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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ         
    ο Όμιλος  η Εταιρεία 

  Σημ.  
1/1-

31/12/2021  
1/1-

31/12/2021  
1/1-

31/12/2020 

          
Κύκλος εργασιών 5  6.010.826  6.010.826   4.737.983 
Μείον: Κόστος πωλήσεων 7  -3.617.079  -3.617.079   (2.699.633) 

Μικτό κέρδος   2.393.748  2.393.748   2.038.350 

             
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 6  86.337  86.337   147.206 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 7  (676.558)  (675.180)   (549.964) 

Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 7  (1.237.830)  (1.237.830)   (1.282.730) 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας & ανάπτυξης 7  (112.530)  (112.530)   (91.624) 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα 8  (190)  (190)   (30.308) 

Λειτουργικά αποτελέσματα   452.976  454.354   230.929 

Κόστος χρηματοδότησης 9  (7.309)  (7.274)   (24.617) 

Αποτελέσματα συνήθων εργασιών   445.667  447.080   206.312 

Έσοδα/Έξοδα επενδύσεων 10  23.743  23.743   0 

Αποτελέσματα προ φόρων   469.410  470.823   206.312 

Φόρος εισοδήματος 11  (112.429)  (112.429)   (60.153) 

Αποτελέσματα μετά φόρων   356.981  358.394  146.160 

             
Κέρδη ανά μετοχή (€ ανά μετοχή)            
  Βασικά κέρδη ανά μετοχή 12  0,2088  0,2096   0,0855 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα    0        
Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου ΔΛΠ 19    (2.939)  (2.939)   (7.279) 
Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) λόγω της μεταβολής στον φορολογικό 
συντελεστή:    321  321     
Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/(ζημίες) μετά από 
φόρους    354.363  355.777  138.880 
Αποτελέσματα πρό φόρων χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων    624.221  625.599   382.474 

           
Κατανεμημένα σε:        
Ιδιοκτήτες της μητρικής   354.377     
Μη ελέγχουσες συμμετοχές   (14)     
   354.363     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την 
αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (1.4.iii) 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε 
Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 17

 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΗΣ ΘΕΣΗΣ        
     ο Όμιλος   η Εταιρεία 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.   31/12/2021  31/12/2021   31/12/2020 

Πάγιο ενεργητικό             
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 13   272.977  272.977   281.492 
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 13  154.513  154.513  201.053 
Ασώματες ακινητοποιήσεις 14   493.437  493.437   151.372 
Συμμετοχές 14.1   80.837  130.337   40.000 
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 11   16.784  16.784   0 
Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 15   314.874  314.874   42.921 

Σύνολο πάγιου ενεργητικού    1.333.423  1.382.923   716.838 

              
Κυκλοφορούν ενεργητικό             
Αποθέματα 16   9.282  9.282   58.292 
Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 17   2.085.666  2.085.666   1.865.222 
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 18   438.330  438.258   355.974 
Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην 
εύλογη αξία, μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων 
περιόδου 

   
40.000 

 

40.000   40.000 
Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 19   1.612.772  1.563.365   1.682.720 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού    4.186.050  4.136.571   4.002.208 

              

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ    5.519.472  5.519.493   4.719.046 

              
ΠΑΘΗΤΙΚΟ             
ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ             
Μετοχικό κεφάλαιο 20   1.710.000  1.710.000   1.710.000 
Αποθεματικά κεφάλαια 21   310.071  310.071   305.476 
Υπόλοιπο κερδών (ζημιών) εις νέο    1.491.088  1.492.502   1.261.321 
Δικαιώματα μειοψηφίας    500        
     3.511.660  3.512.573   3.276.797 
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της 
Μητρικής    3.511.174  3.512.573   3.276.797 

Μη ελέγχουσες συμμετοχές    486                        -                             -     

Σύνολο Καθαρής Θέσης    3.511.660  3.512.573   3.276.797 

              
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ             
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Προβλέψεις για παροχές προς τους εργαζομένους 23   126.328  126.328   102.248 
Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 11   0      3.950 
Π 
ροβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 24   316.917  316.917   121.940 
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 26   116.927  116.927   142.156 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων    560.172  560.172   370.295 

              
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις             
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 25   467.717  466.929   206.873 
Δάνεια 22   0  0   20 
Λοιπά στοιχεία παθητικού 27   979.924  979.820   865.061 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων     1.447.641  1.446.749   1.071.954 

               

Σύνολο υποχρεώσεων     2.007.813  2.006.920   1.442.249 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ     5.519.472  5.519.493   4.719.046 

 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την 
αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (1.4.iii). 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ        
Έμμεση Μέθοδος        
   ο Όμιλος  η Εταιρεία 

   
1/1-

31/12/2021  
1/1-

31/12/2021   
1/1-

31/12/2020 
Λειτουργικές δραστηριότητες           
Κέρδη προ φόρων  469.410  470.823   201.299 
Πλέον / μείον προσαρμογές για:           
Αποσβέσεις  171.245  171.245   151.545 
Προβλέψεις  219.056  219.056   24.431 
Συναλλαγματικές διαφορές  0  0   0  
Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής 
δραστηριότητας  0  0   970 
Ζημιές (κέρδη) από εκποίηση παγίων περιουσιακών στοιχείων  0  0   8.932 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα  24.510  24.475   30.077 
Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:           
Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων  49.010  49.010   3.370 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων  (591.536)  (591.464)   (17.002) 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)  299.940  299.047   80.210 
Μείον:  0      0 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα  (24.510)  (24.475)   (30.077) 
Καταβεβλημένοι φόροι  (68.460)  (68.460)   (28.437) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 548.665  549.258   425.319 
Επενδυτικές δραστηριότητες           
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών και λοιπών 
επενδύσεων  (90.337)  (90.337)   (40.000) 
Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων  (458.256)  (458.256)   (190.099) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων  0  0   0 
Τόκοι εισπραχθέντες  0  0   58 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) (548.593)  (548.593)   (230.041) 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες           
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια  0  0   0 
Εξοφλήσεις δανείων  (20)  (20)   (780) 
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου  50.000  0   0 
Μερίσματα  (120.000)  (120.000)   0 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) (70.020)  (120.020)   (780) 

           
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και 

ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) (69.948)  (119.355)   194.498 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου  1.682.720  1.682.720   1.488.221 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου  1.612.772  1.563.365   1.682.720 

 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Ταμειακών Ροών της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την 
αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (1.4.iii) 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 
Ο Όμιλος 

 

 

 

Η Εταιρεία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη της Κατάστασης Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας για τη χρήση 2020 έχουν 
αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19 (1.4.iii) 
 
Οι σημειώσεις στις σελίδες 20 έως 66 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
 

Μετοχικό κεφάλαιο
Αναλογιστικά κέρδη / 

(ζημιές)
Τακτικό αποθεματικό Λοιπά αποθεματικά

Δικαιώματα 
μειοψηφίας

Αποτελέσματα εις νεό Σύνολο

Υπόλοιπο 1/1/2020 1.710.000 (19.834) 313.700 3.970 1.110.785 3.118.621
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια 
κεφάλαια 0 7.640 0 0 0 7.640
Αποτελέσματα περιόδων 2019 και 2020 0 0 0 0 150.535 150.535
Υπόλοιπο 31/12/2020 Αναθεωρημένο 1.710.000 (12.194) 313.700 3.970 1.261.321 3.276.797
Τακτικό αποθεματικό 0 0 7.213 0 (7.213) (0)
Δικαιώματα μειοψηφίας 500 500
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 (120.000) (120.000)
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια 
κεφάλαια 0 (2.618) 0 0 0 (2.618)
Αποτελέσματα περιόδου 1/1 - 31/12/2021 0 0 0 0 356.981 356.981
Υπόλοιπο 31/12/2021 1.710.000 (14.812) 320.913 3.970 500 1.491.089 3.511.660

1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021

Μετοχικό κεφάλαιο
Αναλογιστικά κέρδη 

/ (ζημιές)
Τακτικό 

αποθεματικό
Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νεό
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2019 1.710.000 -4.915 311.753 3.970 968.478 2.989.286
Τακτικό αποθεματικό 0 0 1.947 0 -1.947 0
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 0 0
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια κεφάλαια 0 -14.919 0 0 0 -14.919
Αποτελέσματα περιόδου 1/1 - 31/12/2020 0 0 0 0 144.255 144.255
Υπόλοιπο 31/12/2020 1.710.000 (19.834) 313.700 3.970 1.110.785 3.118.621

Μετοχικό κεφάλαιο
Αναλογιστικά κέρδη 

/ (ζημιές)
Τακτικό 

αποθεματικό
Λοιπά 

αποθεματικά
Αποτελέσματα 

εις νεό
Σύνολο

Υπόλοιπο 31/12/2020 1.710.000 (19.834) 313.700 3.970 1.110.785 3.118.621
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια κεφάλαια 0 7.640 0 0 0 7.640
Αποτελέσματα περιόδων 2019 και 2020 0 0 0 0 150.535 150.535
Υπόλοιπο 31/12/2020 Αναθεωρημένο 1.710.000 (12.194) 313.700 3.970 1.261.321 3.276.797
Τακτικό αποθεματικό 0 0 7.213 0 (7.213) (0)
Διανεμηθέντα μερίσματα 0 0 0 0 (120.000) (120.000)
Ποσά απευθείας καταχωρημένα στα ίδια κεφάλαια 0 (2.618) 0 0 (2.618)
Αποτελέσματα περιόδου 1/1 - 31/12/2021 0 0 0 0 358.394 358.394
Υπόλοιπο 31/12/2021 1.710.000 (14.812) 320.913 3.970 1.492.502 3.512.573

1/1/2021 ΕΩΣ 31/12/2021

1/1/2020 ΕΩΣ 31/12/2020
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Περιγραφή του Ομίλου και της Εταιρείας 

 

Η εταιρεία ιδρύθηκε την 10/01/2000, με αριθμό ΓΕΜΗ 058291304000, με την επωνυμία 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο «O.T.S. ΑΕ» 

όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αρ. Φύλλου 21/4.1.2000. Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος 

Θεσσαλονίκης με διεύθυνση: Πάτμου 12 - Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23. 

 

1. Η «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και διακριτικό τίτλο 

«O.T.S. ΑΕ», εφεξής η «Εταιρεία», είναι εταιρεία πληροφορικής που εξειδικεύεται στην 

ανάπτυξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν πλήρως τις 

ανάγκες των Φορέων και του Δημόσιου Τομέα και άλλων Οργανισμών. 

 

Η εταιρεία έχει στις 31/12/2021 τους παρακάτω μετόχους: 

 

BLUE OCEAN  AE  1.032.840,00 60,00% 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 400.140,00 23,00% 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 189.810,00 11,00% 

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  63.270,00 4,00% 

ΛΟΙΠΟΙ 23.940,00 2,00% 

ΣΥΝΟΛΟ 1.710.000,00 100,00% 

 

Στη συνέχεια, ύστερα από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της 28/01/2022, οι μέτοχοι της 

εταιρείας έχουν ως εξής: 

 

BLUE OCEAN  AE  523.260,00 20,40% 

SHUB HOLDING LIMITED 1.026.000,00 40,00% 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 600.210,00 23,40% 

ΠΑΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 284.715,00 11,10% 

ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  94.905,00 3,70% 

ΛΟΙΠΟΙ 35.910,00 1,40% 

ΣΥΝΟΛΟ 2.565.000,00 100,00% 
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2. Από τις 6/8/2021 η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 99% στην ίδρυση της Εταιρείας 

Blue Value A.E., με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία δραστηριοποιείται στον Κλάδο 

της Λογιστικής και φορολογικής συμβουλευτικής και στον Κλάδο της Πληροφορικής και 

της Ανάπτυξης Εφαρμογών. 

 

3. Επίσης συμμετέχει με ποσοστό 33,33% στην Συνδεδεμένη Εταιρεία InvoiceHub A.E., 

με έδρα το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και 

δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης Εφαρμογών. 

 

• Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα (50) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία 

καταχώρισης της στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, δηλαδή μέχρι 31/12/2050. 

1. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε σε Δραχμές Εκατό Εκατομμύρια (δρχ. 

100.000.000) διαιρούμενο σε Δέκα Χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Δέκα Χιλιάδων 

(10.000) δραχμών ή κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 141/10-01-2000).  

2. Με την από 29/06/2002 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων 

αποφασίσθηκε: α) η μετατροπή του Μετοχικού Κεφαλαίου και της ονομαστικής αξίας εκάστης 

μετοχής σε ΕΥΡΩ. β) η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά έξι χιλιάδες Πεντακόσια Είκοσι 

Εννέα και Εβδομήντα Ένα λεπτά (6.529,71€) μετά από κεφαλαιοποίηση «υπολοίπου κερδών 

εις νέον» με αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής από 29,3470286133 σε 30€. Μετά 

τα ανωτέρω το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανήλθε σε Τριακόσιες Χιλιάδες ευρώ 

(300.000€) διαιρούμενο σε Δέκα Χιλιάδες (10.000) μετοχές ονομαστικής αξίας Τριάντα ευρώ 

(30,00 €) η κάθε μία (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 11437/12-11-2002).  

3. Με την από 30/06/2004 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το 

μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε με κεφαλαιοποίηση φορολογηθέντων αποθεματικών κατά 

διακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ με την έκδοση εφτά χιλιάδων νέων μετοχών των τριάντα ευρώ 

η κάθε μία. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε σε ΕΥΡΩ 

πεντακόσιες δέκα χιλιάδες (510.000€) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 11177/8-9-2004).  

4. Με τη από 30/06/2006 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό 

Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων ευρώ (240.000,00€) με 

έκδοση οκτώ χιλιάδων (8.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. 

Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση ποσού είκοσι δύο χιλιάδες πεντακοσίων 

εξήντα τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (22.563,85€) από το λογαριασμό έκτακτα 

φορολογηθέντα αποθεματικά και ποσό ύψους διακοσίων δέκα εφτά χιλιάδες τετρακόσια 
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τριάντα έξη ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (217.436,15€) από το λογαριασμό υπόλοιπο κερδών 

εις νέο. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό των εφτακοσίων 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (750.000,00€) και διαιρείτο σε (25.000) είκοσι πέντε χιλιάδες μετοχές 

των τριάντα ΕΥΡΩ (30,00€) εκάστη (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 10819/04-10-2006).  

5. Με την από 30/06/2008 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το 

Μετοχικό Κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των εφτακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ 

(750.000,00 €) με έκδοση είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 

τριάντα (30) ευρώ η κάθε μία. Η αύξηση έγινε με κεφαλαιοποίηση του παραπάνω ποσού από 

το λογαριασμό έκτακτα φορολογηθέντα αποθεματικά (Απόφαση Νομάρχη αρ.12310ττ/21-8-

2008). Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε στο ποσό του ενός 

εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.500.000,00 €), διαιρούμενο σε πενήντα χιλιάδες 

(50.000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης τριάντα ευρώ (30,00 €) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με 

αριθμό 10133/03-09-2008).  

6. Με την από 26/11/2008 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων το 

Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των διακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ 

(210.000,00€). Η αύξηση πραγματοποιήθηκε με κεφαλαιοποίηση σχηματισθέντων 

αποθεματικών ως εξής: Α. Κεφαλαιοποίηση ποσού τριάντα οκτώ χιλιάδες τετρακόσια δέκα εφτά 

ευρώ και είκοσι εννέα λεπτά (38.417,29€) από το λογαριασμό 41.08.03.00.000 Αφορολόγητο 

Αποθεματικό ν.3220/2004. Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει όλες τις επενδύσεις για την 

κάλυψη του παραπάνω αφορολόγητου αποθεματικού και έχει ελεγχθεί για την ορθότητα 

κάλυψης του. Β. Κεφαλαιοποίηση ποσού εβδομήντα χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο ευρώ και 

ενενήντα λεπτά (70.252,90 €) από το λογαριασμό 41.08.00.00.0000 Αφορολόγητο 

Αποθεματικό ν.1828/89. Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει όλες τις επενδύσεις για την 

κάλυψη του παραπάνω αφορολόγητου αποθεματικού και έχει ελεγχθεί για την ορθότητα 

κάλυψης του. Γ. Κεφαλαιοποίηση ποσού εκατόν μία χιλιάδες τριακόσια είκοσι εννέα ευρώ και 

ογδόντα ένα λεπτά (101.329,81€) από το λογαριασμό 41.05.00.00.0000 Έκτακτα 

Αποθεματικά. Ο λογαριασμός σχηματίσθηκε από φορολογηθέντα κέρδη προηγουμένων ετών 

με στόχο να ενισχύσει τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Η αύξηση έγινε με την έκδοση εφτά 

χιλιάδων νέων μετοχών (7.000) ονομαστικής αξίας (30) τριάντα ευρώ η κάθε μία που 

καταχωρήθηκαν στην μερίδα κάθε μετόχου σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής του στο 

υπάρχον κεφάλαιο της εταιρείας. Μετά την παραπάνω αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο ανήλθε 

στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα χιλιάδων ευρώ (1.710.000,00 €), 

διαιρούμενο σε πενήντα επτά χιλιάδες (57.000) ονομαστικές μετοχές αξίας εκάστης τριάντα 

ευρώ (30,00 €) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 191/13-1-2009).  
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7. Με την από 20/11/2009 απόφαση της έκτακτη γενικής συνέλευσης των μετόχων 

αποφασίσθηκε η μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας από τριάντα (30) 

σε ένα (1) ευρώ, χωρίς μεταβολή στο ύψος του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αλλά με 

αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας, ήτοι με την αύξηση του αριθμού 

τους από πενήντα εφτά χιλιάδες (57.000) σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες 

(1.710.000) (ΦΕΚ ΤΑΕ & ΕΠΕ με αριθμό 14812/29-12-2009). Σήμερα μετά τις παραπάνω 

αλλαγές το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου επτακοσίων δέκα 

χιλιάδων ευρώ (1.710.000,00 €), και διαιρείται σε ένα εκατομμύριο επτακόσιες δέκα χιλιάδες 

(1.710.000) κοινές ονομαστικές μετοχές του ενός ΕΥΡΩ (1,00 €) εκάστη. 

8. Με την από 28/01/2022 απόφαση της έκτακτη γενικής συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 

(855.000,00 €) ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (855.000) νέων 

μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία και τιμή εκδόσεως 2,92 ευρώ η κάθε 

μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των 1,92 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά ενός εκατομμυρίου 

εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων 

(1.641.600,00 €) ευρώ θα εμφανιστεί στον λογαριασμό «ειδικό αποθεματικό από έκδοση 

μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, να 

χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών. Δύναται όμως να διατεθεί προς 

κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με σκοπό 

την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. 

Ύστερα από τις παραπάνω αλλαγές το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των δύο 

εκατομμυρίων  πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.565.000,00€), και διαιρείται σε 

δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (2.565.000) κοινές ονομαστικές μετοχές 

του ενός (1,00 €) ευρώ εκάστη. 

 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας απαρτίζεται από τις 06/03/2020 ως εξής: 

1. Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΝ714594, κάτοικος 

Πολίχνης Θεσσαλονίκης, οδός Φανουρίου 6, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, 

2. Ντέμκας Αναστάσιος του Νικολάου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ697193, κάτοικος 

Ευόσμου Θεσσαλονίκης, οδός Παπάγου 23, ως Αντιπρόεδρος, 

3. Τσιρίδης Νικόλαος του Ιωάννη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ866834, κάτοικος Ευόσμου 

Θεσσαλονίκης, οδός Πατρών 46, ως Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος, 

4. Καλαϊτσόπουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΒ687926, 
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κάτοικος Σταυρούπολης Θεσσαλονίκης, οδός Παπαφλέσσα 5, ως Διευθυντής Λειτουργιών, 

5. Μπόζης Κωνσταντίνος του Ιωάννη, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΕ671791, κάτοικος 

Συκεών Θεσσαλονίκης, οδός Ρήγα Φεραίου 114, ως Μέλος. 

 

 Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει από τις 28/01/2022 ως εξής:  

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «PGP ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η οποία 

εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 28, στο Πέραμα Αττικής (ΤΚ 18863), με Α.Φ.Μ. 

801478308, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157670001000, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Παπαδόπουλο 

Παναγιώτη του Γεωργίου κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΟ579989 και Α.Φ.Μ. 052349834, ως Πρόεδρος  

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «GREY ROCKS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η 

οποία εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 28, στο Πέραμα Αττικής (ΤΚ 18863), με Α.Φ.Μ. 

801730948, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 162315103000, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Κόκκοβα 

Νεκτάριο του Ευάγγελου, κάτοχο Δ.Α.Τ. ΑΒ302532 και Α.Φ.Μ. 044192285, ως Αντιπρόεδρος  

3) Ο Παμπουκίδης Σπυρίδων του Θεοδοσίου και της Ελευθερίας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 

ΑΝ 714594 με ημερομηνία έκδοσης 20/07/2018 από το Τ.Α. Παύλου Μελά, Πληροφορικός, που 

γεννήθηκε στις 27/09/1966 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην οδό Φανουρίου 6, Πολίχνη 

Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 040481067, Ελληνικής Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως Διευθύνων 

Σύμβουλος  

4) Ο Τσιρίδης Νικόλαος του Ιωάννη και της Πολυξένης, με αριθμό δελτίου ταυτότητας ΑΚ 

866834 με ημερομηνία έκδοσης 08/11/2012 από το Α.Τ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης, 

Προγραμματιστής, που γεννήθηκε στις 06/01/1972 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην οδό 

Πατρών 46, Εύοσμος Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 075905667, Ελληνικής Ιθαγένειας και 

Υπηκοότητας, ως Διευθυντής Έρευνας & Ανάπτυξης 

5) Ο Καλαϊτσόπουλος Ιωάννης του Αλεξάνδρου και της Εύας, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 

ΑΒ 687926 με ημερομηνία έκδοσης 09/12/2006 από το Α.Τ. Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, 

Προγραμματιστής, που γεννήθηκε στις19/02/1976 στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην οδό 

Παπαφλέσσα 5, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, με Α.Φ.Μ. 049054744, Ελληνικής Ιθαγένειας και 

Υπηκοότητας, ως Διευθυντής Λειτουργιών  

6) Ο Γεώργιος Αποστολόπουλος του Παναγιώτη και της Αικατερίνης, με αριθμό δελτίου 

ταυτότητας ΑΚ654591 με ημερομηνία έκδοσης 03/01/2013 από το Τ.Α. Βριλησσίων, Αναλυτής, 

που γεννήθηκε στις 31/05/1977 στο ΚΑΡΟΝΙ ΒΟΛΙΒΑΡ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ και κατοικεί στην οδό 

Δωδεκανήσου 15, Βριλήσσια Αττικής (ΤΚ 15235), με Α.Φ.Μ. 103610818, Ελληνικής Ιθαγένειας 

και Υπηκοότητας, ως Διευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και  

7) Ο Ηλιούδης Χρήστος του Αντωνίου και της Σιδέρως, με αριθμό δελτίου ταυτότητας 
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ΑΙ285139 με ημερομηνία έκδοσης 02/12/2009 από το ΥΑ Λάρισας, (Καθηγητής Α βαθμίδας, 

στο τμήμα μηχανικών πληροφορικής και ηλεκτρονικών συστημάτων του Διεθνούς 

Πανεπιστημίου Ελλάδας), που γεννήθηκε στις 12/12/1966 στην Κοινότητα Ανάβρας και 

κατοικεί στην οδό Σίφνου 89 στη Λάρισα, ΤΚ 41335, με Α.Φ.Μ. 039506561, Ελληνικής 

Ιθαγένειας και Υπηκοότητας, ως Ανεξάρτητο Μέλος. 

 

Κατά την 31 Δεκεμβρίου 2021 το απασχολούμενο προσωπικό της Εταιρείας ήταν 144 

εργαζόμενοι (2020: 128). 

 

Οι οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 εγκρίθηκαν για 

έκδοση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας την 16η Αυγούστου 2022. 

 

1. Βάση Σύνταξης των Οικονομικών Καταστάσεων 

1.1 Γενικά 

 

Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις ενοποιημένες και τις 

εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. 

(δ.τ. O.T.S. A.E.) (η «Εταιρεία») με ημερομηνία 31η Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»), όπως έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρείες 

α)ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (δ.τ. O.T.S. A.E.) και β)  BLUE VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΡΕΙΑ, στην οποία συμμετέχει η α) εταιρεία με ποσοστό 99%. Επίσης, στις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. (δ.τ. O.T.S. A.E.) έχουν 

ενοποιηθεί οι οικονομικές καταστάσεις της INVOICEHUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σε ποσοστό 33,33% Οι 

ενοποιημένες και οι εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της «O.T.S. A.E.» της 31ης 

Δεκεμβρίου 2021, που καλύπτουν από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021, 

έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, εκτός από τα 

χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σε 

εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τα οποία 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία. Οι λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν για την κατάρτιση και 

παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την χρήση που έληξε 

την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι συνεπείς µε τις λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά την 

προηγούμενη χρήση (2020). Η κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα 
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με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών λογιστικών εκτιμήσεων και την άσκηση 

κρίσης από τη Διοίκηση στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η 

χρήση υπολογισμών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών 

στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων 

κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα 

ποσά εισοδημάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους υπό αναφορά. Παρά το γεγονός ότι 

αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης σε σχέση με τις 

τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί τελικά να διαφέρουν 

από αυτούς τους υπολογισμούς. Οι περιοχές που απαιτούν έναν μεγαλύτερο βαθμό άσκησης 

κρίσης της Διοίκησης και είναι σημαντικές για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις αναφέρονται 

στη Σημείωση 1.2. Συνέχιση δραστηριότητας ο Όμιλος και η Εταιρεία εκπληρώνουν τις 

καθημερινές τους ανάγκες για κεφάλαιο κίνησης μέσω των δημιουργούμενων χρηματοροών 

και των σχετικών πόρων που έχουν στη διάθεση τους, περιλαμβανομένων και των τραπεζικών 

χορηγήσεων.  

 

Η εξάπλωση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19) δημιουργεί πιέσεις και περιορισμούς στο 

επίπεδο ζήτησης για τα προϊόντα του Ομίλου της Εταιρείας, καθώς και στη ρευστότητά τους 

για το προβλεπτό μέλλον. Εντούτοις οι προβλέψεις του Ομίλου και της Εταιρείας, λαμβάνοντας 

υπόψη τις πιθανές μεταβολές στην εμπορική της απόδοση, δημιουργούν την εύλογη προσδοκία 

στη Διοίκηση ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία διαθέτουν επαρκείς πόρους για να συνεχίσουν 

απρόσκοπτα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα στο εγγύς μέλλον. Ως εκ τούτου ο Όμιλος 

και η Εταιρεία συνεχίζουν να υιοθετούν την «αρχή της επιχειρηματικής συνέχειας των 

δραστηριοτήτων τους» κατά τη σύνταξη των εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

χρήσης που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021.  

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες: Συγκεκριμένα νέα πρότυπα, 

τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για 

λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2021 ή μεταγενέστερα. Η εκτίμηση της 

Εταιρείας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, 

τροποποιήσεων και διερμηνειών παρατίθεται παρακάτω. 

 

1.2 Χρήση εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 

της Εταιρείας να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες επηρεάζουν 
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τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της κατάστασης 

αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και 

υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις 

και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και σε λοιπούς παράγοντες και 

δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η 

επίδραση των αναθεωρήσεων των υιοθετημένων εκτιμήσεων και υποθέσεων αναγνωρίζεται 

στη χρήση κατά την οποία πραγματοποιούνται ή και σε επόμενες εάν η αναθεώρηση επηρεάζει 

όχι μόνο την παρούσα αλλά και επόμενες χρήσεις.  

 

1.3 Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 

 
Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2021 (1/1-

31/12/2021) εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Απριλίου 

2021. 

 

1.4 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2020 ή 

μεταγενέστερα. 

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά 

στη χρήση 2020, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν 

υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2020. 

 

 
 
Νέα Πρότυπα, τροποποιήσεις Προτύπων και Διερμηνείες 
 
Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 
Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2021 ή 

μεταγενέστερα. 

Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά 

στη χρήση 2021, δεν έχουν επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν 
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υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από το Σ.Δ.Λ.Π. και 

υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2021. 

 

i.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 

01/01/2021 ή μεταγενέστερα.  

 

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»  

- αναβολή εφαρμογής ΔΠΧΑ 9 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2021) Τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων βάσει των 

οποίων αναβάλλεται η ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 για δύο έτη, δηλαδή θα 

εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Συνεπεία 

αυτού, το IASB προέβη επίσης σε παράταση της καθορισμένης καταληκτικής ημερομηνίας για 

την προσωρινή εξαίρεση από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» που 

περιλαμβάνεται στο ΔΠΧΑ 4 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις», έχοντας ως αποτέλεσμα οι οικονομικές 

οντότητες να απαιτείται να εφαρμόσουν το ΔΠΧΑ 9 για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2023. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 

 

 

• Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16: «Αναμόρφωση 

Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου – Φάση 2»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2021) Τον Αύγουστο 

του 2020, το IASB ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης και ανταπόκρισης στην αναμόρφωση 

των διατραπεζικών επιτοκίων και άλλων σημείων αναφοράς επιτοκίου, προβαίνοντας στην 

έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων σε πέντε Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις συμπληρώνουν αυτές 

που εκδόθηκαν το 2019 και επικεντρώνονται στις επιπτώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις όταν 

μια εταιρεία αντικαθιστά το παλιό επιτόκιο αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο αναφοράς ως 

αποτέλεσμα της αναμόρφωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις σχετίζονται με το πώς μια 
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εταιρεία θα λογιστικοποιήσει τις αλλαγές στις συμβατικές ταμειακές ροές χρηματοοικονομικών 

μέσων, πώς θα λογιστικοποιήσει μία αλλαγή στις σχέσεις αντιστάθμισης ως αποτέλεσμα της 

αναμόρφωσης, καθώς και σχετικές πληροφορίες που θα πρέπει να γνωστοποιήσει. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»: Σχετιζόμενες με τον Covid-19 

Παραχωρήσεις Μισθώματος μεταγενέστερα της 30ης Ιουνίου 2021  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/04/2021) Τον Μάρτιο του 

2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων αναφορικά με την πρακτική εφαρμογή του 

ΔΠΧΑ 16, βάσει των οποίων επεκτείνεται η περίοδος εφαρμογής κατά ένα έτος προκειμένου να 

συμπεριλάβει τις παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 οι οποίες μειώνουν 

τις πληρωμές μισθωμάτων που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2022. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

ii. 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.  

 
• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων», στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα 

Πάγια», στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα 

Στοιχεία του Ενεργητικού» και στις «Ετήσιες Βελτιώσεις 2018 - 2020»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2022) Τον Μάιο του 

2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας σειράς τροποποιήσεων, που περιλαμβάνουν 

περιορισμένου σκοπού τροποποιήσεις σε τρία Πρότυπα, καθώς και τις Ετήσιες Βελτιώσεις του 

Συμβουλίου. Οι εν λόγω τροποποιήσεις παρέχουν διευκρινίσεις αναφορικά με τη διατύπωση των 

Προτύπων ή διορθώνουν ήσσονος σημασίας συνέπειες, παραβλέψεις ή αντικρούσεις μεταξύ των 

απαιτήσεων των Προτύπων. Πιο συγκεκριμένα: - Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις 

Επιχειρήσεων» επικαιροποιούν μία παραπομπή του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς χωρίς να τροποποιούν τις λογιστικές απαιτήσεις που αφορούν 

στις συνενώσεις επιχειρήσεων. - Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 «Ενσώματα Πάγια» απαγορεύουν 

σε μία εταιρεία να αφαιρέσει από το κόστος των παγίων ποσά που έλαβε από την πώληση 

στοιχείων που παράγονται κατά τη διάρκεια προετοιμασίας των εν λόγω παγίων για να καταστούν 
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έτοιμα προς χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα 

σχετικά κόστη στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. - Οι τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού» προσδιορίζουν τα κόστη 

που μία εταιρεία θα πρέπει να συμπεριλάβει κατά την αξιολόγηση για το εάν ένα συμβόλαιο είναι 

ζημιογόνο. - Οι Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2018-2020 προβαίνουν σε ήσσονος 

σημασίας τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς», στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα», στο ΔΛΠ 41 

«Γεωργία» και στα Επεξηγηματικά Παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις». 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 01/01/2022.  

 

 

• ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) Τον Μάιο του 

2017, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 17, το οποίο αντικαθιστά 

ένα ενδιάμεσο Πρότυπο, το ΔΠΧΑ 4. Σκοπός του έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός ενιαίου 

Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principle-based standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων 

των τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων 

αντασφάλισης που κατέχει ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές 

θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών 

οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα 

πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που 

σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις αντασφάλισης που κατέχει. 

Επιπλέον, τον Ιούνιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων, οι οποίες όμως 

δεν επηρεάζουν τις θεμελιώδεις αρχές που εισήχθησαν όταν αρχικά εκδόθηκε το ΔΠΧΑ 17. Οι 

τροποποιήσεις έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να μειώσουν τα κόστη μέσω απλούστευσης ορισμένων 

απαιτήσεων του Προτύπου, να οδηγήσουν σε πιο εύκολα επεξηγήσιμη χρηματοοικονομική 

απόδοση, καθώς και να διευκολύνουν τη μετάβαση αναβάλλοντας την ημερομηνία εφαρμογής 

του Προτύπου για το 2023, παρέχοντας παράλληλα πρόσθετη βοήθεια για τη μείωση της 

προσπάθειας που απαιτείται κατά την πρώτη εφαρμογή του Προτύπου. Η Εταιρεία θα εξετάσει 

την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να 

έχουν καμία. Τα ανωτέρω έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση με ημερομηνία έναρξης 

ισχύος την 01/01/2021.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Ταξινόμηση Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή 

Μακροπρόθεσμες»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) Τον Ιανουάριο 

του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1 που επηρεάζουν τις 

απαιτήσεις για την παρουσίαση των υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις 

αποσαφηνίζουν ένα από τα κριτήρια ταξινόμησης μιας υποχρέωσης ως μακροπρόθεσμη, την 

απαίτηση για μία οντότητα να έχει το δικαίωμα να αναβάλει τον διακανονισμό της υποχρέωσης 

για τουλάχιστον 12 μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. Οι τροποποιήσεις περιλαμβάνουν: α) 

αποσαφήνιση ότι το δικαίωμα μίας οντότητας για αναβολή του διακανονισμού θα πρέπει να 

υφίσταται κατά την ημερομηνία αναφοράς, β) αποσαφήνιση ότι η ταξινόμηση της υποχρέωσης 

δεν επηρεάζεται από τις προθέσεις ή προσδοκίες της διοίκησης σχετικά με την εξάσκηση του 

δικαιώματος αναβολής του διακανονισμού, γ) επεξηγούν πώς οι συνθήκες δανεισμού επηρεάζουν 

την ταξινόμηση, και δ) αποσαφήνιση των απαιτήσεων σχετικά με την ταξινόμηση υποχρεώσεων 

μίας οντότητας που πρόκειται να ή ενδεχομένως να διακανονίσει μέσω έκδοσης ιδίων 

συμμετοχικών τίτλων. Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας 

τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς 

εκδοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-

19. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) Τον Φεβρουάριο 

του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού που αφορούν 

στις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Σκοπός των τροποποιήσεων είναι να βελτιώσουν 

τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών ώστε να παρέχουν πιο χρήσιμη πληροφόρηση 

στους επενδυτές και σε λοιπούς χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Πιο συγκεκριμένα, με 

βάση τις τροποποιήσεις απαιτείται η γνωστοποίηση σημαντικών πληροφοριών σχετικών με τις 

λογιστικές πολιτικές, αντί της γνωστοποίησης των σημαντικών λογιστικών πολιτικών. Η Εταιρεία 

θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν 

αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 8 «Λογιστικές Πολιτικές, Αλλαγές στις Λογιστικές 

Εκτιμήσεις και Λάθη: Ορισμός των Λογιστικών Εκτιμήσεων»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) Τον Φεβρουάριο 

του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού οι οποίες 

αποσαφηνίζουν τη διαφορά μεταξύ αλλαγής λογιστικής εκτίμησης και αλλαγής λογιστικής 

πολιτικής. Η διάκριση αυτή είναι σημαντική, καθώς η αλλαγή λογιστικής εκτίμησης εφαρμόζεται 

χωρίς αναδρομική ισχύ και μόνο για μελλοντικές συναλλαγές και άλλα μελλοντικά γεγονότα, εν 

αντιθέσει με την αλλαγή λογιστικής πολιτικής που έχει αναδρομική ισχύ και εφαρμόζεται σε 

συναλλαγές και άλλα γεγονότα του παρελθόντος. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων 

των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα 

ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 12 «Φόροι Εισοδήματος: Αναβαλλόμενος Φόρος 

σχετιζόμενος με Απαιτήσεις και Υποχρεώσεις που προκύπτουν από μία Μεμονωμένη 

Συναλλαγή»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) Τον Μάιο του 

2021, το IASB προέβη στην έκδοση στοχευμένων τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 12 προκειμένου να 

προσδιορίσει πώς οι οικονομικές οντότητες θα πρέπει να χειρίζονται τον αναβαλλόμενο φόρο που 

προκύπτει από συναλλαγές όπως οι μισθώσεις και οι υποχρεώσεις αποδέσμευσης – συναλλαγές 

για τις οποίες οι οικονομικές οντότητες αναγνωρίζουν ταυτόχρονα μία απαίτηση και μία 

υποχρέωση. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οικονομικές οντότητες απαλλάσσονται από την 

αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου όταν αναγνωρίζουν απαιτήσεις ή υποχρεώσεις για πρώτη 

φορά. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν ότι η εν λόγω απαλλαγή δεν έχει εφαρμογή και οι 

οικονομικές οντότητες απαιτείται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο στις συναλλαγές αυτές. 

Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  

 

• Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις: Πρώτη Εφαρμογή των 

ΔΠΧΑ 17 και ΔΠΧΑ 9 – Πληροφορίες Συγκριτικής Περιόδου»  

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2023) Τον Δεκέμβριο 

του 2021, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στις 

απαιτήσεις μετάβασης στο ΔΠΧΑ 17 προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό ζήτημα που 

σχετίζεται με τις προσωρινές λογιστικές αναντιστοιχίες μεταξύ των υποχρεώσεων από 
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ασφαλιστικές συμβάσεις και των χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού στη συγκριτική 

πληροφόρηση στα πλαίσια της πρώτης εφαρμογής του ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστικές Συμβάσεις» και 

του ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Η τροποποίηση έχει σκοπό να βελτιώσει τη 

χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που θα παρουσιάζεται στη συγκριτική 

περίοδο για τους χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση 

όλων των παραπάνω στις Οικονομικές του Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. 

Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

 

iii. Αναδιατύπωση οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων περιόδων λόγω 

διόρθωσης λάθους σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 8  

 

Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση 

ημερήσιας διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με 

το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό 

αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου 

προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του 

Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα 

Καθορισμένων Παροχώντου Εργατικού Δικαίου»). 

 

Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην 

Ελλάδα κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά 

συνέπεια, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως 

προς το θέμα αυτό. 

 

Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19 

κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 

και της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων. (Σημ. 23) 

 

Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει 

ως αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την 

ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012. 
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Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως 

μεταβολή λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της 

πρώτης συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις  παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. 

 

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης 

για κάθε συγκεκριμένο κονδύλι των οικονομικών καταστάσεων που επηρεάζεται: 
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Επίδραση στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης 31/12/2020 1/1/2020
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Δημοσιευμένο) 310.374 273.384 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -208.126 -195.566 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία (Αναμορφωμένο) 102.248 77.817 

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 297.836 315.723 

Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 7.640 0 

Τακτικό και λοιπά αποθεματικά μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 305.476 315.723 

Aποτελέσματα εις νέον πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 1.110.785 968.478 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 150.535 0 
Αποτελέσματα εις νέον μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 1.261.321 968.478 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 3.118.621 2.989.286 

Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 158.176 0 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 3.276.797 2.989.286 

Σύνολο αναβαλλόμενου φόρου πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 46.000 33.980 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -49.950 -46.936 
Σύνολο αναβαλλόμενου φόρουν μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) -3.950 -12.956 

Επίδραση στην Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 2020
Σύνολο Εξόδων Διοίκησης πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) -549.741 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 223 
Σύνολο Εξόδων Διοίκησης μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) -549.518 

Κέρδη εκμετάλλευσης πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 231.152 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 223 
Κέρδη εκμετάλλευσης μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 231.375 

Χρηματοοικονομικά (έξοδα) την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 4.101 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -2.730 
Χρηματοοικονομικά (έξοδα) μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 1.371 

Kέρδη προ φόρων πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 203.806 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -2.507 
Kέρδη προ φόρων μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 201.299 

Φόρος Εισοδήματος πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) -59.551 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 602 
Φόρος Εισοδήματοςν μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) -58.950 

Καθαρό κέρδος πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 144.255 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -1.905 
Καθαρό κέρδος μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 142.349 

Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής 
(Δημοσιευμένο) 144.255 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -1.905 
Αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής 
(Αναμορφωμένο) 142.349 

Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 πριν 
την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) -10.208 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 2.929 
Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 μετά 
την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) -7.279 

Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών) / κερδών χρήσης μετά από φόρους πριν την μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 134.047 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 1.024 
Σύνολο συγκεντρωτικών (ζημιών) / κερδών χρήσης μετά από φόρους μετά την μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 135.070 

EBITDA πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 382.697 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού 223 
EBITDA μετά από φόρους μετά την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 382.921 

Επίδραση στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών 1.1. - 31.12.2021

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) πριν την μεταβολή της λογιστικής 
πολιτικής (Δημοσιευμένο) 203.806 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -2.507 
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) μετά την μεταβολή της λογιστικής 
πολιτικής (Αναμορφωμένο) 201.299 

Προβλέψεις πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Δημοσιευμένο) 36.990 
Αναπροσαρμογή παροχών προσωπικού -12.559 
Προβλέψεις πριν την μεταβολή της λογιστικής πολιτικής (Αναμορφωμένο) 24.431 
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2. Ακολουθούμενες Λογιστικές Αρχές 

2.1 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία, απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους.  

 

Οι μεταγενέστερες δαπάνες, που διενεργούνται σε σχέση με ενσώματα πάγια περιουσιακά 

στοιχεία, κεφαλαιοποιούνται μόνον όταν αυξάνουν τα μελλοντικά οικονομικά οφέλη, που 

αναμένεται ότι θα προκύψουν από την εκμετάλλευση των επηρεαζόμενων στοιχείων. Όλες οι 

άλλες δαπάνες επισκευών, συντηρήσεων κλπ. των παγίων καταχωρούνται στα έξοδα της 

χρήσης εντός της οποίας πραγματοποιούνται. 

 

Κατά την απόσυρση ή πώληση κάποιου περιουσιακού στοιχείου, το σχετικό κόστος και οι 

σωρευμένες αποσβέσεις διαγράφονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς τη χρονική 

περίοδο της απόσυρσης ή της πώλησης και τα σχετικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται στα 

αποτελέσματα χρήσης. 

 

Οι αποσβέσεις επιβαρύνουν την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, με βάση την σταθερή 

μέθοδο απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής των πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων. Οι εδαφικές εκτάσεις δεν αποσβένονται. Η εκτιμώμενη διάρκεια της 

ωφέλιμης ζωής, κατά κατηγορία παγίων, έχει ως εξής: 

Κτίρια – εγκατ/σεις κτιρίων          14-50 έτη  

Μηχανήματα και εγκαταστάσεις 10-15 έτη 

Μεταφορικά μέσα    5-20 έτη 

Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός  5-15 έτη 

Οι εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων αποσβένονται με βάση τα έτη διάρκειας της σχετικής 

σύμβασης μισθώσεως. Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων 

υπόκεινται σε επανεξέταση σε κάθε ετήσιο ισολογισµό. Όταν οι λογιστικές αξίες των 

ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωση) 

καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα. 

 

2.1.1 Μισθώσεις Δ.Π.Χ.Α. 16 

Όπως περιγράφεται στη σημείωση 1.4 των Αρχών σύνταξης των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων, η Εταιρεία εφάρμοσε για πρώτη φορά το Δ.Π.Χ.Α. 16 την 1η Ιανουαρίου 2019, 

χρησιμοποιώντας την τροποποιημένη αναδρομική προσέγγιση (modified retrospective 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 37

approach). Όλες οι αλλαγές που επήλθαν κατά την μετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 16 αναγνωρίστηκαν 

την 1η Ιανουαρίου 2019 ως προσαρμογές στο υπόλοιπο έναρξης των αντίστοιχων κονδυλίων 

της Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης της Εταιρείας χωρίς να επαναδιατυπωθούν τα 

συγκριτικά στοιχεία. 

Ως εκ τούτου για τις συμβάσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως λειτουργικές, οι 

υποχρεώσεις από μισθώσεις αναγνωρίστηκαν στην παρούσα αξία των υπολειπόμενων 

μισθωμάτων, προεξοφλημένων με το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού του μισθωτή (incremental 

borrowing rate) που ίσχυε την 1.1.2019. Τα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

αναγνωρίστηκαν σε αξία ίση με τις υποχρεώσεις μίσθωσης προσαρμοσμένα με τυχόν 

προπληρωμές που είχαν προηγουμένως αναγνωρισθεί. 

Η Εταιρεία χρησιμοποίησε την διαθέσιμη πρακτική διευκόλυνση κατά την μετάβαση στο 

Δ.Π.Χ.Α. 16, αναφορικά με την δυνατότητα της μη επαναξιολόγησης του εάν μια σύμβαση είναι 

ή περιέχει μίσθωση. 

Κατά την εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 16, η Εταιρεία επέλεξε επίσης να χρησιμοποιήσει τις 

ακόλουθες πρακτικές διευκολύνσεις που παρέχονται από το Πρότυπο κατά την ημερομηνία της 

αρχικής εφαρμογής αυτού: 

(α) εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών κατά την επιμέτρηση του περιουσιακού στοιχείου 

με δικαίωμα χρήσης, 

(β) αντί της διενέργειας ελέγχου απομείωσης, η Εταιρεία βασίστηκε στην αξιολόγηση που είχε 

γίνει πριν την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του Προτύπου για το αν οι μισθώσεις είναι 

επαχθείς εφαρμόζοντας το Δ.Λ.Π. 37 και 

(γ) χρήση της αποκτηθείσας κατά το παρελθόν γνώσης για τον προσδιορισμό της διάρκειας 

της μίσθωσης, όταν η σύμβαση εμπεριέχει δικαίωμα παράτασης ή καταγγελίας της μίσθωσης. 

δ) εξαίρεση των μισθώσεων με εναπομείνουσα διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών από την 

ημερομηνία πρώτης εφαρμογής 

ε) εφαρμογή ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε συμβάσεις με παρόμοια 

χαρακτηριστικά 

Δεν υπήρχαν επαχθείς συμβάσεις μίσθωσης για τις οποίες θα απαιτείτο προσαρμογή στο 

περιουσιακό στοιχείο με δικαίωμα χρήσης κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής. Tο μέσο 

διαφορικό επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας ανήλθε σε 3,09% κατά την ημερομηνία αρχικής 

εφαρμογής. 

Για τις συμβάσεις που προηγουμένως είχαν ταξινομηθεί ως χρηματοδοτικές μισθώσεις, η 

Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεις μίσθωσης 

στις λογιστικές αξίες των παγίων και των χρηματοδοτικών μισθώσεων που ήταν αναγνωρισμένα 
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την 31.12.2018. Οι απαιτήσεις του νέου προτύπου εφαρμόζονται σε αυτές τις μισθώσεις από 

την 1.1.2019. 

Στα προ φόρων αποτελέσματα της Εταιρείας δεν υπήρξε σημαντική επίδραση. (Σημειώσεις 

2.1.1, 13.1 & 26) 

 

2.2 Ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

2.2.1 Λογισμικά προγράμματα 

Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς ή ιδιοπαραγωγής, λογισμικού όπως 

μισθοδοσία, υλικά, υπηρεσίες, καθώς και κάθε δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την 

ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή 

επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές 

τους, αναγνωρίζονται ως κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του 

λογισμικού.  

 

Οι αποσβέσεις των ασώματων ακινητοποιήσεων επιβαρύνουν το λογαριασμό αποτελεσμάτων 

με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. Η 

εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

 

Ασώματες ακινητοποιήσεις 5-12 έτη 

 

2.3Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 

Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία ενεργητικού 

εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις περιστάσεις, 

δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Οποτεδήποτε η λογιστική 

αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά 

απομείωσής του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η ανακτήσιμη αξία ενός 

περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της εκτιμώμενης καθαρής τιμής 

πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται η εφικτή πρόσοδος 

από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής 

στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση 

κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η 

παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να 

πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή 

του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί 
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το ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης 

της αξίας του, τότε προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές 

ροές στην οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 

προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 

υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός αναγνωρίζεται 

ως έσοδο.  

 

2.4 Επενδύσεις σε θυγατρικές εταιρείες 

Στις 6/8/2021 η Εταιρεία συμμετείχε με ποσοστό 99% στην ίδρυση της Εταιρείας Blue Value 

A.E., με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, η οποία δραστηριοποιείται στον Κλάδο της Λογιστικής 

και φορολογικής συμβουλευτικής και στον Κλάδο της Πληροφορικής και της Ανάπτυξης 

Εφαρμογών. Οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του Ομίλου σχηματίστηκαν σύμφωνα 

με το ΔΠΧΑ 10. 

 

2.5 Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρείες 

Η αναγνώριση των επενδύσεων σε συγγενείς εταιρείες, πραγματοποιείται σύμφωνα με το 

Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 28 - 31/3/2004 (ενημερωμένο μέχρι και τον Κανονισμό 1254/2012 

της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

 

2.6 Επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση 

Δεν υπάρχουν επενδύσεις διαθέσιμες προς πώληση, 

2.7 Επενδύσεις σε ακίνητα 

Δεν υπάρχουν επενδύσεις σε ακίνητα. 

 

2.8 Αποθέματα 

Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως ή του 

κόστους παραγωγής τους και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Καθαρή 

ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, μειωμένη με το κόστος διάθεσης των 

αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο του σταθμικού μέσου 

όρου και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των αποθεμάτων και τις δαπάνες μεταφοράς 

τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 
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2.9 Εμπορικές και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις 

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και μεταγενέστερα 

αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου, αφαιρουµένων 

και των ζηµιών αποµείωσης. Οι ζηµιές αποµείωσης (απώλειες από επισφαλείς απαιτήσεις) 

αναγνωρίζονται όταν υπάρχει αντικειµενική απόδειξη ότι η Εταιρεία δεν είναι σε θέση να 

εισπράξει όλα τα ποσά που οφείλονται µε βάση τους συµβατικούς όρους. Το ποσό της ζηµιάς 

αποµείωσης είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας των απαιτήσεων και της παρούσας 

αξίας των εκτιµώµενων µελλοντικών ταµειακών ροών, προεξοφλουµένων µε το πραγµατικό 

επιτόκιο. Το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα χρήσεως. 

 

2.10 Διαθέσιμα 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. Τραπεζικές 

υπεραναλήψεις, που είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της διαχείρισης των διαθεσίμων της Εταιρείας περιλαμβάνονται, για σκοπούς σύνταξης της 

κατάστασης ταμειακών ροών, ως συστατικό στοιχείο των ταμειακών διαθεσίμων. 

 

2.11 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα 

Οι συναλλαγές που είναι εκπεφρασμένες σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με τη 

συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής. Κατά την 

ημερομηνία του ισολογισμού, τα νομισματικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις, που 

είναι εκπεφρασμένες σε ξένα νομίσματα, μετατρέπονται σε Ευρώ με τη συναλλαγματική 

ισοτιμία που ισχύει κατά την ημερομηνία αυτή. Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν 

από τη μετατροπή καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

2.12 Μετοχικό Κεφάλαιο 

Οι κοινές μετοχές χαρακτηρίζονται ως κεφάλαιο. Το προσαυξημένο εξωτερικό κόστος άμεσα 

αποδοτέο στην έκδοση νέων μετοχών εμφανίζεται στο κεφάλαιο αφαιρετικά του εισπρακτέου 

ποσού.  

 

Κατά την απόκτηση ιδίων μετοχών, το καταβληθέν τίμημα, συμπεριλαμβανομένων και των 

σχετικών δαπανών, απεικονίζεται μειωτικά των ιδίων κεφαλαίων. 
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2.13 Δάνεια 

Όλα τα δάνεια αρχικώς καταχωρούνται στο κόστος, το οποίο είναι η εύλογη αξία της παροχής 

πλην των εξόδων απόκτησης των δανείων. Τα δάνεια αποτιμώνται μεταγενέστερα  στην 

αποσβεσθείσα τιμή κτήσης χρησιμοποιώντας την μέθοδο του προεξοφλητικού επιτοκίου. 

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της παροχής (πλην των εξόδων απόκτησης) και της αξίας 

εξόφλησης αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου των 

δανείων. 

 

2.14 Μισθώσεις 

Βλέπε Σημειώσεις 2.1.1, 13.1 και 26 σχετικά με την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 

 

2.15 Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) 

Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζονται βάσει των σχετικών κονδυλίων 

των οικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην 

Ελλάδα. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αφορά, φόρο επί των φορολογητέων κερδών όπως 

αναμορφώθηκαν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού νόμου, και υπολογίστηκε με 

βάση τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή. 

 

Η αναβαλλόμενη φορολογία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο υποχρεώσεως (liability 

method) σε όλες τις προσωρινές φορολογικές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. 

Οι αναμενόμενες φορολογικές επιπτώσεις από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές 

προσδιορίζονται και εμφανίζονται είτε ως μελλοντικές (αναβαλλόμενες) φορολογικές 

υποχρεώσεις, είτε ως αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις. 

 

Καταχωρούνται αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις για όλες τις εκπεστέες προσωρινές 

διαφορές και τις μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές κατά την έκταση που πιθανολογείται ότι 

θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος έναντι του οποίου η εκπεστέα προσωρινή διαφορά 

μπορεί να αξιοποιηθεί. 

 

Η λογιστική αξία των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων αναθεωρείται σε κάθε 

ημερομηνία ισολογισμού και μειώνεται στο βαθμό που πιθανολογείται ότι δεν θα υπάρξουν 
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αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων να χρησιμοποιηθεί μέρος ή το σύνολο των 

αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. 

 

Οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις για την τρέχουσα και τις προηγούμενες 

χρήσεις αποτιμώνται στο ποσό που αναμένεται να πληρωθεί στις φορολογικές αρχές (ή να 

ανακτηθεί από αυτές), με τη χρήση φορολογικών συντελεστών (και φορολογικών νόμων) που 

έχουν θεσπιστεί, ή ουσιαστικά θεσπιστεί, μέχρι την ημερομηνία του Ισολογισμού. 

 

2.16 Μερίσματα 

Τα πληρωτέα μερίσματα απεικονίζονται ως υποχρέωση κατά τον χρόνο έγκρισής τους από τη 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

 

2.17 Δικαιώματα εργαζομένων 

Η υποχρέωση του Ομίλου και της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτούς, 

για την μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 

προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 

δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.  

 

2.18 Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 

Το προσωπικό του Ομίλου και της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό 

Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά στον ιδιωτικό τομέα (Ε.Φ.Κ.Α.), ο οποίος χορηγεί 

συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να 

συνεισφέρει μέρος το μηνιαίου μισθού του στο ταμείο, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς 

καλύπτεται από τον Όμιλο και την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό 

ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. 

Κατά συνέπεια ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την 

πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα.  

 

2.19 Προβλέψεις 

Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν νομική ή τεκμαιρόμενη 

υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί 

εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη εκτίμηση 

του ποσού.   
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Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 

απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 

προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός 

και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι 

ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά 

γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 

 

2.20 Επιχορηγήσεις 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά  στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει  

εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι ο Όμιλος και η Εταιρεία θα 

συμμορφωθούν με όλους τους προβλεπόμενους όρους.  

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με τρέχουσες δαπάνες αναγνωρίζονται στην κατάσταση 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου εκείνης που χρειάζεται για να αντιστοιχίσουν 

τις δαπάνες εκείνες που είναι προορισμένες να αντισταθμίσουν. 

 

Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 

συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδα επομένων χρήσεων και 

αναγνωρίζονται ως έσοδο και μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά 

τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος  περιουσιακού στοιχείου. 

 

2.21 Χρηματοοικονομικά εργαλεία 

Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου και της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι 

τραπεζικές  καταθέσεις και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της 

βραχυπρόθεσμης φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας 

πιστεύουν ότι η εύλογη αξία τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται 

στα λογιστικά βιβλία. Επιπρόσθετα, η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας πιστεύει ότι τα 

επιτόκια που καταβάλλονται σε σχέση με τα συναφθέντα δάνεια ισοδυναμούν με τα τρέχοντα 

εύλογα επιτόκια της αγοράς και συνεπώς, δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις οποιασδήποτε 

προσαρμογής της αξίας στην οποία απεικονίζονται αυτές οι υποχρεώσεις. Ο Όμιλος και η 

Εταιρεία δεν χρησιμοποιούν χρηματοοικονομικά παράγωγα. 
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2.22 Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον 

αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας των αγαθών. Τα έσοδα από την 

παροχή υπηρεσιών βασίζονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, που καθορίζεται από την 

αναφορά στις έως τώρα αποδοθείσες υπηρεσίες, ως ποσοστό επί των συνολικών υπηρεσιών 

που προσφέρονται. 

 

Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται σε βάση χρονικής αναλογίας, λαμβάνοντας υπόψη το 

υπόλοιπο του αρχικού ποσού και του ισχύοντα συντελεστή της περιόδου έως τη λήξη, όταν 

καθορίζεται ότι τέτοια έσοδα θα είναι πληρωτέα στον Όμιλο και στην Εταιρεία. 

 

2.23 Έξοδα 

 
2.23.1 Λειτουργικές μισθώσεις 

Οι πληρωμές που γίνονται βάσει λειτουργικών μισθώσεων κάτω του ενός έτους καταχωρούνται 

στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

Για εκείνες που ξεπερνούν το ένα έτος βλέπε Σημείωση 2.1.1. 

 

2.23.2 Χρηματοδοτικές μισθώσεις 

Δεν υπάρχουν χρηματοδοτικές μισθώσεις. 

 

2.23.3 Κόστος χρηματοδότησης 

Το καθαρό χρηματοδοτικό κόστος αποτελείται από τους δεδουλευμένους τόκους επί των 

συναφθέντων δανείων, που υπολογίζονται βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

 

2.24 Κέρδη ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη της περιόδου με το 

μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριμένης περιόδου. 

 

2.25 Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

«Τομέας» ή «τμήμα» των δραστηριοτήτων της Εταιρείας είναι κάθε διακεκριμένη 

επιχειρηματική δραστηριότητα με ιδιάζοντα χαρακτηριστικά ως προς τη φύση της 

δραστηριότητας και τους επιχειρηματικούς κινδύνους που συνεπάγεται (επιχειρηματικός 
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τομέας).  

 

3. Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, οι κυριότεροι 

εκ των οποίων είναι ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας. Οι πολιτικές 

διαχειρίσεως των σχετικών κινδύνων του Ομίλου και της Εταιρείας έχουν ως στόχο την 

ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι κίνδυνοι αυτοί στη 

χρηματοοικονομική θέση και απόδοση του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 

Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου και της Εταιρείας είναι τα μετρητά, οι 

τραπεζικές  καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του 

Ομίλου και της Εταιρείας εξετάζουν και αναθεωρούν σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές 

πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, οι 

οποίες περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Πιστωτικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος ζημίας του Ομίλου και της Εταιρείας που απορρέει από μη 

εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων πελάτη ή τρίτου σε συναλλαγή χρηματοοικονομικού 

μέσου. Σχετίζεται κατά κύριο λόγο με τις απαιτήσεις από πελάτες και επενδύσεις επί 

χρεογράφων.   Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται 

με συνέπεια. Ο Όμιλος και η Εταιρεία έχουν μεγάλο αριθμό πελατών και ως εκ τούτου η ευρεία 

διασπορά της πελατειακής της βάσης συντελεί στην ύπαρξη χαμηλού πιστωτικού κινδύνου σε 

σχέση με τις απαιτήσεις αυτές. Η Διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας παρακολουθούν 

διαρκώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών, το μέγεθος και τα όρια των 

παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας 

σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή 

πρόβλεψη επισφαλούς απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από 

το ύψος του κάθε στοιχείου του ενεργητικού.  Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού 

που ενέχουν πιστωτικό κίνδυνο απεικονίζονται κατωτέρω. 

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
OTS A.E. 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Εμπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις 2.523.996 2.523.924 2.221.196 
Ταμειακά Διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα 1.612.772 1.563.365 1.682.720 
ΣΥΝΟΛΟ 4.136.768 4.087.289 3.903.916 
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Εύλογη αξία: Τα ποσά με τα οποία εμφανίζονται στον ισολογισμό τα διαθέσιμα, οι απαιτήσεις και οι 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσεγγίζουν τις αντίστοιχες εύλογες τους αξίες λόγω της 

βραχυπρόθεσμης λήξεώς τους.   

 

Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος διακύμανσης των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις.  Η δανειακή διάρθρωση του Ομίλου 

και της Εταιρείας είναι βασισμένη σε δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου συναρτώμενα με το EURIBOR. 

Κατά συνέπεια, ενδεχόμενη μεταβολή του EURIBOR επηρεάζει αντίστοιχα τα χρηματοοικονομικά 

έξοδα και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Εταιρείας.  

 

Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζουν συναλλαγματικούς 

κινδύνους καθώς έως και τη λήξη της κλειόμενης χρήσης δεν είχαν πραγματοποιήσει συναλλαγές σε 

ξένο νόμισμα και το σύνολο των περιουσιακών τους στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 

 

Κίνδυνος ρευστότητας: Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στην ενδεχόμενη αδυναμία του 

Ομίλου και της Εταιρείας να εκπληρώσουν τις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις κατά τη λήξη 

τους. Η προσέγγιση του Ομίλου και της Εταιρείας για τη διαχείριση της ρευστότητας είναι η 

διασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων και πιστωτικών ορίων με συνεργαζόμενες τράπεζες ώστε 

να διασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατά τη λήξη τους τόσο υπό συνήθεις όσο και υπό 

δύσκολες συνθήκες χωρίς να υφίσταται μη αποδεκτές ζημίες ή να διακυβεύεται η φήμη της.  

Η ανάλυση των χρηματοοικομικών  υποχρεώσεων με βάση τη ληκτότητά τους απεικονίζονται 

κατωτέρω.  

Χρηματοοικονομικές υπόχρεώσεις  
ΟΜΙΛΟΣ 31/12/2021 <1 έτος 

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 467.717 467.717 
Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις 547.967 547.967 
Σύνολα 1.015.684 1.015.684 

   
ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2021 <1 έτος 

Τραπεζικός Δανεισμός 0 0 
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 466.929 466.929 
Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις 547.967 547.967 
Σύνολα 1.014.896 1.014.896 

   
ΕΤΑΙΡΙΑ 31/12/2020 <1 έτος 

Τραπεζικός Δανεισμός 20,1 20,1 
Προμηθευτές & Λοιπές Υποχρεώσεις 206.873 206.873 
Βραχυπρόθεσμες Φορολογικές Υποχρεώσεις 378.887 378.887 
Σύνολα 585.780 585.780 
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4. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοίκησης 

Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2021 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 
Πληροφορική Software ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις προς τρίτους 42.076 5.968.751 6.010.826 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων -25.320 -3.591.759 -3.617.079 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 16.756 2.376.991 2.393.748 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 604,3596 85.733 86.337 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.726 -670.454 -675.180 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -8.665 -1.229.166 -1.237.830 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης -787,71 -111.742 -112.530 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα -1,33203 -189 -190 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)   -1.939.394 
Κόστος χρηματοδότησης   -7.274 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών   447.080 
Έσοδα/Έξοδα επενδύσεων   23.743 
Αποτελέσματα προ φόρων   470.823 
Φόρος εισοδήματος   -112.429 
Αποτελέσματα μετά φόρων   358.394 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα     
Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου ΔΛΠ 19   

-2.618 

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/(ζημίες) μετά από 
φόρους   

355.777 

    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων  

  
    Αποσβέσεις 1.199 170.047 171.245 

 
 

Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2020  
  Πληροφορική Software ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις προς τρίτους  33.166 4.704.817 4.737.983 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων  -18.897 -2.680.736 -2.699.633 
Μικτό κέρδος (ζημιά)  14.268 2.024.081 2.038.350 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα  1.030 146.175 147.206 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας  -3.847 -545.672 -549.518 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως  -8.979 -1.273.751 -1.282.730 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης  -641,364946 -90.982 -91.624 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα  -212,15901 -30.096 -30.308 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)  

  -1.806.974 
Κόστος χρηματοδότησης  

  -30.077 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών  

  201.299 
Έσοδα/Έξοδα επενδύσεων  

  0 
Αποτελέσματα προ φόρων  

  201.299 
Φόρος εισοδήματος  

  -58.950 
Αποτελέσματα μετά φόρων  

  142.349 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα       
Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, 
αναλογιστικών κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου 
ΔΛΠ 19 

  
  

-7.279 
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Η διοίκηση του Ομίλου και της Εταιρείας προβαίνουν σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές 

κρίσεις προκειμένου είτε να επιλέξουν τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές και κανόνες σε 

σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει καταστάσεων και συναλλαγών. Οι 

εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται περιοδικά προκειμένου να ανταποκρίνονται 

στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες κινδύνους και βασίζονται 

στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης του Ομίλου και της Εταιρείας σε σχέση με τη φύση 

και το επίπεδο των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων. 

 

5. Τμηματική ανάλυση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας 

Ο Όμιλος και η Εταιρεία δραστηριοποιούνται στον χώρο των ολοκληρωμένων λύσεων 

πληροφορικής στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. 

Στη  συνέχεια παρατίθεται οικονομική ανάλυση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και της 

Εταιρείας. 

Δεδομένα χρήσεως 1/1-31/12/2021 ΟΜΙΛΟΣ 

 Πληροφορική Software ΣΥΝΟΛΟ 
Πωλήσεις προς τρίτους 42.076 5.968.751 6.010.826 
Μείον: Σύνολο κόστους πωλήσεων -25.320 -3.591.759 -3.617.079 
Μικτό κέρδος (ζημιά) 16.756 2.376.991 2.393.748 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα 604,35956 85.733 86.337 
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.736 -671.822 -676.558 
Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως -8.665 -1.229.166 -1.237.830 
Έξοδα λειτουργίας έρευνας και ανάπτυξης -787,710253 -111.742 -112.530 
Λοιπά λειτουργικά έξοδα -1,33203 -189 -190 
Λειτουργικό κέρδος (ζημιά)   -1.940.772 
Κόστος χρηματοδότησης   -7.309 
Αποτέλεσμα συνήθων εργασιών   445.667 
Έσοδα/Έξοδα επενδύσεων   23.743 
Αποτελέσματα προ φόρων   469.410 
Φόρος εισοδήματος   -112.429 
Αποτελέσματα μετά φόρων   356.981 
Λοιπά συνολικά εισοδήματα     

Επίδραση, μείον αναβαλλόμενοι φόροι, αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) αναθεωρημένου ΔΛΠ 19 

  
-2.618 

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/(ζημίες) μετά 
από φόρους   

354.363 

    
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων   
    Αποσβέσεις 1.199 170.047 171.245 

 

Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη/(ζημίες) μετά από 
φόρους   

135.070 

     
Λοιπές πληροφορίες Καταστάσεως Αποτελεσμάτων  

  
    Αποσβέσεις  1.061 150.484 151.545 
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(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
 
 

6. Λοιπά Λειτουργικά Έσοδα 

 
Τα λοιπά λειτουργικά έσοδα αναλύονται ως εξής. 

 
Λοιπά λειτουργικά έσοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Ειδικες Επιχορηγησεις-Επιδοτησεις 86.173 86.173 116.806 
Εσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις 0 0 30.393 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 164 164 6 

 86.337 86.337 147.206 

 

 

7. Ανάλυση Λειτουργικών Εξόδων 

 
Ο Όμιλος  1/1/2021 - 31/12/2021 

Ποσά σε €  Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
Έρευνας 

και 
Αναπτυξης  

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο ως 
έξοδο 16.118  0  0  0  16.118  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων 32.393  6.074  11.135  1.012  50.614  
Αποσβέσεις ασώματων παγίων 18.859  3.536  6.483  589  29.467  
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 
στοιχείων ενεργητικού 58.347  10.940  20.057  1.823  91.167  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.320.327  435.061  797.612  72.510  3.625.510  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων 713.589  134.098  245.296  22.300  1.115.281  
Ενοίκια λειτουργικών μισθώσεων 0  500  0  0  500  
Έξοδα για ασφάλιστρα 28.810  5.402  9.903  900  45.015  
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων 41.416  7.766  14.237  1.294  64.713  
Φόροι και τέλη 32.761  6.577  11.262  1.024  51.624  
Διάφορα έξοδα 39.593  7.567  13.610  1.237  62.008  
Έξοδα μεταφορών 30.505  5.720  10.486  953  47.663  
Έξοδα ταξιδίων 41.774  7.833  14.360  1.305  65.273  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης  43.720  8.197  15.029  1.366  68.312  
Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων 14.639  2.745  5.032  457  22.874  
Αναλώσιμα 8.566  1.606  2.944  268  13.384  
Προβλέψεις 124.785  23.397  42.895  3.900  194.977  
Έξοδα τηλεπικοινωνιών 48.581  9.109  16.700  1.518  75.908  
Δωρεές  2.297  431  790  72  3.589  

Σύνολο 3.617.079  676.558  1.237.831  112.530  5.643.998  

 3.617.079  676.558  1.237.830  112.530  5.643.998  
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H Εταιρεία    1/1/2021 - 31/12/2021 

Ποσά σε €    Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
Έρευνας 

και 
Αναπτυξης  

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
ως έξοδο   16.118  0  0  0  16.118  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   32.393  6.074  11.135  1.012  50.614  
Αποσβέσεις ασώματων παγίων   18.857  3.536  6.483  589  29.465  
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 
στοιχείων ενεργητικού   58.347  10.940  20.057  1.823  91.167  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   2.320.327  435.061  797.612  72.510  3.625.510  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων   713.589  133.798  245.296  22.300  1.114.982  
Έξοδα για ασφάλιστρα   28.810  5.402  9.903  900  45.015  
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων   41.416  7.766  14.237  1.294  64.713  
Φόροι και τέλη   32.761  6.143  11.262  1.024  51.190  
Διάφορα έξοδα   39.593  7.424  13.610  1.237  61.865  
Έξοδα μεταφορών   30.505  5.720  10.486  953  47.663  
Έξοδα ταξιδίων   41.774  7.833  14.360  1.305  65.273  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης    43.720  8.197  15.029  1.366  68.312  
Έξοδα εκθέσεων-επιδείξεων   14.639  2.745  5.032  457  22.874  
Αναλώσιμα   8.566  1.606  2.944  268  13.384  
Προβλέψεις   124.785  23.397  42.895  3.900  194.977  
Έξοδα τηλεπικοινωνιών   48.582  9.109  16.700  1.518  75.909  
Δωρεές    2.297  431  790  72  3.589  
Σύνολο   3.617.079  675.180  1.237.830  112.530  5.642.620  

        
    1/1/2020 - 31/12/2020 

Ποσά σε €    Κόστος 
Πωληθέντων 

Έξοδα 
διοίκησης 

Έξοδα 
διάθεσης 

Έξοδα 
Έρευνας 

και 
Αναπτυξης  

Σύνολο 

Κόστος αποθεμάτων αναγνωρισμένο 
ως έξοδο   42.550  0  0  0  42.550  

Αποσβέσεις ενσώματων παγίων   29.376  6.078  14.182  1.013  50.649  
Αποσβέσεις ασώματων παγίων   5.318  1.100  2.567  183  9.169  
Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσης 
στοιχείων ενεργητικού   53.202  11.007  25.684  1.835  91.727  

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   1.777.052  367.666  857.887  61.278  3.063.882  
Αμοιβές και έξοδα τρίτων   540.348  111.796  260.857  18.633  931.634  
Έξοδα για ασφάλιστρα   17.759  3.674  8.573  612  30.618  
Έξοδα επισκευών και συντηρήσεων   40.181  8.313  19.398  1.386  69.277  
Φόροι και τέλη   25.993  5.378  12.548  896  44.815  
Διάφορα έξοδα   30.768  6.589  14.854  1.061  53.272  
Έξοδα μεταφορών   29.264  6.055  14.128  1.009  50.456  
Έξοδα ταξιδίων   37.845  7.830  18.270  1.305  65.250  
Έξοδα προβολής και διαφήμισης    21.467  4.442  10.364  740  37.013  
Αναλώσιμα   6.422  1.329  3.100  221  11.072  
Έξοδα τηλεπικοινωνιών   39.329  8.137  18.986  1.356  67.808  
Δωρεές    2.760  571  1.333  95  4.759  
Σύνολο   2.699.633  549.964  1.282.730  91.624  4.623.951  

 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
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8. Λοιπά λειτουργικά έξοδα 

Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αναλύονται ως ακολούθως (ίδιο ποσό για Όμιλο και Εταιρεία στο 

2021):  

Λοιπά λειτουργικά έξοδα Ο ΟΜΙΛΟΣ OTS A.E. 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Λοιπα Εκτακτα & Ανοργανα Εξοδα 190 190 21.376 
Ζημιες Απο Διαγραφή περ.στοιχείων 0 0 8.932 

 190 190 30.308 
 
9. Κόστος χρηματοδότησης (καθαρό) 

Τα χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Κόστος χρηματοδότησης Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 

Χρεωστικοί τόκοι τραπεζικών υποχρεώσεων 605 640 -79 
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα -8.127 -8.127 -10.259 
Τόκοι από δικαιώματα χρήσης ενσ. Παγίων -12.594 -12.594 -12.966 
Κόστος τόκων ΔΛΠ 19 -4.395 -4.395 -1.371 

Σύνολο χρηματοοικονομικών εξόδων -24.510 -24.475 -24.675 

    
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 17.202 17.202 58 

    
Καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα (έξοδα) -7.309 -7.274 -24.617 

 
 
10. Έσοδα /έξοδα επενδύσεων 

 
Τα κέρδη από επενδύσεις, αφορούν το ποσοστό 33,33% του Ομίλου και της Εταιρείας, στα 

κέρδη της INVOICEHUB Α.Ε., ποσού ευρώ 23.743. 

 

11. Φόροι εισοδήματος 

Η φορολογική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων προσδιορίσθηκε ως ακολούθως (ίδιο ποσό για 

Όμιλο και Εταιρεία): 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Φόρος εισοδήματος χρήσεως 133.615 133.615 66.860 
Αναβαλλόμενη φορολογία στην Κατάσταση 
Αποτελεσμέτων ((έσοδο)/έξοδο) -21.187 -21.187 -6.707 

Σύνολο φόρων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 
Χρήσεως 112.428  112.428  60.153  

 
 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
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Σύμφωνα με το φορολογικό νόμο 4646/2019 τα εισοδήματα της Εταιρείας για την χρήση του 

2021, φορολογούνται με συντελεστή φορολογίας 22%. 

 

Το γεγονός ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έσοδα και έξοδα αναγνωρίζονται λογιστικά σε χρόνο 

διαφορετικό από το χρόνο που τα έσοδα αυτά φορολογούνται ή τα έξοδα εκπίπτονται, για 

σκοπούς προσδιορισμού του φορολογητέου εισοδήματος, δημιουργεί την ανάγκη της 

λογιστικής αναγνώρισης ετεροχρονισμένων φορολογικών απαιτήσεων ή υποχρεώσεων 

(deferred  tax assets ή deferred tax liabilities). Η αναγνωρισθείσα από την Εταιρεία 

ετεροχρονισμένη φορολογική απαίτηση αναλύεται ως ακολούθως: 

 

  
Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

2021 2021 2020 
Υπόλοιπο την 1.1 -3.951 -3.951 -12.957 
Χρεώσεις/(πιστώσεις) στην κατάσταση 
αποτελεσμάτων 19.577 19.577 6.707 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των κερδών/(ζημιών) λόγω 
της μεταβολής στον φορολογικό συντελεστή στα 
Αποτελέσματα: 

8 8 0 

Αναβαλλόμενοι φόροι επί των αναλογιστικών 
κερδών/(ζημιών) : 

829 829 2.299 

Αναβαλλόμενοι φόροι  λόγω της μεταβολής στον 
φορολογικό συντελεστή στην Καθαρή Θέση: 321 321 0 
Υπόλοιπο την 31.12 16.784  16.784  (3.951) 

 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
 
 
12. Κέρδη ανά μετοχή 

Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή έχει ως ακολούθως: 

 

 
ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Καθαρά κέρδη / (ζημίες) αποδοτέα στους κοινούς 
μετόχους της Εταιρείας 354.363 358.394 146.160 

    
Μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία 1.710.000 1.710.000 1.710.000 
Μείον: Μέσος σταθμισμένος αριθμός ιδίων μετοχών 0 0 0 
Συνολικός μέσος σταθμισμένος αριθμός μετοχών σε 
κυκλοφορία 1.710.000 1.710.000 1.710.000 

    
Βασικά κέρδη (ζημιές) ανά μετοχή (σε €) 0,2088 0,2096 0,0855 

 
(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
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13. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως (ίδια ποσά 

για Όμιλο και Εταιρεία): 

 

 

Την 31η Δεκεμβρίου 2021 η OTS AE δεν είχε συμβατικές υποχρεώσεις για την αγορά 

ενσώματων παγίων στοιχείων . 

 

13.1 Δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων 

 
 

 
 
 
14. Ασώματες ακινητοποιήσεις 

Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως: 

 

 

 

14.1 Συμμετοχές 

 

1. Στις 12/6/2020 η Εταιρεία απέκτησε ως συμμετοχή στην ίδρυση το 33,33% των 

μετοχών της εταιρείας «INVOICEHUB ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗς ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» δ.τ. «INVOICEHUB Α.Ε.», έναντι του ποσού των 

40.000,00 ευρώ. Στη συνέχεια η συμμετοχή στην εταιρεία αυξήθηκε στις 31/12/2021 

με ποσό ευρώ 23.743,21 που αφορούσε την αναλογία κερδών χρήσεως 2021, έτσι το 

συνολικό ποσό συμμετοχής στις 31/12/2021 ανήλθε στο ποσό των ευρώ 63.743,21. 

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2020 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2021

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2021

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ  

31/12/2021

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 145.611 145.611 69.178 3.753 72.931 72.680

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 67.017 67.017 35.373 4.231 39.605 27.412

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. 459.224 42.100 7.777 493.547 285.810 42.629 7.777 320.662 172.885

ΣΥΝΟΛΑ 671.852 42.100 7.777 706.175 390.361 50.614 7.777 433.198 272.977

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2019 ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ  

31/12/2020

ΚΤΙΡΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 145.611 145.611 65.425 3.753 69.178 76.433

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 76.965 9.948 67.017 41.090 4.231 9.948 35.373 31.643

ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠ.ΕΞΟΠΛ. 684.922 52.481 278.178 459.224 511.365 42.664 268.220 285.810 173.414

ΣΥΝΟΛΑ 907.498 52.481 288.127 671.852 617.880 50.649 278.168 390.361 281.491

1/01-31/12/2020

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2020

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2021

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2021

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ  

31/12/2021

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑ 222.915 12.194 235.108 103.511 54.548 158.058 77.050

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΣ. ΠΑΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ 154.935 32.433 187.368 73.285 36.619 109.905 77.463

ΣΥΝΟΛΑ 377.850 44.627 422.476 176.796 91.167 267.963 154.513

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2019

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ  

31/12/2020

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΣ. ΠΑΓΙΩΝ 257.270 120.580 0 377.850 85.069 91.727 176.796 201.053

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2020

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2021

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2021

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ  

31/12/2021

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 189.531 371.530 561.061 38.157 29.467 67.624 493.437

ΑΞ.ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2019

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ 
31/12/2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2019

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
ΧΡΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ
ΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 
31/12/2020

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ 
ΑΞΙΑ  

31/12/2020

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 363.685 17.036 191.192 189.529 220.180 9.169 191.192 38.157 151.372

ΣΥΝΟΛΑ 363.685 17.036 191.192 189.529 220.180 9.169 191.192 38.157 151.372
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2. Στις 6/8/2021 η Εταιρεία απέκτησε ως συμμετοχή με ποσοστό 99% στην ίδρυση της 

Εταιρείας Blue Value A.E. έναντι του ποσού του των 49.500,00. 

3. Επίσης συμμετέχει κατά την ίδρυση με ποσοστό 14% στην Συνδεδεμένη Εταιρεία 

GOVHACK IKE έναντι του ποσού των ευρώ 17.094,00. 

 

Η Συμμετοχή στην Blue Value A.E. ποσού ευρώ 49.500,00, απαλείφεται για χάρη των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Συνεπώς το σύνολο των ως άνω Συμμετοχών για 

τον Όμιλο είναι ποσό ευρώ  80.837, ενώ για την Εταιρεία είναι ποσό ευρώ 130.337 για το 2021 

και ποσό ευρώ 40.000 για το 2020 αντίστοιχα. 

 

15. Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 

Οι μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, αναλύονται ως ακολούθως (ίδια ποσά για Όμιλο και Εταιρεία): 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Δάνειο σε Blue Ocean 279.097 279.097   
Δοσμένες Εγγυήσεις 35.777 35.777 42.921 

 314.874 314.874 42.921 
 

H Γ.Σ. ενέκρινε την από 15/06/2021 συναφθείσα δανειακή σύμβαση της Εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε.», ποσού 570.000 ευρώ και λήξεως στις 15/05/2026 με τη 

συνδεδεμένη δανειολήπτρια - οφειλέτρια Εταιρεία «ΒLUE OCEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ» και 

χορήγησε αναδρομικά την άδεια του άρθρου 100 του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τους όρους 

της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Το υπόλοιπο στις 31/12/2021 είναι 279.097 ευρώ. 

 

16.Αποθέματα 

Τα αποθέματα αναλύονται ως ακολούθως (ίδιο ποσό για Όμιλο και Εταιρεία): 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Eμπορεύματα 9.282 9.282 58.292 
Σύνολο 9.282 9.282 58.292 

 

17. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

Οι συνολικές εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται ως ακολούθως: 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ OTS A.E. 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Πελάτες 2.084.949 2.084.949 1.861.424 
Επιταγές εισπρακτέες 717 717 3.798 

 2.085.666 2.085.666 1.865.222 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 55

 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 

ηµεροµηνία του Ισολογισµού. ∆εν υπάρχει συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου σε σχέση 

µε τις απαιτήσεις από πελάτες, καθώς η Εταιρεία έχει μεγάλο αριθμό πελατών και ο πιστωτικός 

κίνδυνος διασπείρεται. 

 

18. Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

 
      
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Δεσμευμένοι λ/σμοι καταθέσεων 31.100 31.100 13.800 
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 33.037 33.037 0 
Χρεώστες διάφοροι 337.136 337.064 337.444 
Έξοδα επόμενων χρήσεων 37.058 37.058 4.730 

 438.330 438.258 355.974 
 
 
19. Μετρητά και χρηματικά διαθέσιμα 

 

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στα ταμεία της Εταιρείας και τραπεζικές καταθέσεις 

διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. 

      
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 

Ταμείο 1.348 1.348 1.215 

Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.611.424 1.562.017 1.681.505 
 1.612.772 1.563.365 1.682.720 

 

20. Μετοχικό Κεφάλαιο και Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 

 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά την 31/12/2021 και 31/12/2020 ανέρχεται σε 

1.710.000 ευρώ διαιρούμενο σε 1.710.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €  

1,00 εκάστη.  

Με την από 28/01/2022 απόφαση της έκτακτη γενικής συνέλευσης των μετόχων το Μετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρείας αυξήθηκε κατά το ποσό των οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων 

(855.000,00€) ευρώ με την έκδοση οκτακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (855.000) νέων 

μετοχών ονομαστικής αξίας ενός ευρώ (1,00€) η κάθε μία και τιμή εκδόσεως 2,92 ευρώ η κάθε 

μία. Η υπέρ το άρτιο διαφορά των 1,92 ευρώ ανά μετοχή και συνολικά ενός εκατομμυρίου 
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εξακοσίων σαράντα μία χιλιάδων εξακοσίων (1.641.600,00 €) ευρώ θα εμφανιστεί στον 

λογαριασμό «ειδικό αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» και δεν δύναται κατά το 

άρθρο 35 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, να χρησιμοποιηθεί για την πληρωμή μερισμάτων ή 

ποσοστών. Δύναται όμως να διατεθεί προς κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή για μελλοντική 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ή με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας της εταιρείας 

για την υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων. 

Μετά τις παραπάνω αλλαγές το μετοχικό κεφάλαιο, στις 9/2/2022, ανέρχεται στο ποσό των 

δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (2.565.000,00€), και διαιρείται 

σε δύο εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (2.565.000) κοινές ονομαστικές 

μετοχές του ενός (1,00 €) ευρώ εκάστη. 

 
21. Αποθεματικά κεφάλαια 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία «τακτικού 

αποθεματικού» - με την κατ' έτος μεταφορά ποσού ίσου με το 5% των ετήσιων, μετά από 

φόρους, κερδών - είναι υποχρεωτική, μέχρι το ύψος του αποθεματικού να φθάσει το 1/3 του 

μετοχικού κεφαλαίου. Το «τακτικό αποθεματικό» διανέμεται μόνο κατά τη διάλυση της 

Εταιρείας, μπορεί ωστόσο να συμψηφισθεί με σωρευμένες ζημιές. 

 

Τα υπόλοιπα αποθεματικά δημιουργήθηκαν με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας των 

εμπορικών εταιρειών αλλά και της φορολογικής νομοθεσίας. Οι διατάξεις της φορολογικής 

νομοθεσίας είτε παρέχουν τη δυνατότητα μετάθεσης της φορολογίας ορισμένων εισοδημάτων 

στο χρόνο της διανομής τους προς τους μετόχους, είτε παρέχουν φορολογικές ελαφρύνσεις 

ως κίνητρο διενέργειας επενδύσεων. Η φορολογική υποχρέωση που θα προκύψει σε περίπτωση 

διανομής των αποθεματικών αυτών θα αναγνωρισθεί όταν και εφόσον συντελεσθεί η διανομή. 

Συμπληρωματικά στοιχεία στην Σημ. 20. 

Τα αποθεματικά αναλύονται ως ακολούθως (ίδιο ποσό για Όμιλο και Εταιρεία): 

 
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Τακτικό αποθεματικό 320.913 320.913 313.700 
Eκτακτα αποθεματικά 3.970 3.970 3.970 
Αναλογιστικά κέρδη/(ζημιές) -14.812 -14.812 -12.194 

Υπόλοιπο 310.071 310.071 305.476 

 

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
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Μερίσματα 

Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών 

μετά τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής 

συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω 

ποσοστό, όχι όμως κάτω του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος 

επιτρέπεται μόνο με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία 

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 του κ.ν. 4548 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό 

(80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου. 

 

22. Δάνεια 

Τα δάνεια της Εταιρείας έχουν χορηγηθεί από Ελληνικές τράπεζες και είναι εκπεφρασμένα σε 

ευρώ. Τα ποσά που είναι πληρωτέα εντός ενός έτους από την ημερομηνία του ισολογισμού, 

χαρακτηρίζονται ως βραχυπρόθεσμα, ενώ τα ποσά που είναι πληρωτέα σε μεταγενέστερο 

στάδιο, χαρακτηρίζονται ως μακροπρόθεσμα. Τα δάνεια του Ομίλου και της Εταιρείας (ίδιο 

ποσό στο 2021) αναλύονται, κατά κύριο χρηματοδότη, ως ακολούθως: 

 

Τράπεζα 31/12/2021 31/12/2020 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 0 20 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕURΟΒΑΝΚ 0 0 
Σύνολο δανειακών υποχρεώσεων 0 20 

 

Επί των παγίων και των άλλων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν 

προσημειώσεις. 

 

 

23. Δικαιώματα Εργαζομένων 

Η υποχρέωση της Εταιρείας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για την μελλοντική 

καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και 

απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε 

εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού 

Ο αριθμός του απασχολούμενου  στην Εταιρεία προσωπικού και το αντίστοιχο κόστος 

μισθοδοσίας του, έχουν ως ακολούθως: 
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 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 

Άτομα:    
Μισθωτοί 114 114 114 
Ημερομίσθιοι 0 0 0 

Σύνολο 114 114 114 

    
Ανάλυση κόστους εργαζομένων:    
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 

Έξοδα μισθοδοσίας και παρεπ. Παροχές 3.569.636 3.569.636 3.037.794 
Αποζημιώσεις  προσωπικού 55.875 55.875 26.088 

Συνολικό κόστος 3.625.510 3.625.510 3.063.882 
 

Η κίνηση της καθαρής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης έχει ως ακολούθως: 

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 

Καθαρή υποχρέωση έναρξης χρήσεως 102.248 102.248 77.817 
Μεταφορά στα ίδια κεφάλαια 3.768 3.768 9.578 
Μεταφορά στα αποτελέσματα χρήσεως 20.312 20.312 14.853 

Καθαρή υποχρέωση τέλους χρήσεως 126.328 126.328 102.248 
 

(*) Τα συγκριτικά μεγέθη για τη χρήση 2020 έχουν αναθεωρήθει από την αλλαγή που επέφερε η μεταβολή της 
λογιστικής πολιτικής του ΔΛΠ 19.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον υπολογισμό και την παρουσίαση του ΔΛΠ 19, 

περισσότερα στην Σημ. 1.4.iii 

 

24. Προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα 

 
Οι προβλέψεις για ενδεχόμενους κινδύνους και έξοδα ποσού 316.917 ευρώ αφορούν σχηματισμένες 

προβλέψεις για την περίπτωση που δεν θα είναι δυνατό να εισπραχθεί το σύνολο των απαιτήσεων 

της εταιρείας. Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:  

 

Α) Το ποσό 121.940 ευρώ σχετίζεται με το μέρος των απαιτήσεων της εταιρείας που αφορά το 

Δημόσιο τομέα και η πρόβλεψη κρίνεται επαρκής για την κάλυψη της περίπτωσης αυτής.  

 

Επίσης, δεν είναι σπάνιο να εισπράτονται απαιτήσεις από το Δημόσιο τομέα μετά το πέρας της 

χρήσεως που εκδίδονται τα τιμολόγια. 

 

Β) Το υπόλοιπο ποσό της ως άνω πρόβλεψης, ποσού 194.977 ευρώ αφορά τι κάτωθι αγωγές: 

1. την ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ασκηθείσα από 14.10.2020 (ΓΑΚ 
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75857/2020, ΕΑΚ 9171/2020) αγωγή (τακτικής διαδι-κασίας) της Εταιρίας κατά της εδρεύουσας 

στην Αθήνα (οδός Σεμιτέλου αρ. 9) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ Τεχνικές, 

Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΚOΝ 

AΕ» και ΑΦΜ 094434594, με την οποία η Εταιρία αξιώνει από την εν λόγω εναγόμενη την 

καταβολή συνολικού ποσού 41.714,44 ευρώ, και 

2. την ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ασκηθείσα από 18.1.2021 (ΓΑΚ 

2681/2021, ΕΑΚ 375/2021) αγωγή (τακτικής διαδικασίας) της Εταιρίας κατά της εδρεύουσας 

στην Αθήνα (οδός Σεμιτέλου αρ. 9) ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΑΡΧΙΚΟΝ Τεχνικές, 

Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία», τον διακριτικό τίτλο «ΑΡΧΙΚOΝ 

AΕ» και ΑΦΜ 094434594, με την οποία η Εταιρία αξιώνει από την εν λόγω εναγόμενη την 

καταβολή συνολικού ποσού 153.160,11 ευρώ. 

Αμφότερες οι άνω αγωγές αφορούν στη συμμετοχή της Εταιρίας (και της εναγόμενης) σε 

(ανενεργή από ετών) κοινοπραξία με την επωνυμία «Κ/Ξ ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ – PARK PAL Μ.ΕΠΕ – 

OTS ΑΕ». Οι αγωγές έχουν νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδοθεί προς την εναγόμενη, είναι εισέτι 

εκκρεμείς, πιθανολογείται δε η ευδοκίμησή των, δεδομένου ότι η εναγόμενη έχει εγγράφως 

συνομολογήσει και αποδεχθεί ότι βαρύνεται με τις ένδικες οφειλές. 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση. 

 

25. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

Οι συνολικές υποχρεώσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας προς προμηθευτές αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Προμηθευτές       
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Προμηθευτές 439.638 438.849 187.376 
Επιταγές πληρωτέες 17.670 17.670 9.421 
Προκαταβολές πελατών 10.409 10.409 10.075 

 467.717 466.929 206.873 
    

 

26. Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 

 
Το κονδύλι «Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις» περιέχει μακροχρόνιες μισθωτικές 

υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. Οι υποχρεώσεις βάσει της 

εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16 αναλύονται ως εξής:  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2021  
Οι παρακάτω μισθώσεις αφορούν τα δικαιώματα χρήσης βάσει Δ.Π.Χ.Α. 16:  

  
Υποχρεώσεις Δανειακής 

Μίσθωσης 

Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2020 178.643 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Μίσθωσης ΔΠΧΑ 16 156.547 
Τόκοι περιόδου  12.966 
Μείωση Υποχρέωσης -114.449 
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2020 233.707 

  
Υποχρεώσεις Μίσθωσης    
    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης  142.156 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης  91.552 
 Σύνολο  233.707 

  
Υπόλοιπο ανοίγματος την 1/1/2021 233.707 
Αναγνώριση Υποχρεώσεων Μίσθωσης ΔΠΧΑ 16 44.627 
Τόκοι περιόδου  12.594 
Μείωση Υποχρέωσης -103.370 
Υπόλοιπο κλεισιματος την 31/12/2021 187.557 

  
Υποχρεώσεις Μίσθωσης    
    
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης  116.927 
 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μίσθωσης  70.631 
 Σύνολο  187.557 

 

 
27. Λοιπά στοιχεία παθητικού 

Οι συνολικές υποχρεώσεις  του Ομίλου και της Εταιρείας προς λοιπούς τρίτους αναλύονται ως 

ακολούθως: 

Λοιπά στοιχεία παθητικού    
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2020 
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 142.162 142.162 125.695 
Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες 184.433 184.329 82.019 
Πιστωτές διάφοροι 27.101 27.101 4.968 
Βραχυπρόθεσεσμες υποχρεώσεις δικαιωμάτων χρήσης 
παγίων (ΔΠΧΑ 16) Σημ. 26 

91.552 91.552 91.552 

 Έσοδα επόμενων χρήσεων 23.234 23.234 161.221 
Φορος Προστιθεμενης Αξιας 321.548 321.548 264.173 
Φοροι-Τελη Αμοιβων Προσωπικου 59.580 59.580 37.282 
Φοροι-Τελη Αμοιβων Τριτων 3.412 3.412 7.071 
Φopoς Eiσoδήματος 112.429 112.429 68.460 
Εξοδα χρήσεως δουλευμένα 14.473 14.473 22.621 

 979.924 979.820 865.061 
 



ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (OTS ) Α.Ε 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2021 έως 31η Δεκεμβρίου 2021 
 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

 61

 
28. Συναλλαγές και Υπόλοιπα με Συνδεδεμένα Πρόσωπα 

Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα  της Εταιρείας με την συνδεδεμένα πρόσωπα, κατά την περίοδο 

1/1-31/12/2021: 

 

 

Το ανεξόφλητο υπόλοιπο του παραπάνω δανείου της OTS AE προς τη BLUE OCEAN AE κατά 

την 31/12/2021 ήταν 279.097 ευρώ. 

Επίσης, τα ενδοομιλικά υπόλοιπα στις 31/12/2021 αναλύονται ως εξής: 

 

 

Αμοιβές και Υπόλοιπα 31/12/2021 σε Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη  
   
Ποσά εκφρασμένα σε €  31/12/2021 31/12/2020 

   
Συναλλαγές και αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και Μελών Διοίκησης 271.603 282.004 
Απαιτήσεις από Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης 0 0 
Υποχρεώσεις προς τα Διευθυντικά Στελέχη και Μέλη Διοίκησης 7.766 9.563 

 

29. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 

29.1 Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 

Κατά την 31/12/2021 δεν υφίστανται αγωγές, εξώδικες προσκλήσεις και γενικά μελλοντικές 

διεκδικήσεις κατά της Εταιρείας .  

 

29.2. Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και τη χρήση 2009, ενώ στις 31/12/2021 

παραγράφηκε το δικαίωμα του Ελληνικού Δημοσίου για τακτικό φορολογικό έλεγχο χρήσεως 

2015. Η Εταιρεία ελέγχθηκε για τις χρήσεις 2013 έως και 2020 και έλαβε πιστοποιητικό 

φορολογικής συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη. Ο έλεγχος της χρήσης 2021 βρίσκεται 

σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη 

δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2021. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του 

ΕΙΡΜΟΣ  AQUARAMS 

ΔΑΝΕΙΟ
Αγορές 

Υπηρεσιών
Αγορές 
Παγίων

Τόκοι δανείου 
Έσοδο

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών

Αγορές 
Υπηρεσιών

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών

Αγορές 
Υπηρεσιών

Πωλήσεις 
Υπηρεσιών

1 OTS AE 095372259 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.427,36 370.000,00 81.000,00 11.562,50
2 Blue Ocean  AE 997993620 570.000,00 0,00 370.000,00 15.849,12 2.578,24 0,00 0,00 89.100,00 2.148,53
3 Blue Value  801627379 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 ΕΙΡΜΟΣ ΙΚΕ 800836794 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 89.100,00 0,00 0,00
4 AQUA RAMS IKE 801233852 0,00 11.562,50 0,00 0,00 0,00 2.148,53 0,00 0,00 0,00

OTS A.E. Blue Ocean  AE

Α/Α Εταιρεία Α.Φ.Μ.

Εταιρεία Πελάτη Προμηθευτή Πελάτη Προμηθευτή Πελάτη Προμηθευτή Πελάτη Προμηθευτή Πελάτη Προμηθευτή
OTS AE 0,00 0,00 0,00 0,00 232.651,37 0,00 0,00 -14.337,50
Blue Ocean  AE 0,00 0,00 0,00 0,00 10.044,00 0,00 0,00 -4.188,31
Blue Value  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΕΙΡΜΟΣ ΙΚΕ 0,00 -232.651,37 0,00 -10.044,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AQUA RAMS IKE 14.337,50 0,00 4.188,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OTS AE Blue Ocean  AE Blue Value  ΕΙΡΜΟΣ ΙΚΕ AQUA RAMS IKE 
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φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές 

δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις. 

30. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού Γεγονότα

Στις 04/04/2022 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό 

Καταχώρισης (Κ.Α.Κ.) 2830097, α) η από 30/03/2022 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης και β) το από 31/03/2022 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου των μετόχων της 

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «BLUE VALUE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τον διακριτικό τίτλο 

«BLUE VALUE» και αριθμό ΓΕΜΗ 160395604000, σύμφωνα με τα οποία αποφασίστηκε και 

ανακοινώθηκε η αναδρομική χορήγηση άδειας σύμφωνα με τα άρθρα 97, 99 και 100 παρ. 4 

του Ν. 4548/2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εκ μέρους της εταιρίας, για την από 

29/03/2022 συναφθείσα σύμβαση μεταφοράς λειτουργιών με τη συνδεδεμένη εταιρία με την 

επωνυμία «BLUE OCEAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «BLUE OCEAN AE» 

ποσού 268.268,73 ευρώ, όπως αναλυτικά διαλαμβάνεται στα εν λόγω πρακτικά ΓΣ και ΔΣ. 

*********************** 

Θεσσαλονίκη, 16 Αυγούστου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Παπαδόπουλος Παναγιώτης Παμπουκίδης Σπυρίδων Πετρίδης Ανδρέας 
ΑΔΤ: ΑΟ 579989 ΑΔΤ: ΑΝ 714594 ΑΜΟΕ: 7789 




