31/12/2018
1.120.604
1.383.929
10.128
2.514.661
14.401
138.456
54.342
40.679
46.900
46.061
101.092
2.956.593

Οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις της εταιρείας, κατά την ημερομηνία αναφοράς, είναι σε
ευρώ και έχουν εξεταστεί για ενδείξεις ενδεχόμενης απομείωσης. Οι εύλογες αξίες των
πελατών και λοιπών απαιτήσεων είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
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Η ληκτότητα των εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων της εταιρείας παρουσιάζεται παρακάτω:
31/12/2019
Ποσά σε €

Σύνολο

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:
< 90 ημέρες
<91 - 180 ημέρες
<181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο
31/12/2018
Ποσά σε €

2.043.498
380.206
125.819
52.622
2.602.145

Σύνολο

Δεν είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα
Είναι ληξιπρόθεσμα και δεν είναι απομειωμένα:
< 90 ημέρες
<91 - 180 ημέρες
<181 - 360 ημέρες
> 360 ημέρες
Σύνολο

1.052.172
1.317.457
109.810
25.578
24.045
2.529.063

5.8. Αποθέματα
Το σύνολο των αποθεμάτων που παρουσιάζονται σε κάθε ημερομηνία αναφοράς αφορά
έτοιμα προϊόντα.
To κόστος αποθεμάτων που αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην Κατάσταση Συνολικού
Εισοδήματος για την περίοδο που έληξε την 31.12.2019 ανήλθε σε ποσό € 9.326.292, ενώ για
την αντίστοιχη περίοδο σε ποσό € 11.940.023 αντίστοιχα.

Τα αποθέματα της εταιρείας είναι ελεύθερα βαρών.
5.9. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε €
Μετρητά στο ταμείο
Ταμειακά διαθέσιμα στην τράπεζα
Σύνολο

31/12/2019
47.871
179.806
227.677

31/12/2018
12.414
107.420
119.834

5.10. Μετοχικό κεφάλαιο
Ποσά σε €

Αριθμός
μετοχών

Ονομαστική
αξία

Αξία κοινών
μετοχών

Υπόλοιπα την 31/12/2018

9.400

€ 29,35

275.890

Υπόλοιπα την 31/12/2019

9.400

€ 29,35

275.890

Η ονομαστική αξία των μετοχών ανέρχεται σε €29,35 έκαστη. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι
ολοσχερώς καταβλημένο.
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5.11. Λοιπά Αποθεματικά και Αποτελέσματα εις νέον

Τα αποθεματικά της εταιρείας αναλύονται παρακάτω:
Ποσά σε €

Τακτικό Αποθεματικό

Υπόλοιπα την 31/12/2018

76.756

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπα την 31/12/2018

15.207
91.964

Υπόλοιπα την 31/12/2018

91.964

Μεταφορά από αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπα την 31/12/2019

91.964

Το Τακτικό Αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας
(Ν.2190/20, άρθρα 44 και 45) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο με το 5% των ετησίων
καθαρών (μετά φόρων) κερδών, είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεματικό
μέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα τρίτο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Το
τακτικό αποθεματικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάλυψη ζημιών μετά από απόφαση της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για οποιοδήποτε άλλο λόγο.
H Διοίκηση θα προτείνει τη μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη μετά φόρων της
χρήσης 2019.
5.12. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τον ν.2112/20, οι
εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωσης σε περιπτώσεις απόλυσης ή συνταξιοδότησης, το ύψος
της οποίας καθορίζεται με βάση τις τακτικές αποδοχές των εργαζομένων του τρέχοντος μήνα
πριν την απόλυση, τη διάρκεια υπηρεσίας και τον τρόπο λύσης της σύμβασης εξηρτημένης
εργασίας τους (απόλυση με προειδοποίηση, απόλυση χωρίς προειδοποίηση ή
συνταξιοδότηση). Επίσης, σύμφωνα τις διατάξεις του ν. 4093/2012 έχει μειωθεί τόσο ο
χρόνος προειδοποίησης όσο και τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι,
ενώ προβλέπεται η καταβολή επιπρόσθετης αποζημίωσης σε εργαζόμενους που έχουν
συμπληρώσει, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του ως άνω νόμου δηλ. την 12.11.2012, τα
17 έτη υπηρεσίας και άνω στον ίδιο εργοδότη και απασχολούνται με πλήρη απασχόληση. Η
οφειλόμενη αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης είναι ίση με το 40% της
αποζημίωσης που οφείλεται σε περίπτωση απόλυσης. Τέλος, σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία, προβλέπονται και περιπτώσεις στις οποίες ο εργαζόμενος δεν δικαιούται
αποζημίωση όπως ενδεικτικώς αναφερομένων: περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης,
περίπτωση απόλυσης με σύμβαση εργασίας για τους πρώτους 12 μήνες, υποβολή μήνυσης
για αξιόποινη πράξη που αυτός διέπραξε κατά την άσκηση της υπηρεσίας του, θάνατος
εργαζόμενου.
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Η μεταβολή της υποχρέωσης καθορισμένης παροχής κατά τη διάρκεια της χρήσης έχει ως
εξής:
Ποσά σε €
Υπόλοιπο έναρξης χρήσης

31/12/2019
209.322

31/12/2018
169.220

40.425

32.380

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης
Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες εισφορές
Καθαρά αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) που καταχωρήθηκαν στη
χρήση
Υπόλοιπο τέλους χρήσης

2.341

3.222

(42.413)

(5.483)

95.556

9.983

305.231

209.322

Τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι:
Ποσά σε €
Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

31/12/2019
40.425

31/12/2018
32.380

2.341

3.222

(42.413)

(5.483)

353

30.119

Χρηματοοικονομικό κόστος
Πληρωθείσες εισφορές
Σύνολο

Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είναι:
31/12/2019

Ποσά σε €

31/12/2018

Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) από μεταβολές σε
εμπειρικές παραδοχές

(95.556)

(9.983)

Σύνολο

(95.556)

(9.983)

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι
εξής:
31/12/2019

31/12/2018

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,00%

2,00%

Πληθωρισμός

2,00%

2,00%

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

2,50%

2,50%

Η ανάλυση ευαισθησίας για κάθε σημαντική αναλογιστική παραδοχή παρουσιάζει κατά ποια
αξία θα είχε επηρεαστεί η υποχρέωση καθορισμένων παροχών κατά την ημερομηνία
αναφοράς, από τις αλλαγές αυτές:

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αποχώρησης
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

Μεταβολή
στην
παραδοχή
0,5%
0,5%
0,5%

Επίδραση στην υποχρέωση
Αύξηση στην
Μείωση στην
παρούσα αξία της
παρούσα αξία
υποχρέωσης
της υποχρέωσης
(21.912)
24.479
62.135
(68.100)
22.843
(21.617)
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Αντίστοιχα κατά την συγκριτική ημερομηνία προηγούμενης περιόδου η επίδραση στην
υποχρέωση θα είχε ως εξής:
31/12/2018

Προεξοφλητικό επιτόκιο
Ποσοστό αποχώρησης
Μελλοντικές αυξήσεις μισθών

Μεταβολή
στην
παραδοχή
0,5%
0,5%
0,5%

Επίδραση στην υποχρέωση
Αύξηση στην
Μείωση στην
παρούσα αξία
παρούσα αξία
της υποχρέωσης της υποχρέωσης
(14.237)
15.880
48.592
(53.069)
14.502
(13.307)

5.13. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Υποχρεώσεις σε συνδεδεμένα μέρη
Προκαταβολές πελατών
Επιταγές πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιπές υποχρεώσεις
Σύνολο

31/12/2019
678.531
1.225.271
628.894
264.786
16.309
431.215
12.064
3.257.071

31/12/2018
501.621
1.710.418
2.900.720
29.281
344.165
45.563
345.638
22.772
5.900.179

Το σύνολο των υποχρεώσεων είναι βραχυπρόθεσμο. Οι εύλογες αξίες των υποχρεώσεων
είναι περίπου ίσες με τις λογιστικές αξίες τους.
5.14. Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις
Την 31/12/2019 η υποχρέωση για φόρο εισοδήματος ποσού € 613.383 έχει συμψηφισθεί με
την απαίτηση από προκαταβολή για φόρο εισοδήματος της προηγούμενης χρήσης ποσού €
154.383 και απεικονίζεται στο κονδύλι «Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις».
5.15. Πωλήσεις

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων της εταιρείας για την περίοδο και τη συγκριτική αυτής
παρουσιάζονται παρακάτω:
Ποσά σε €
Έσοδα από πωλήσεις προϊόντων
Έσοδα από υπηρεσίες
Σύνολο

1/1-31/12/2019
11.484.653
10.002.866
21.487.518

1/1-31/12/2018
14.256.486
7.164.242
21.420.728
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5.16. Έξοδα ανά κατηγορία

Οι πιο σημαντικές κατηγορίες εξόδων της εταιρείας για την τρέχουσα περίοδο και την
αντίστοιχη συγκριτικής εμφανίζονται στον πίνακα παρακάτω:
Κόστος
πωληθέντων

Ποσά σε €
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο
στο κόστος πωληθέντων
Παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Έξοδα σχετιζόμενα με δορυφορικές
επικοινωνίες
Μισθώματα βάσει λειτουργικών
μισθώσεων
Άλλες αμοιβές και έξοδα εκτός τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά Έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις αποζημίωσης
προσωπικού για έξοδο από την
υπηρεσία
Σύνολα

1/1-31/12/2019
Έξοδα
Έξοδα έρευνας
διάθεσης
και ανάπτυξης

Έξοδα
διοίκησης

Σύνολο

9.326.292

-

-

-

9.326.292

1.654.206

1.260.457
140.938

3.100.664
-

565.206
-

4.926.327
1.795.144

541.198

-

-

-

541.198

-

-

-

-

0

77.622

333.211
64.537
424.199

199.736
5.578
1.009.825

-

532.947
70.114
1.511.646

-

301.487

261.922

-

563.410

-

10.106

25.468

4.851

40.425

11.599.318

2.534.935

4.603.193

570.057

19.307.503

1/1-31/12/2018
Κόστος
πωληθέντων

Ποσά σε €
Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο
στο κόστος πωληθέντων
Παροχές σε εργαζομένους
Αμοιβές & έξοδα τρίτων
Έξοδα σχετιζόμενα με δορυφορικές
επικοινωνίες
Μισθώματα βάσει λειτουργικών
μισθώσεων
Άλλες αμοιβές και έξοδα εκτός τρίτων
Φόροι - Τέλη
Λοιπά Έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού
για έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολα

Έξοδα
διοίκησης

Έξοδα
διάθεσης

Έξοδα έρευνας
και ανάπτυξης

Σύνολο

11.940.023

-

-

-

11.940.023

1.319.368

801.406
104.629

3.040.712
-

503.329
-

4.345.447
1.423.997

883.556

-

-

-

883.556

-

96.107

100.501

-

196.608

148.486

328.569
56.722
382.337

203.533
1.086.661

-

532.101
56.722
1.617.484

-

138.628

165.325

-

303.954

-

6.152

22.342

3.886

32.380

14.291.434

1.914.549

4.619.074

507.214

21.332.271

5.17. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα

Τα Λοιπά Έσοδα αφορούν σε εισπραττόμενα έξοδα αποστολής εμπορευμάτων.
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5.18. Λοιπά Έσοδα/Έξοδα

Τα Λοιπά Έξοδα αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Πρόστιμα - φόροι, τέλη
Κέρδη /(Ζημιές) από συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά Έσοδα/(Έξοδα)
Κέρδη/(Ζημιές) από πώληση ενσώματων παγίων
Σύνολο λοιπών εσόδων/(εξόδων)

1/1-31/12/2019
(1.081)
(73.054)
(7.414)
(3.540)
(85.088)

1/1-31/12/2018
(9.169)
(97.510)
(1.395)
(108.074)

5.19. Παροχές σε εργαζομένους
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος προσωπικού της εταιρείας:
Ποσά σε €
Μισθοί και ημερομίσθια
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων
εισφορών
Λοιπές Παροχές
Συνταξιοδοτικό κόστος προγραμμάτων καθορισμένων
παροχών

1/1-31/12/2019
3.903.462

1/1-31/12/2018
3.377.579

905.414

818.373

117.451

149.495

40.425

32.380

4.966.752

4.377.827

Σύνολο κόστους εργαζομένων
5.20. Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό)

Ανάλυση του χρηματοοικονομικού κόστους παρατίθεται στον πίνακα που ακολουθεί:
Ποσά σε €
Τόκοι χρημ/κών μισθώσεων
Χρηματοοικονομικό κόστος προεξόφλησης
υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία
Λοιποί τόκοι έξοδα
Χρημ/κά έξοδα

1/1-31/12/2019
78.195

1/1-31/12/2018
59.048

2.341

3.222

67.455
147.991

31.918
94.187

5.21. Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος της χρήσης αποτελείται από την τρέχουσα και την αναβαλλόμενη
φορολογία. Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται βάσει της φορολογικής νομοθεσίας που έχει
θεσπιστεί κατά την ημερομηνία ισολογισμού, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που
ισχύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας
στη χώρα λειτουργίας των εταιρειών.
Το έξοδο φόρου περιόδου αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε €
Τρέχον έξοδο φόρου
Αναβαλλόμενος φόρος αποτελεσμάτων
Σύνολο φόρου εισοδήματος

1/1-31/12/2019
613.383
2.957
616.340

1/1-31/12/2018
154.383
(1.419)
152.964

42 από 49

O φόρος της Εταιρείας διαφέρει από το θεωρητικό ποσό το οποίο θα προέκυπτε εάν
χρησιμοποιούσαμε τον Φορολογικό Συντελεστή, ως εξής:
Ποσά σε €
Κέρδη προ Φόρων
Συντελεστής Φόρου
Αναμενόμενη Δαπάνη Φόρου
Προ/γές για εισοδήματα που δεν υπόκεινται σε φορολογία
- Αφορολόγητα εισοδήματα
- Ζημιές χρήσης Υ/Κ για τις οποίες δεν αναγνωρίστηκε
αναβαλ.φορολ.απαίτηση
Προς/γές για έξοδα που δεν εκπίπτουν για φορ/κούς σκοπούς
- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες
- Επίδραση από αλλαγή φορολογικού συντελεστή
Σύνολο φόρου εισοδήματος

1/1-31/12/2019
2.387.871
24%
573.089

1/1-31/12/2018
341.738
29%
99.104

1.037

(7.530)

0

5.509

40.294
1.921
616.341

49.770
6.110
152.964

5.22. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις κατά τις ημερομηνίες αναφοράς εκτός από τις
ανέλεγκτες χρήσεις που αναφέρονται στη σημείωση 5.22.3.
Η Εταιρεία δεν έχει ενδεχόμενες απαιτήσεις, για τις οποίες είναι πιθανό να εισρεύσουν
οικονομικά οφέλη.
5.22.1. Εγγυήσεις
Η Εταιρεία έχει παράσχει εγγύηση για την εξασφάλιση των δανειακών υποχρεώσεων της
μητρικής εταιρείας βάσει του συμβολαίου που έχει υπογράψει με την Santander UK Plc για
την παροχή δανείων έως και 18.000.000 ευρώ.
5.22.2. Ένδικες υποθέσεις
Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή
διαιτητικών οργάνων που να έχουν επίπτωση στην χρηματοοικονομική θέση ή στα
αποτελέσματα λειτουργίας της εταιρείας.
5.22.3. Ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και το οικονομικό έτος 2014. Για τα έτη 2015-2016,
εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν (120/0/1206, 14.03.2019) εντολή ελέγχου από την Αρχή Ελέγχου του
Πειραιά και μέχρι την τρέχουσα στιγμή ο φορολογικός έλεγχος είναι σε εξέλιξη.
Για τις χρήσεις 2015-2016, έχει διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος για την εταιρεία σύμφωνα
με το άρθρο 65 Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013. Από την διεξαγωγή των ανωτέρω ελέγχων δεν
προέκυψαν φορολογικές υποχρεώσεις πέραν αυτών που είχαν καταχωρηθεί στις οικονομικές
καταστάσεις όπως απεικονίσθηκαν.
Για τα οικονομικά έτη 2017 έως 2019, η Εταιρεία δεν έχει λάβει Πιστοποιητικό Φορολογικής
Συμμόρφωσης. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο έλεγχος και η
έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού από το 2016 και μετά είναι προαιρετικός. Η Εταιρεία
δεν προέβη σε αξιολόγηση των πρόσθετων φόρων και κυρώσεων που θα μπορούσαν να
επιβληθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο των ανέλεγκτων χρήσεων 2017 έως 2019 και
δεν έχει γίνει πρόβλεψη για την εν λόγω ενδεχόμενη υποχρέωση. Εάν προκύψουν
οποιεσδήποτε πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού
ελέγχου, εκτιμάται ότι δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.
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5.23. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Η Εταιρεία λόγω της δραστηριότητάς της εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως
κίνδυνο αγοράς (κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων και κίνδυνο ταμειακών
ροών), πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης
κινδύνων της Εταιρείας εστιάζει στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοοικονομικών αγορών
και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική επίδραση της μεταβλητότητας
των χρηματοπιστωτικών αγορών στη χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας.
Η διαχείριση των κινδύνων πραγματοποιείται από τη Διοίκηση της Εταιρείας. Η Διοίκηση
της Εταιρείας προσδιορίζει, αξιολογεί και λαμβάνει μέτρα με σκοπό την αντιστάθμιση των
χρηματοοικονομικών κινδύνων.
5.23.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος
Η Εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς και ως εκ τούτου εκτίθεται σε συναλλαγματικό
κίνδυνο που προκύπτει από την έκθεση του στις μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες
διαφόρων νομισμάτων, κυρίως του Δολαρίου ΗΠΑ. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος προκύπτει
από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και από περιουσιακά στοιχεία και
υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Παρακάτω παρουσιάζεται η έκθεση των χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού της Εταιρείας σε Ξένο Νόμισμα, μεταφρασμένο σε €, στην ημερομηνία αναφοράς,
καθώς και στην αντίστοιχη συγκριτική:

Ποσά σε € κατά Ξένο Νόμισμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Βραχυπρόθεσμη έκθεση

Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Βραχυπρόθεσμη έκθεση
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Μακροπρόθεσμη έκθεση

GBP
-

CAD
-

46.356

44.124

1.279.468
(1.233.112)

8.268
35.855

38.008
(38.008)

6.034
(5.862)

674
(674)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού
Χρηματοοικονομικά στοιχεία Παθητικού
Μακροπρόθεσμη έκθεση

Ποσά σε € κατά Ξένο Νόμισμα
Χρηματοοικονομικά στοιχεία
Ενεργητικού

31/12/2019
NOK
SGD

USD

31/12/2018
NOK
SGD

USD

172

GBP
-

12.525

15.543

2.911.900
(2.899.375)

19.914
(4.371)

32.714
(32.714)

-

-

-

-

CAD
-

164

-

813
(649)

0

-

-

-

-

-

-
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Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η ανάλυση ευαισθησίας για τον συναλλαγματικό
κίνδυνο της Εταιρείας από μία μεταβολή +/- 10% των συναλλαγματικών ισοτιμιών και η
επίδραση στα Αποτελέσματα προ φόρων περιόδου και στην Καθαρή Θέση.
31/12/2019
Ποσά σε €
Επίδραση στα
Αποτελέσματα
περιόδου
Επίδραση
στην Καθαρή
Θέση

USD

+ 10%
NOK
SGD

GBP

CAD

USD

NOK

- 10%
SGD

GBP

CAD

112.101

(3.260)

3.455

533

61

(137.012)

3.984

(4.223)

(651)

(75)

112.101

(3.260)

3.455

533

61

(137.012)

3.984

(4.223)

(651)

(75)

GBP

CAD

31/12/2018
Ποσά σε €
Επίδραση στα
Αποτελέσματα
περιόδου
Επίδραση
στην Καθαρή
Θέση

USD

NOK

+ 10%
SGD

GBP

CAD

263.580

397

2.974

59

263.580

397

2.974

59

- 10%
SGD

USD

NOK

0

(322.153)

(486)

(3.635)

(72)

0

0

(322.153)

(486)

(3.635)

(72)

0

5.23.2. Κίνδυνος λόγω μεταβολών των επιτοκίων
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει σημαντικό κίνδυνο επιτοκίων καθώς καλύπτει το μεγαλύτερο
μέρος των αναγκών της για την χρηματοδότηση των υποχρεώσεων και των επενδύσεων της
με τα έσοδά της και τα ίδια κεφάλαια. Ο υφιστάμενος κίνδυνος επιτοκίου προέρχεται από τις
υποχρεώσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αναφοράς,
καθώς το υπόλοιπο των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης ανέρχεται σε € 1.082 χιλ.
περίπου την 31/12/2019.
5.23.3. Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, τις καταθέσεις
σε τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως επίσης και από ανοιχτές πιστώσεις
πελατών, συμπεριλαμβανομένων των
εκκρεμών απαιτήσεων και των δεσμευτικών
συναλλαγών. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τις τοποθετήσεις
διαθεσίμων, επισημαίνεται ότι η Εταιρεία συνεργάζεται μόνο με χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς που έχουν υψηλό δείκτη πιστοληπτικής ικανότητας. Εάν για τους πελάτες
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε χρησιμοποιείται η εν λόγω αξιολόγηση. Αν δεν
υπάρχει πιστοληπτική αξιολόγηση, τότε πραγματοποιείται έλεγχος της πιστοληπτικής
ικανότητας του πελάτη, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική του κατάσταση, την
προηγούμενη εμπειρία καθώς και άλλους παράγοντες. Τα εξατομικευμένα πιστωτικά όρια
προσδιορίζονται βάσει εσωτερικών ή εξωτερικών αξιολογήσεων και σύμφωνα με τα όρια που
έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο. Η εφαρμογή των πιστωτικών ορίων
παρακολουθείται σε συχνή βάση.
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Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο περιορίζεται στα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αναλύονται ως εξής:
Ποσά σε €
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

31/12/2019
227.677
2.602.145
2.829.822

31/12/2018
119.834
2.529.063
2.648.896

5.23.4. Κίνδυνος ρευστότητας
Η συνετή διαχείριση της ρευστότητας επιτυγχάνεται με την ύπαρξη των καταλλήλων
μεθόδων ρευστοποίησης των απαιτήσεων, σε καθορισμένο χρόνο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται
η κάλυψη των υποχρεώσεών της με επαρκή διαθέσιμα, για τον λόγο αυτό εξ άλλου, δεν έχει
καταφύγει σε τραπεζικό δανεισμό.
Η ληκτότητα των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της εταιρείας παρουσιάζεται
παρακάτω:
31/12/2019
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
Εντός 6
6 έως 12 μήνες
1-5 έτη
>5 ετών
μηνών
3.257.071

Ποσά σε €
Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Ποσά σε €

3.257.071

-

-

-

31/12/2018
Βραχυπρόθεσμες
Μακροπρόθεσμες
6 έως 12
Εντός 6 μηνών
1-5 έτη
>5 ετών
μήνες

Εμπορικές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

5.900.179
5.599.415

-

-

-

5.24. Διαχείριση κεφαλαίου

Οι στόχοι της Εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι να διασφαλίσει την
ικανότητα της Εταιρείας να παραμένει σε συνεχιζόμενη δραστηριότητα με σκοπό να παράγει
κέρδη για τους μετόχους και οφέλη για τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη και να διατηρήσει
τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή ώστε να μειώσει το κόστος του κεφαλαίου.
Προκειμένου να διατηρήσει ή να προσαρμόσει την κεφαλαιακή δομή, η Εταιρεία μπορεί να
προσαρμόσει το ποσό των μερισμάτων που καταβάλλονται στους μετόχους, να επιστρέψει
κεφάλαιο στους μετόχους ή να εκδώσει νέες μετοχές.
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Η Εταιρεία υπολογίζει έναν προσαρμοσμένο δείκτη Απασχολούμενου Κεφαλαίου με
αριθμητή το άθροισμα των Ιδίων Κεφαλαίων πλέον των Μακροπρόθεσμων Ομολογιακών
Δανείων μείον των Ταμειακών Διαθέσιμων και Ισοδύναμων. Οι τιμές του δείκτη για το 2019
και το 2018 έχουν ως εξής:
31/12/2019
3.447.772

31/12/2018
1.749.126

-227.677

-119.834

Κεφάλαιο

3.220.095

1.629.292

Ιδια Κεφάλαια
Κεφάλαιο προς Σύνολο Κεφαλαίων

3.447.772
0,9340

1.749.126
0,9315

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων
Μείον: Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

5.25. Ταξινόμηση των χρηματοοικονομικών μέσων βάσει της αποτίμησης αυτών σε

εύλογες αξίες
Δεν υπάρχουν χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που να
επιμετρώνται στην εύλογη αξία την 31η Δεκεμβρίου 2019.
5.26. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα μέρη

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα απαιτήσεων και
υποχρεώσεων με τα συνδεδεμένα μέρη για την τρέχουσα και τη συγκριτική περίοδο:
1/1/2019 to 31/12/2019
Ποσά σε €
Inmarsat Solutions (Americas) Inc
Inmarsat Solutions (Canada) Inc
Inmrsat Solutions AS
Inmarsat Solutions BV
Inmarsat Solutions Pte Ltd
Navarino HK Ltd
Seasat Communications Ltd
Navarino Germany GmbH

Πωλήσεις
προϊόντων

Πωλήσεις
υπηρεσιών

Αγορές
προϊόντων

Αγορές
υπηρεσιών

64.270
31.350
20
194.903
564.478
322
5.307.882
-1.571
6.161.653

170.855
152.349
4.280.684
3.457.993
8.061.881

1.479.629
3.387.838
4.867.467

7.313
2.899
1.265
478.874
490.351

Αγορές
παγίων
0

1/1/2018 to 31/12/2018
Ποσά σε €
Inmarsat Global Ltd
Inmarsat Solutions (Americas) Inc
Inmarsat Solutions (Canada) Inc
Inmrsat Solutions AS
Inmarsat Solutions BV
Inmarsat Solutions Pte Ltd
Navarino (Singapore) Pte Ltd
Seasat Communications Ltd
Navarino Germany GmbH

Πωλήσεις
προϊόντων

Πωλήσεις
υπηρεσιών

Αγορές
προϊόντων

Αγορές
υπηρεσιών

161.180
56.366
(855)
233.657
556.900
3.600
7.895.166
4.150
8.910.164

113.579
288.338
3.516.161
497
164
984.196
338
4.903.273

4.608.263
2.707.191
7.315.454

1.921
1.182
169
110
802.800
806.183

Αγορές
παγίων
-

31/12/2019
Απαιτήσεις
Υποχρεώσεις
από
προς
συνδεδεμένα συνδεδεμένα
μέρη
μέρη
2.570
0
41.932
112.960
32.229
4.447
801.209
0
75.262
1.282
322
0
258.810
510.205
1.212.334
628.894
31/12/2018
Απαιτήσεις
από
συνδεδεμένα
μέρη

Υποχρεώσεις
προς
συνδεδεμένα
μέρη

69.360
23.285
121.824
978.845
190.080
(3.953)
4.488
1.383.929

1.921
1.386.893
1.481
230
1.510.195
2.900.720
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5.27. Παροχές προς τη διοίκηση

Οι συναλλαγές με μέλη της Διοίκησης και Διευθυντικά στελέχη συνοψίζονται στον
παρακάτω πίνακα:
Ποσά σε €
Μισθοί και λοιπές βραχυπρόθεσμες παροχές
Σύνολο

1/1-31/12/2019
389.186
389.186

1/1-31/12/2018
343.013
343.013

5.28. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Ισολογισμού

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας (ΠΟΥ) ενημερώθηκε για τον
εντοπισμό περιορισμένων περιπτώσεων πνευμονίας, άγνωστης αιτίας, στο Wuhan, Hubei.
Στις 7 Ιανουαρίου του 2020 οι κινεζικές αρχές προσδιόρισαν ως την αιτία ένα νέο τύπο
Κορωναιού (COVID -19). Τα πρώτα κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στο Χονγκ Κονγκ στις 23
Ιανουαρίου του 2020. Από τις 31 Δεκεμβρίου 2019 η ανάπτυξη και εξάπλωση του ιού έχει
οδηγήσει στην εμφάνιση πλήθους συναφών γεγονότων. Στις αρχές Μαρτίου 2020 ο ΠΟΥ
κήρυξε τον COVID-19 πανδημία.
Η Navarino AE ως υπεύθυνος κοινωνικός εταίρος και επιχείρηση εκφράζει τη βαθιά ανησυχία
της για την κατάσταση, την ταχεία εξάπλωση του ιού και την επίδραση του στις
δραστηριότητες του, καθώς και στην οικονομία και την ευρύτερη κοινωνία. Στην παρούσα
φάση ωστόσο, αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα η ασφάλεια των εργαζομένων της.
Για το σκοπό αυτό, έχει περιορίσει στο ελάχιστο τα επαγγελματικά ταξίδια, όπου αυτό είναι
δυνατό, έχει δημιουργήσει συστήματα για απομακρυσμένη εργασία (τηλεργασία). Έχει τεθεί
επίσης σε εφαρμογή πρόσθετος σχεδιασμός ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με το προσωπικό
που εκτελεί λειτουργίες κρίσιμες για την επιχειρησιακή συνέχεια προκειμένου να
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας.
Παρά το ότι δεν μπορούμε στην παρούσα φάση να ποσοτικοποιήσουμε ή να αξιολογήσουμε
πλήρως τις επιπτώσεις πιθανοί παράγοντες κινδύνου που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη
δραστηριότητα μας είναι οι ακόλουθοι:
•
Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες θα μπορούσαν να επηρεαστούν αρνητικά
λόγω απομόνωσης των εργαζομένων μας , των πελατών και προμηθευτών στην Ελλάδα και
σε άλλες περιοχές , που επλήγησαν από την επιδημία. Στην παρούσα φάση δεν έχουμε κάποιο
τέτοιο περιστατικό στους τομείς της δραστηριοποίησης μας.
•
Ενδέχεται να υπάρξουν διαταραχές στις διαδικασίες μεταφοράς των προϊόντων μας
καθώς και στις λοιπές υποδομές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία θα μπορούσαν να
επηρεάσουν τη δυνατότητα μας να παραλαμβάνουμε και να παραδίδουμε προϊόντα.
•
Εφόσον η κατάσταση συνεχίσει να επιδεινώνεται μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των
πωλήσεων.
Κάθε πιθανή επίπτωση στα αποτελέσματα μας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις
συνεχιζόμενες εξελίξεις, σχεδόν όλες από τις οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Η
απόφαση των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν έκτακτα μέτρα δημόσιας υγείας μπορεί να
συνεχιστεί και να αυξηθεί ανάλογα με τις εξελίξεις στη επιδημία του ιού.
Κατά συνέπεια, οι οικονομικές επιπτώσεις που σχετίζονται με την επιδημία του COVID-19
δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και εύλογα επί του παρόντος.
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Εκτός των ως άνω αναφερόμενων, δεν υπάρχουν λοιπά μεταγενέστερα των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρεία, στα οποία
επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΑ).
Πειραιάς, 27 Μαρτίου 2020
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