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 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας προς την Γενική Συνέλευση
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ
VODAFONE INNOVUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ της
29ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Κύριοι Μέτοχοι,
Σας υποβάλουμε για έγκριση τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας μας για την διαχειριστική
χρήση 01.04.2020 – 31.3.2021, δηλαδή τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τις σημειώσεις
επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ακολουθούν στοιχεία της εκμετάλλευσης της διαχειριστικής χρήσης :

Οικονομικά αποτελέσματα
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Σημ.

1 /4/20-31 /3/21

1 /4/1 9-31 /3/20

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

6

2.510.192,88

4.278.240,60

Κόστος πωλήσεων

7

-1.980.778,77

-2.141.350,15

Μικτό αποτέλεσμα

529.41 4,1 1

2.1 36.890,45

Λοιπά συνήθη έσοδα

208.162,50

64.687,50

737.576,61

2.201 .577,95

Έξοδα διοίκησης

7

-448.874,91

-411.053,97

Έξοδα διάθεσης

7

-541.345,35

-787.938,66

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-44.860,59

-155.630,18

Λοιπά έσοδα και κέρδη

13.154,86

3.495,23

-284.349,37

850.450,37

Αποτελέσμα προ τόκω ν και φόρω ν
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

187,09

72,89

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-52.196,01

-52.870,32

-336.358,29

797.652,94

0,00

-76.533,03

-336.358,29

721 .1 1 9,91

Αποτέλεσμα προ φόρω ν
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδ ου μετά από φόρους

•

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2.510.192,88 € μειωμένος κατά 41,33 % λόγω του semiconductor
crisis και της γενικότερης παγκόσμιας κατάστασης των μεταφορών και τα μικτά αποτελέσματα
εκμετάλλευσης ανήλθαν στα 529.414,11 € μειωμένα κατά 75,23 % με ποσοστό μικτού κέρδους επί
πωλήσεων 21,09 %.

•

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών (service revenue) ανήλθαν στα 2.133.539,98€ μειωμένα κατά
35,43 %.

•

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά 9,20 % και τα έξοδα διάθεσης μειώθηκαν κατά
31,30 %.

•

Το αποτέλεσμα πρό τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθε σε κέρδη 25.563,22 € σε σχέση με την
προηγούμενη χρονιά που ανήλθε σε κέρδη 1.160.362,96 €.

•

Όλες οι απαιτήσεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/03/2021 είναι πραγματικές.

•

Όλες οι υποχρεώσεις που εμφανίζονται στον Ισολογισμό της 31/03/2021 είναι πραγματικές.

Εξέλιξη της εταιρίας για το οικονομικό έτος 2021 και προβλεπόμενη πορεία

Η VODAFONE INNOVUS είναι μια εταιρία παροχής υπηρεσιών που ασχολείται ενεργά στην εσωτερική
αγορά αλλά κυρίως μέσω της συνεργασίας με το Vodafone Group στο εξωτερικό στην αναπτυσσόμενη
αγορά του IoT. Για αυτό η εταιρία συνεχίζει να επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων και
υπηρεσιών IoT αλλά και την ανάπτυξη νέων αγορών εκτός Ελλάδος.
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Ιδιαίτερα θετικά στοιχεία τα οποία εγγυώνται και την περαιτέρω αναπτυξιακή πορεία τη εταιρείας στην
επόμενη χρήση θεωρεί:
❖ Την συνεχιζόμενη διείσδυση της υπηρεσίας Fleet Management στην ελληνική αγορά καθώς και
στην Αλβανία η οποία εμφανίζει σταθερό ρυθμό ανάπτυξης.
❖ Την εντατικοποίηση των εμπορικών ενεργειών του VF Group για διάθεση των υπηρεσιών
connected cabinets and asset tracking σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα προσδοκώμενα έσοδα από αυτές
τις υπηρεσίες αυτές στο μέλλον αναμένονται πολλαπλάσια και σε αυτές τις υπηρεσίες στηρίζεται
το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρίας τα επόμενα χρόνια. Χρήζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός ότι
η Vodafone επιλέχτηκε ως βασικός προμηθευτής του Group Coca Cola σε παγκόσμιο επίπεδο,
γεγονός που δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τη Vodafone Innovus.
❖ Την επιλογή της Vodafone Innovus ως επίσημου προμηθευτή του VF Group για την ανάπτυξη της
πλατφόρμας Device Management για την παροχή προηγμένων υπηρεσιών IoT σε παγκόσμιο
επίπεδο.
❖ Τη συνέχιση των επενδύσεων σε πάγιο εξοπλισμό, στελέχωση και εκπαίδευση των στελεχών της
εταιρίας.
❖ Την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και περιορισμό εξόδων παρά την νέων προϊόντων σε όλους
τους τομείς, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά έξοδα να εμφανίζουν μείωση σε σχέση με την
προηγούμενη χρήση.

Το Δ.Σ. στοχεύει στην ανάπτυξη της εταιρίας, η οποία αφενός θα αποτιμηθεί με την αύξηση του κύκλου
εργασιών, με στόχο τη βελτίωση της κερδοφορίας στα αμέσως επόμενα έτη και αφετέρου με την οριστική
καθιέρωση της επωνυμίας και των προϊόντων της εταιρίας στην αγορά της Ελλάδας και του εξωτερικού
στις πιο σύγχρονες υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών τεχνολογίας ΙοΤ.
Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η αλλαγή επωνυμίας της εταιρίας από τις 2 Απριλίου 2018 όταν μετονομάστηκε
σε VODAFONE INNOVUS A.E. χρησιμοποιώντας το καθιερωμένο πλέον σήμα της μητρικής εταιρίας
VODAFONE PANAFON A.E.
Η εταιρία επενδύει σημαντικά στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης.
Η συμμετοχή της εταιρίας σε τρία ευρωπαικά έργα μέσα στην κλειόμενη χρήση ( TRACK & KNOW,
TRUSTONOMY και VALUECARE ) που χρηματοδοτούνται από ευρωπαικά κονδύλια αναμένεται να φέρουν
γνώση νέων τεχνολογιών με σκοπό την ανάπτυξη και βελτίωση της ήδη υπάρχουσας πλατφόρμας καθώς
επίσης και καθιέρωση της εταιρίας στην ευρωπαική και παγκόσμια αγορά.

Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων

Η εταιρία εκτίθεται σε διάφορους χρηματοοικονομικούς κινδύνους και με συνεχή παρακολούθηση
προσπαθεί να προβλέψει το ενδεχόμενο τέτοιων κινδύνων και να ενεργήσει έγκαιρα προκειμένου να
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περιορισθούν οι τυχόν επιπτώσεις τους. Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η
εταιρία είναι : α’ ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων, τον οποίο επιχειρεί να περιορίσει συνάπτοντας
συμβάσεις δανεισμού με σταθερό επιτόκιο β’ ο πιστωτικός κίνδυνος που δημιουργείται από το γεγονός
να μην είναι οι πελάτες σε θέση να τηρήσουν και αποπληρώσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις τον
οποίο επιχειρεί να περιορίσει με συνεχή έλεγχο και εντατική παρακολούθηση των πελατών της, ωστόσο
η πλειοψηφία των συναλλαγών είναι με εταιρίες του ομίλου VODAFONE άρα ο πιστωτικός κίνδυνος είναι
μειωμένος γ’ ο κίνδυνος ρευστότητας και δ’ ο συναλλαγματικός κίνδυνος ο οποίος είναι αυξημένος
καθώς με τις ισχύουσες πλέον συμβάσεις με πελάτες εκτός ευρωπαικής ένωσης, υπάρχουν συναλλαγές
σε ξένο νόμισμα.

Μακροοικονομικό περιβάλλον

Το μακροοικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον στην Ελλάδα εξακολουθεί να είναι
ευμετάβλητο.

Η επιστροφή στην οικονομική σταθερότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενέργειες και τις
αποφάσεις θεσμικών οργάνων στη χώρα και στο εξωτερικό. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των
δραστηριοτήτων της Εταιρίας, τυχόν αρνητικές εξελίξεις μπορεί να επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα την
ομαλή λειτουργία της Εταιρίας. Τυχόν αρνητικές εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν, παρ’ όλα αυτά
η Διοίκηση εκτιμά διαρκώς την κατάσταση προκειμένου να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται έγκαιρα όλα τα
αναγκαία και δυνατά μέτρα και ενέργειες για την ελαχιστοποίηση τυχόν επιπτώσεων στις
δραστηριότητες της Εταιρίας.

Δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η Εταιρία έχει υπολογίσει δείκτες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, για να προσθέσει επιπλέον
πληροφορίες στις ήδη υπάρχουσες, όπως παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα με βασικούς
χρηματοοικονομικούς δείκτες απόδοσης και αποδοτικότητας, οικονομικής διάρθρωσης και γενικής
ρευστότητας:
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31 /3/2021

31 /3/2020

-13,40%

18,64%

-61,25%

95,09%

21,09%

49,95%

58,63%

77,25%

24,44%

40,77%

75,39%

113,13%

1 . Απόδ οσης και Αποδ οτικότητας
Καθαρά αποτελέσματα εκμετάλλευσης

-336.358

Πωλήσεις

2.510.193

Καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων

-336.358

Ίδια κεφάλαια

549.124

Μικτά αποτελέσματα

529.414

Πωλήσεις

2.510.193

2. Οικονομικής δ ιάρθρω σης
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.693.538

Σύνολο ενεργητικού

2.888.461

Καθαρή θέση
Σύνολο υποχρεώσεων

549.124
2.246.450

3. Γενικής ρευστότητας
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

1.693.538

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

2.246.450

Εργασιακά θέματα
Η ανάπτυξη των εργαζομένων, καθώς και η προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου,
αποτελεί κύρια επιδίωξη της Εταιρίας που επενδύει στη δια βίου εκπαίδευση και την αξιοκρατία,
παρέχοντας ίσες ευκαιρίες εξέλιξης σε όλους, σύμφωνα με τις δυνατότητες και την απόδοση τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ισότιμη ένταξη των γυναικών στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μέσα
από πρωτοβουλίες για την αύξηση του ποσοστού γυναικών που απασχολούνται σε διοικητικές θέσεις
στην εταιρεία, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων ή των ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξής τους.
Σε αυτή τη φιλοσοφία, έχει θεσπιστεί η παροχή 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας, για όλες τις
γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία, επιπλέον της νόμιμης άδειας λοχείας που προσφέρει η ελληνική
νομοθεσία. Η υιοθέτηση της πολιτικής μητρότητας, έχει στόχο να δώσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες
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στις γυναίκες που εργάζονται στην εταιρεία για μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία και
εξισορρόπηση της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Επίσης έχει θεσπιστεί η παροχή 16 εβδομάδων πλήρως αμειβόμενης άδειας για όλους τους άνδρες
εργαζόμενους της εταιρίας που αποκτούν τέκνο.

Η Εταιρία, βάσει των πολιτικών της, παρέχει ίσες ευκαιρίες προς όλους, εργαζομένους και
υποψηφίους. Σε καμία περίπτωση δεν υφίσταται οποιαδήποτε διάκριση, υποστηρίζεται πλήρως η αρχή
του σεβασμού και της ίσης μεταχείρισης όλων.

Δεν έχει καταγραφεί στα συστήματα διαχείρισης παραπόνων εργαζομένων της Εταιρείας κανένα
παράπονο ή καταγγελία που να σχετίζεται με οποιαδήποτε από τα παραπάνω θέματα.

Δεν υπάρχει ανοχή σε καμία μορφή παιδικής εργασίας στην Εταιρεία ενώ, δεν έχει καταγραφεί στα
συστήματα της Εταιρείας καμία καταγγελία για παιδική εργασία.

Έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις, τυπικές και ουσιαστικές που υπαγορεύονται από την Ελληνική
Νομοθεσία, όσον αφορά θέματα εργατικά. Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει εργασιακά θέματα. Οι εργασιακές
σχέσεις είναι ιδιαίτερα καλές.

Φορολογικές υποχρεώσεις
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από το 2010 και μετέπειτα.
Από το οικονομικό έτος 2012 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται
να λαμβάνουν Ετήσιο Πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το
οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Από τη χρήση 2016 και μετά με βάση
το άρθρο 56 του Ν.4410/2016 το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό. Κατόπιν
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν μέχρι την 31
Μαρτίου 2017, η Εταιρεία επέλεξε να μην υποβληθεί σε φορολογικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν έχει λάβει
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
Για την Εταιρεία, οι Εκθέσεις Φορολογικής συμμόρφωσης για τις οικονομικές χρήσεις που λήγουν από την
31 Μαρτίου 2018 έως την 31 Μαρτίου 2020 έχουν εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον αφορά
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το έξοδο του φόρου και της αντίστοιχης πρόβλεψης
όπως αυτές απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2021
είναι προς ολοκλήρωση από την Ernst & Young Α.Ε. και δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι με βάση το γενικό κανόνα περί πενταετούς παραγραφής, τις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ 1738/2017 και ΣτΕ 2934/2017) καθώς και τις οδηγίες που εκδόθηκαν από τη
φορολογική διοίκηση σχετικά με την προτεραιοποίηση των φορολογικών ελέγχων (ΔΕΛ. Β 1136035 ΕΞ 2017
και ΠΟΛ. 1154/2017), η Εταιρεία εκτιμά ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου για τις
χρήσεις που έχουν λήξει μέχρι 31/03/2015 έχει παραγραφεί. Ως εκ τούτου, και με βάση όλα τα
προαναφερθέντα, ανέλεγκτες φορολογικά παραμένουν οι χρήσεις που έληξαν την 31/3/2016 και την
31/3/2017. Επειδή η έκβαση του φορολογικού ελέγχου των ως άνω ανέλεγκτων χρήσεων δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.

Σημαντικά γεγονότα από την λήξη της χρήσης
Τον Μάιο του 2021 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον νόμο 4799/2021 βάσει του οποίου μειώνεται ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στο 22% από το φορολογικό έτος 2021. Η
προαναφερθείσα μεταβολή δεν είχε ψηφιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επομένως η
επίδραση της μεταβολής δεν αντικατοπτρίστηκε στα αποτελέσματα.
Πέραν του ανωτέρω γεγονότος, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της 31ης Μαρτίου 2021, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα
κονδύλια των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Συνεπώς και με δεδομένα τα παραπάνω, προς γνώση και ενημέρωση, παρακαλούμε να εγκρίνετε τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε.

Μεταμόρφωση, 25.01.2022

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Χαιρέτης - Μπρουμίδης

Γεώργιος Διαμαντόπουλος
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 Έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή
Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας VODAFONE INNΟVUS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης
Μαρτίου 2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και
το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος (1) και τις επιπτώσεις του θέματος
(2) επί της συγκρισιμότητας των στοιχείων της προηγούμενης χρήσεως που μνημονεύονται στην
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες χρηματοοικονομικές
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την χρηματοοικονομική θέση της
Εταιρείας κατά την 31η Μαρτίου 2021 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1.

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από το 2016 έως και 2017. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων
αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων
και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει
σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν
έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που
τυχόν απαιτείται.

2.

Τα κέρδη προ φόρων της προηγούμενης χρήσης επιβαρύνθηκαν με έξοδο από διαγραφή
εμπορικών απαιτήσεων σε καθυστέρηση, ύψους Ευρώ 109.328, για τις οποίες, κατά παρέκκλιση
των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, η Εταιρεία έπρεπε
να έχει σχηματίσει πρόβλεψη απομείωσής τους σε προηγούμενες χρήσεις. Κατά συνέπεια, τα
κέρδη της προηγούμενης χρήσεως εμφανίζονται μειωμένα κατά Ευρώ 109.328, και τα
αποτελέσματα εις νέο προηγουμένων χρήσεων ισόποσα αυξημένα.

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και
έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας
νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που
έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη.
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
Άλλες πληροφορίες
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για τις άλλες πληροφορίες. Οι άλλες πληροφορίες περιλαμβάνονται στην
Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, για την οποία γίνεται σχετική αναφορά στην “Έκθεση
επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”, αλλά δεν περιλαμβάνουν τις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις και την έκθεση ελέγχου επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες πληροφορίες και δεν
εκφράζουμε με τη γνώμη αυτή οποιασδήποτε μορφής συμπέρασμα διασφάλισης επί αυτών.
Σε σχέση με τον έλεγχό μας επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η ευθύνη μας είναι να
αναγνώσουμε τις άλλες πληροφορίες και με τον τρόπο αυτό, να εξετάσουμε εάν οι άλλες πληροφορίες
είναι ουσιωδώς ασυνεπείς με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή τις γνώσεις που αποκτήσαμε κατά
τον έλεγχο ή αλλιώς φαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, με βάση τις εργασίες που έχουμε
εκτελέσει, καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες
πληροφορίες, είμαστε υποχρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. Δεν έχουμε τίποτα να
αναφέρουμε σχετικά με το θέμα αυτό, πέραν των όσων αναφέρονται σχετικά με την Έκθεση
Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου στην “Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων”
κατωτέρω.
Ευθύνες της διοίκησης επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες
εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση
χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την
αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου
συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση
της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να
ρευστοποιήσει την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική
επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη
διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που
διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα
εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από
απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να
αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με
βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές
διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι
επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό
ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί
της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το
εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ή
εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά
μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να
λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι
χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του
Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την
31.03.2021.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία VODAFONE INNΟVUS
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ &
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου, εκτός από τις επιπτώσεις του
θέματος 2 που περιγράφεται στην παράγραφο Βάση για γνώμη με επιφύλαξη της Έκθεσης Ελέγχου.
Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2022
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Τσέκας
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 19421
ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
Χειμάρρας 8Β, 15 152 Μαρούσι, Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ: 107
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Ση μ .
Μη κυκλο φο ρ ο ύντα π ερ ιο υσ ιακά σ το ιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Αυλα πάγια στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Σύνο λο μ η κυκλο φο ρ ο ύντω ν
Κυκλο φο ρ ο ύντα π ερ ιο υσ ιακά σ το ιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές και αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δεδουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο
Σύνο λο κυκλο φο ρ ο ύντω ν
Σύνο λο ενερ γη τικο ύ
Καθ αρ ή θ έσ η
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνο λο καθ αρ ή ς θ έσ η ς
Πρ ο βλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο
Υπ ο χρ εώ σ εις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο
Σύνο λο υπ ο χρ εώ σ εω ν
Σύνο λο καθ αρ ή ς θ έσ η ς , π ρ ο βλέψεω ν και υπ ο χρ εώ σ εω ν

31/3/2021

31/3/2020

3
3

1.075
135.229
136.304

1.415
92.751
94.166

4
4

747.312
311.308
1.058.620
1. 194. 924

548.804
42.539
591.343
685. 509

375.313
52.581
29
427.924

286.719
61.951
176
348.846

240.969
289.401
91.498
31.955
611.791
1.265.614
1. 693. 538
2. 888. 461

933.943
115.322
9.117
78.548
841.865
1.978.793
2. 327. 639
3. 013. 148

5

191.000
880.000
1.071.000

191.000
880.000
1.071.000

5

3.839
-525.715
-521.876
549. 124

3.839
-235.983
-232.144
838. 856

92.888
92.888

116.756
116.756

1.072.055
556.265
0
67.291
91.206
122.664
223.173
113.797
2.246.450
2. 246. 450
2. 888. 461

1.060.000
436.729
56.870
33.112
39.837
84.101
190.600
156.286
2.057.536
2. 057. 536
3. 013. 148

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σημ.

1 /4/20-31 /3/21

1 /4/1 9-31 /3/20

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

6

2.510.192,88

4.278.240,60

Κόστος πωλήσεων

7

-1.980.778,77

-2.141.350,15

Μικτό αποτέλεσμα

529.41 4,1 1

2.1 36.890,45

Λοιπά συνήθη έσοδα

208.162,50

64.687,50

737.576,61

2.201 .577,95

Έξοδα διοίκησης

7

-448.874,91

-411.053,97

Έξοδα διάθεσης

7

-541.345,35

-787.938,66

Λοιπά έξοδα και ζημιές

-44.860,59

-155.630,18

Λοιπά έσοδα και κέρδη

13.154,86

3.495,23

-284.349,37

850.450,37

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

187,09

72,89

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

-52.196,01

-52.870,32

-336.358,29

797.652,94

0,00

-76.533,03

-336.358,29

721 .1 1 9,91

Αποτελέσμα προ τόκω ν και φόρω ν

Αποτέλεσμα προ φόρω ν
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδ ου μετά από φόρους

Οι σημειώσεις στις σελίδες 15 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
1.

Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία

H Εταιρεία ιδρύθηκε στην Ελλάδα και εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής, 12,5 χλμ. Εθνικής Οδού
Αθηνών – Λαμίας, θέση Λόγγος, Τ.Κ. 14452.
Μετονομάστηκε σε VODAFONE INNOVUS χρησιμοποιώντας το καθιερωμένο πλέον σήμα της μητρικής
εταιρείας VODAFONE PANAFON A.E. στις 2 Απριλίου 2018.
Έχει ως αντικείμενο την Εφαρμογή Πληροφορικής καθώς επίσης και την πώληση Συστημάτων
Επικοινωνίας.
Είναι ανώνυμη Εταιρεία με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου 005772901000 και ταξινομείται στην
κατηγορία της μικρής οντότητας σύμφωνα με το Νόμο 4308/2014.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που αφορούν στη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2021
( 1 Απριλίου 2020 έως 31 Μαρτίου 2021 ) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.
Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δημοσίευση από το Διοικητικό Συμβούλιο
της Εταιρείας την 25η Ιανουαρίου 2022 και τελούν υπό την έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των
μετόχων.
2.

Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά
Πρότυπα κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4308/2014.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις υπόκεινται στις διατάξεις εφαρμογής του Νόμου 4308/2014. Η
Εταιρεία εφάρμοσε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2021, με
ημερομηνία μετάβασης την 1 Απριλίου 2015.
Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και με
βάση την αρχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.
Η Εταιρεία παρακολουθεί προσεκτικά τις εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού, προκειμένου
να προσαρμοστεί στις ειδικές συνθήκες που προκύπτουν αποκλειστικά για την αντιμετώπιση και τον
περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Διαθέτει πλάνο για την απρόσκοπτη λειτουργία των
δραστηριοτήτων της σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει
προληπτικά μέτρα για την ασφάλεια των εργαζομένων, είναι σε ετοιμότητα για την εφαρμογή σχεδίου
συνέχισης των εργασιών της, καθώς παρακολουθεί και συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις όπως
επιβάλλονται από τις επίσημες οδηγίες των αρμοδίων αρχών σε εθνικό επίπεδο. Δεδομένου ότι το
φαινόμενο είναι σε πλήρη εξέλιξη οι ποσοτικές και ποιοτικές του επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας
είναι υπό αξιολόγηση, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση του ομίλου..
Η διοίκηση κρίνει ότι η αβεβαιότητα που επικρατεί στην ελληνική αγορά δε θέτει θέμα στη συνεχιζόμενη
δραστηριότητα της εταιρείας.
Τέλος, η Εταιρεία έχει λάβει επιστολή υποστήριξης από τη μητρική της εταιρεία, στην οποία η τελευταία
δηλώνει ότι θα υποστηρίξει χρηματοοικονομικά την εταιρεία.

2.2 Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία περιλαμβάνουν: κτίρια και τεχνικά έργα, μηχανολογικό εξοπλισμό,
εξοπλισμό Η/Υ, λοιπό εξοπλισμό και μεταφορικά μέσα. Τα ενσώματα πάγια επιμετρώνται στο κόστος
κτήσεως μείον συσσωρευμένες αποσβέσεις (αποσβέσιμο κόστος κτήσης).
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Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις δαπάνες που συνδέονται άμεσα με την απόκτηση των
στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες βελτίωσης παγίων περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Οι
δαπάνες επισκευής και συντήρησης περιλαμβάνονται στα πάγια περιουσιακά στοιχεία μόνο εάν
αναμένεται να επιφέρουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων, που δεν αναμένεται να επιφέρει μελλοντικά οικονομικά οφέλη στην Εταιρεία,
καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως που πραγματοποιούνται.
Η λογιστική αξία του μέρους του παγίου που αντικαθίσταται παύει να αναγνωρίζεται.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο στη διάρκεια της ωφέλιμης
ζωής τους ως εξής:

Περιγραφή

Έτη απόσβεσης

Κτίρια - τεχνικά έργα

2

Μηχανολογικός εξοπλισμός

10

Μεταφορικά μέσα

8

Εξοπλισμός Η/Υ

5

Πάγια των οποίων η αξία αγοράς είναι έως 1.500,00 € αποσβένονται πλήρως μέσα στην χρήση τον
επόμενο από την αγορά μήνα. Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσώματων παγίων
επανεξετάζονται και αναπροσαρμόζονται αν κριθεί απαραίτητο στο τέλος κάθε χρήσεως.
Η λογιστική αξία ενός ενσώματου παγίου περιουσιακού στοιχείου απομειώνεται στην ανακτήσιμη αξία
του όταν η λογιστική του αξία υπερβαίνει την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία του (σημείωση 2.4).
2.3 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δαπάνες ανάπτυξης
Οι δαπάνες ανάπτυξης αφορούν σε κεφαλαιοποίηση μισθοδοσίας προγραμματιστών και μηχανικών Η/Υ
για ανάπτυξη της πλατφόρμας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών Μ2Μ.
Οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως μέρος των άυλων περιουσιακών στοιχείων, όταν
πληρούνται τα παρακάτω κριτήρια.
•
•
•
•

Είναι τεχνικά εφικτό να ολοκληρωθεί το λογισμικό ώστε να είναι διαθέσιμο για χρήση ή διάθεση
Η διοίκηση της επιχείρησης σκοπεύει να ολοκληρώσει το λογισμικό και να το χρησιμοποιήσει ή
να το πουλήσει
Αναμένεται να προκύψουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη από το λογισμικό
Οι δαπάνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του λογισμικού μπορούν να επιμετρηθούν
αξιόπιστα.

Άμεσα σχετιζόμενα κόστη τα οποία κεφαλαιοποιούνται ως μέρος του λογισμικού περιλαμβάνουν αμοιβές
προσωπικού για την ανάπτυξη του λογισμικού και αναλογία γενικών εξόδων.
Άλλες δαπάνες ανάπτυξης που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια καταχωρούνται απευθείας στα
αποτελέσματα.
Το ιδιοπαραχθέν λογισμικό που έχει αναγνωρισθεί ως άυλο περιουσιακό στοιχείο αποσβένεται κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του με τη σταθερή μέθοδο η οποία κυμαίνεται γύρω στα 5 χρόνια.
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Λοιπά άυλα
Τα λοιπά άυλα περιλαμβάνουν άδειες λογισμικών προγραμμάτων.
Οι αποκτηθείσες άδειες λογισμικών προγραμμάτων κεφαλαιοποιούνται με βάση τις δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν για την απόκτηση και εγκατάσταση του συγκεκριμένου λογισμικού. Αυτές οι
δαπάνες αποσβένονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των αδειών που
κυμαίνεται έως 5 χρόνια.

2.4 Απομείωση αξίας μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποσβένονται ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν
γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη.
Η αναγνώριση της ζημιάς απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.
Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού
που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, δυσμενείς μεταβολές στο
τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της Εταιρείας, αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή
άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της
ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και η απαξίωση και η φυσική βλάβη ενός στοιχείου.
Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η
αντίστοιχη ζημιά απομείωσής του καταχωρείται στα αποτελέσματα. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται
ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας μείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσεως. Οι ζημιές
απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να
υφίστανται. Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημιάς απομείωσης δεν μπορεί να
υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο αν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημιά απομείωσης.

2.5 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα χρηματοοικονομικά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος
κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Επιπλέον, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος
του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται
ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται όταν τα συμβατικά
δικαιώματα επί των ταμειακών ροών των στοιχείων εκπνεύσουν ή μεταβιβαστούν ουσιωδώς όλοι οι
κίνδυνοι και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα των στοιχείων.

2.6 Απομείωση αξίας χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
Η Εταιρεία αξιολογεί σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι ένα
χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μια ομάδα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
έχει απομειωθεί.
Ενδείξεις απομείωσης μπορεί να αποτελούν τα εξής γεγονότα: σημαντική οικονομική δυσκολία του
χρεώστη ή ομάδας χρεωστών, η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών
των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν
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την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά
περιουσιακά στοιχεία.
Ζημιά απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η
Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό. Το ποσό που η Εταιρεία εκτιμά ότι θα ανακτήσει
από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από την παρούσα αξία του ποσού
που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου ή την εύλογη αξία του στοιχείου μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.
Οι ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη
σε αυτήν όταν οι συνθήκες που τις δημιούργησαν παύουν να ισχύουν. Η αναστροφή γίνεται μέχρι της
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημιά απομείωσης. Ειδικότερα, για τα
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημιές απομείωσης
αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.

2.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Το κόστος κτήσης προσδιορίζεται σύμφωνα
με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους.
Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων περιλαμβάνει το σύνολο των δαπανών που απαιτούνται για να
φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος παραγωγής προϊόντος περιλαμβάνει
το κόστος της αμοιβής για την εν λόγω παραγωγή (φασόν). Μετά την αρχική αναγνώριση, τα αποθέματα
επιμετρώνται στην κατ’ είδος χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιμης
αξίας.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή διάθεσης των αποθεμάτων κατά την κανονική
πορεία της επιχειρηματικής δραστηριότητας, μειωμένη κατά το τυχόν κόστος που απαιτείται για την
ολοκλήρωση τους και την πραγματοποίηση της διάθεσης.

2.8 Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάση της αρχής του
δεδουλευμένου και τυχόν ζημιές απομείωσης.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία της Εταιρείας περιλαμβάνονται στα κονδύλια «Λοιπές απαιτήσεις» και
«Προπληρωμένα έξοδα».

2.9 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις είναι τα ποσά που οφείλονται από τους πελάτες για προϊόντα που πουλήθηκαν
σε αυτούς κατά τις συνήθεις δραστηριότητες της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των απαιτήσεων αναμένεται
να πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από το τέλος της χρήσης καταχωρούνται στο κυκλοφορούν
ενεργητικό. Διαφορετικά, καταχωρούνται στο μη κυκλοφορούν ενεργητικό.
Οι εμπορικές απαιτήσεις καταχωρούνται αρχικά στο κόστος κτήσης και μεταγενέστερα αποτιμώνται στο
κόστος κτήσης μείον ζημιές απομείωσης. Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης οι έντοκες
εμπορικές απαιτήσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού
επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους κτήσης, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους
έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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2.10 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και
βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστοποίησης που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά
μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
2.11 Μετοχικό κεφάλαιο
Το μετοχικό κεφάλαιο περιλαμβάνει τις κοινές μετοχές της Εταιρείας. Άμεσα έξοδα για την έκδοση
μετοχών εμφανίζονται σε μείωση του προϊόντος της έκδοσης, σε περίπτωση που τα σχετικά ποσά είναι
σημαντικά για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αντίθετη περίπτωση τα εν λόγω ποσά
αναγνωρίζονται ως έξοδα στην περίοδο που αφορούν.

2.12 Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά στο οφειλόμενο ποσό τους. Ποσά που
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την ανάληψη των
υποχρεώσεων αντιμετωπίζονται ως έξοδα ή έσοδα της περιόδου στην οποία οι υποχρεώσεις
αναγνωρίστηκαν αρχικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι χρηματοοικονομικές
υποχρεώσεις επιμετρώνται στα οφειλόμενα ποσά.
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση
στο αποσβέσιμο κόστος έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Στην περίπτωση που οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος,
αναγνωρίζονται αρχικά στο καθαρό ποσό που αναλαμβάνεται, λαμβανομένων υπόψη τον ποσών που
αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση, τόκους, καθώς και το κόστος που σχετίζεται άμεσα με την
ανάληψη αυτών. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται ως
έξοδα στα αποτελέσματα.
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση παύει να αναγνωρίζεται όταν η συμβατική δέσμευση εκπληρώνεται,
ακυρώνεται ή εκπνέει.
Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης που εξοφλείται ή
μεταβιβάζεται σε ένα τρίτο μέρος και του ανταλλάγματος που καταβάλλεται, συμπεριλαμβανομένης της
λογιστικής αξίας τυχόν άλλων, εκτός μετρητών, μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων και τυχόν
νέων υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
2.13 Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμηση είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημιές της περιόδου στην οποία
προκύπτουν.

2.14 Τρέχων φόρος εισοδήματος
Η φορολογία της χρήσης περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα.
Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές.
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2.15 Παροχές προσωπικού
Πρόγραμμα συνταξιοδότησης καθορισμένων Παροχών
Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο Κρατικό Ασφαλιστικό Φορέα που αφορά
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΦΚΑ) που χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε
εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του, ενώ τμήμα της
συνολικής εισφοράς καλύπτεται από την Εταιρεία. Κατά την συνταξιοδότηση το συνταξιοδοτικό ταμείο
είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους συνταξιούχους. Κατά συνέπεια
η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με
βάση αυτό το πρόγραμμα. Οι εν λόγω εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες και τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση.

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την
έξοδο από την υπηρεσία αναγνωρίζονται και επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία
ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του Ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο,
εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Μέχρι τη
χρήση 2020, η Εταιρεία δεν διενέργησε αναλογιστική μελέτη αλλά σχημάτισε πρόβλεψη ποσοστού
τουλάχιστον 40% της σωρευμένης υποχρέωσης που θα καταβαλλόταν αν το σύνολο του προσωπικού
απολυόταν κατά την ημερομηνία κλεισίματος των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. Αρχής γενομένης
από τη χρήση 2021 και έπειτα, η πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους, λόγω εξόδου από την υπηρεσία
απεικονίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη
αναλογιστική μελέτη, στην οποία χρησιμοποιείται η μέθοδος των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης
(Projected Unit Credit Method). Το ποσό της αποζημίωσης βασίζεται στον μηνιαίο μισθό των εργαζομένων
και σε έναν συντελεστή που εξαρτάται από τη διάρκεια της υπηρεσίας.
.
Οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία που προκύπτουν από τη
χρήση της νέας μεθόδου αναγνώρισης και επιμέτρησης, δεν αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με τις
αντίστοιχες προβλέψεις της προηγούμενης μεθόδου, με αποτέλεσμα η χρήση της νέας μεθόδου να μην
επιφέρει σημαντική επίπτωση στο κονδύλι των αποτελεσμάτων εις νέον που γνωστοποιείται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της προηγούμενης χρήσης.
Τα καθαρά κόστη αποζημιώσεων της περιόδου, στην επισυναπτόμενη κατάσταση αποτελεσμάτων,
επιμερίζονται στα κονδύλια «κόστος πωλήσεων», «έξοδα διοίκησης» και «έξοδα διάθεσης» και
αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του
έτους.
Τα αναλογιστικά κέρδη/ζημίες που προκύπτουν από την αναθεώρηση των βασικών παραδοχών
υπολογισμού της πρόβλεψης για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία,
αναγνωρίζονται απευθείας στην καθαρή θέση της Εταιρείας.

2.16 Αναγνώριση εσόδων
Το έσοδο αποτιμάται στο ονομαστικό ποσό του εισπραχθέντος ή εισπρακτέου ανταλλάγματος και
αντιπροσωπεύει το εισπρακτέο ποσό για τα αγαθά που πουλήθηκαν, καθαρό από εκπτώσεις,
επιστροφές, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας. Η Εταιρεία αναγνωρίζει το έσοδο εντός της περιόδου στην
οποία καθίσταται δεδουλευμένο και όταν συγκεκριμένα κριτήρια πληρούνται για κάθε δραστηριότητα
της Εταιρείας, όπως περιγράφονται πιο κάτω.
(α) Πωλήσεις αγαθών
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Η Εταιρεία εμπορεύεται συσκευές τηλεματικής και τηλεμετρίας. Τα έσοδα από πώληση αγαθών
αναγνωρίζονται όταν μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που
συνδέονται με την κυριότητά τους, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή, τα οικονομικά
οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή
τους στην Εταιρεία.
(β) Πωλήσεις υπηρεσιών
Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες τηλεματικής ΙοΤ. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση
το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της
συναλλαγής.

2.17 Μισθώσεις
Μισθώσεις όπου ουσιωδώς οι κίνδυνοι και τα οφέλη της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τον εκμισθωτή
ταξινομούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές που γίνονται για λειτουργικές μισθώσεις
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Οι μισθώσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία μέχρι την ημερομηνία Ισολογισμού ως μισθωτής αφορούν μόνο
λειτουργικές μισθώσεις.

2.18 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως
Η σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, σύμφωνα με τα ΕΛΠ, απαιτεί την διενέργεια
εκτιμήσεων και την υιοθέτηση παραδοχών από πλευράς της Διοίκησης, οι οποίες δύναται να
επηρεάσουν την εφαρμογή των λογιστικών αρχών καθώς και τα ποσά που περιλαμβάνονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης επανεξετάζονται διαρκώς
και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα και προσδοκίες για μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες
σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των
μελλοντικών γεγονότων. Οι βασικές εκτιμήσεις και αξιολογικές κρίσεις της Διοίκησης έχουν ως εξής:
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις έχουν υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη το ανοικτό υπόλοιπο
των επιμέρους χρεωστών, την ενηλικίωση των απαιτήσεων και τους όρους πιστωτικής πολιτικής. Στην
παραπάνω διαδικασία έχουν εξαιρεθεί οι απαιτήσεις από τις συνδεδεμένες εταιρείες και οι απαιτήσεις
από εταιρείες του δημόσιου τομέα, καθώς εκτιμάται ότι δεν συντρέχει κίνδυνος μη είσπραξης των
απαιτήσεων από τους πελάτες αυτών των κατηγοριών.
Στη χρήση που έληξε δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων καθώς δεν συνέτρεξε
λόγος.
Κεφαλαιοποιήσεις εξόδων
Η Εταιρεία έχει κεφαλαιοποιήσει αμοιβές και έξοδα προσωπικού που αφορούν σε έξοδα έρευνας και
ανάπτυξης αναφορικά με την κατασκευή της πλατφόρμας.
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Ωφέλιμες ζωές
Απαιτείται κρίση για τον προσδιορισµό της ωφέλιµης ζωής καθώς και της υπολειμματικής αξίας των
ενσώµατων παγίων καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία αναγνωρίζονται µέσω
απόκτησής τους. Η εκτίµηση της ωφέλιµης ζωής ενός περιουσιακού στοιχείου είναι θέµα κρίσης, που
βασίζεται στην εμπειρία της Εταιρείας από όµοια περιουσιακά στοιχεία. Η υπολειμματική αξία και η
ωφέλιµη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου επανεξετάζονται τουλάχιστον σε ετήσια βάση λαµβάνοντας
υπόψη τα νέα δεδομένα και τις εκάστοτε συνθήκες της αγοράς.
Προβλέψεις για άχρηστα, βραδέως κινούμενα και κατεστραμμένα αποθέματα
Η Διοίκηση εξετάζει την αποτίμηση των αποθεμάτων και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο προβαίνει
στη δημιουργία προβλέψεων, ώστε να απεικονίζεται η αξία των αποθεμάτων στην καθαρή
ρευστοποιήσιμη αξία τους αν και εφόσον αυτή είναι χαμηλότερη της τιμής κόστους τους.

2.19 Στρογγυλοποιήσεις
Διαφορές που παρουσιάζονται μεταξύ των ποσών στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και των
αντίστοιχων ποσών στις σημειώσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.

3.

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Μηχαν/κός
εξοπλισμός

Ε ξοπλισμός
Η/Υ

Λοιπός
εξοπλισμός

Κτίρια &
τεχνικά
έργα

Σύνολο
Μεταφορικά ενσώ ματω ν
μέσα
παγίω ν

Αξία κτήσης
Κόστος κτήσης 01/04/2019

15.623

406.184

108.941

0

1.785

532.533

Προσθήκες

0

34.339

1.945

0

0

36.284

Μειώσεις

0

0

0

0

0

0

15.623

440.524

110.886

0

1.785

568.818

0

119.194

0

0

0

119.194

15.623

544.718

110.886

0

1.785

673.012

13.867

293.424

108.139

0

1.785

417.216

340

56.442

654

0

0

57.436

0

0

0

0

0

0

14.208

349.866

108.793

0

1.785

474.652

Κόστος κτήσης 31/03/2020
Προσθήκες
Κόστος κτήσης 31/03/2021
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 01/04/2019
Αποσβέσεις
Μειώσεις αποσβέσεων
Σωρευμένες αποσβέσεις 31/03/2020
Αποσβέσεις
Σωρευμένες αποσβέσεις 31/03/2021

340

59.949

1.767

0

0

62.056

14.548

409.815

110.560

0

1.785

536.708

Λογιστική αξία 31/03/2020

1.415

90.658

2.093

0

0

94.166

Λογιστική αξία 31/03/2021

1.075

134.903

326

0

0

136.304
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4.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Δαπάνες
ανάπτυξης

Λοιπά άυλα

Σύνολο Άυλω ν
Παγίω ν

Κόστος κτήσης 01/04/2019

985.098

934.954

1.920.051

Προσθήκες

249.648

7.730

257.379

Κόστος κτήσης 31/03/2020

1.234.746

942.684

2.177.430

374.469

350.650

725.119

1.609.215

1.293.334

2.902.549

Σωρευμένες αποσβέσεις 01/04/2019

472.068

862.981

1.335.049

Αποσβέσεις

213.874

37.163

251.038

Σωρευμένες αποσβέσεις 31/03/2020

685.942

900.145

1.586.087

Αποσβέσεις

205.049

52.794

257.842

Σωρευμένες αποσβέσεις 31/03/2021

890.991

952.938

1.843.929

Λογιστική αξία 31/03/2020

548.804

42.539

591.343

Λογιστική αξία 31/03/2021

718.224

340.395

1.058.620

Αξία κτήσης

Προσθήκες
Κόστος κτήσης 31/03/2021
Αποσβέσεις

5.

Κεφάλαιο

Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 191.000 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ η κάθε
μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Το τακτικό αποθεματικό σχηματίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του κ.ν. 2190/1920.
6.

Κύκλος εργασιών

1 /4/20-31 /3/21

1 /4/1 9-31 /3/20

376.653

973.982

Παροχή υπηρεσιών

2.133.540

3.304.258

Σύνολο

2.51 0.1 93

4.278.241

Εσωτερική αγορά

1.551.081

2.959.608

Ευρωπαική αγορά

425.068

646.316

Αγορές τρίτων χωρών

534.044

672.316

2.51 0.1 93

4.278.241

Κατηγορίες δ ραστηριότητας
Εμπορική δραστηριότητα

Γεω γραφικές αγορές

Σύνολο
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7.

Έξοδα κατά κατηγορία

1 /4/20-31 /3/21

1 /4/1 9-31 /3/20

1.588.361

1.264.906

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

471.111

647.256

Παροχές τρίτων

159.601

99.871

8.675

10.242

Διάφορα έξοδα

32.948

113.605

Αποσβέσεις παγίων στοχείων

319.899

309.913

Προβλέψεις εκμετάλλευσης

53.192

28.025

Δαπάνες παραγωγής υπηρεσιών

337.213

862.488

0

2.499

2.970.999

3.338.806

1 /4/20-31 /3/21

1 /4/1 9-31 /3/20

1.643.566

1.277.325

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων

337.213

862.488

Έξοδα διοίκησης

448.875

411.054

Έξοδα διάθεσης

541.345

787.939

2.970.999

3.338.806

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Φόροι - τέλη

Δαπάνες παραγωγής εμπορευμάτων
Σύνολο

Κατανομή ανά λειτουργία

Κόστος πωληθέντων υπηρεσιών

Σύνολο

8.

Μέσος όρος προσωπικού και κόστος μισθοδοσίας

Περιγραφή

31 /3/2021

31 /3/2020

Μέσος όρος προσωπικού

59

44

Σύνολο

59

44

25

Χρηματοοικονομικές καταστάσεις, 31 Μαρτίου 2021
( ποσά σε € )
Το κόστος μισθοδοσίας αναλύεται παρακάτω :

1 /4/20-31 /3/21

1 /4/1 9-31 /3/20

1.253.680

996.858

292.144

223.998

Λοιπές παροχές σε εργαζομένους

19.779

16.931

Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία

22.758

27.118

1 .588.361

1 .264.906

Μισθοί (μικτά ποσά)
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)

Σύνολο κόστους μισθοδ οσίας περιόδ ου

9.

Δεσμεύσεις

Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις
Ε νοίκια κτιρίω ν

Ε νοίκια αυτοκινήτω ν

31 /3/2021

31 /3/2020

31 /3/2021

31 /3/2020

Έως 1 έτος

25.527

12.064

21.303

9.499

Από 1 - 5 έτη

36.163

1.237

79.350

18.526

Σύνολο

61 .690

1 3.301

1 00.653

28.025

Διάρκεια

10. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις
Η μητρική εταιρεία VODAFONE - ΠΑΝΑΦΟΝ AΕEΤ , με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, έχει
παράσχει εγγυήσεις για τραπεζικά χρέη της θυγατρικής VODAFONE INNOVUS μέχρι του ποσού των
1.800.000,00 ευρώ. Στόχος της παροχής εγγύησης είναι η διασφάλιση της δυνατότητας χρηματοδότησης
της VODAFONE INNOVUS.
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις προβλέψεις
για αποζημίωση βάσει των προβλέψεων του νόμου 2112/20.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις
χρήσεις από το 2010 και μετέπειτα.
Από το οικονομικό έτος 2012 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρίες και οι Εταιρείες Περιορισμένης
Ευθύνης που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται
να λαμβάνουν Ετήσιο Πιστοποιητικό που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το
οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Από τη χρήση 2016 και μετά με βάση
το άρθρο 56 του Ν.4410/2016 το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό είναι προαιρετικό. Κατόπιν
ολοκλήρωσης του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην Εταιρεία
«Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την
υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών. Για τις οικονομικές χρήσεις που έληξαν μέχρι την 31
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Μαρτίου 2017, η Εταιρεία επέλεξε να μην υποβληθεί σε φορολογικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν έχει
λάβει Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης.
Για την Εταιρεία, οι Εκθέσεις Φορολογικής συμμόρφωσης για τις οικονομικές χρήσεις που λήγουν από
την 31 Μαρτίου 2018 έως την 31 Μαρτίου 2020 έχουν εκδοθεί χωρίς ουσιαστικές προσαρμογές όσον
αφορά το έξοδο του φόρου και της αντίστοιχης πρόβλεψης όπως αυτές απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Ο φορολογικός έλεγχος για τη χρήση που έληξε την 31 Μαρτίου 2021
είναι προς ολοκλήρωση από την Ernst & Young Α.Ε. και δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές
φορολογικές υποχρεώσεις πέραν από αυτές που καταχωρήθηκαν και που απεικονίζονται στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Σημειώνεται ότι με βάση το γενικό κανόνα περί πενταετούς παραγραφής, τις αποφάσεις του Συμβουλίου
της Επικρατείας (ΣτΕ 1738/2017 και ΣτΕ 2934/2017) καθώς και τις οδηγίες που εκδόθηκαν από τη
φορολογική διοίκηση σχετικά με την προτεραιοποίηση των φορολογικών ελέγχων (ΔΕΛ. Β 1136035 ΕΞ
2017 και ΠΟΛ. 1154/2017), η Εταιρεία εκτιμά ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό φόρου για τις
χρήσεις που έχουν λήξει μέχρι 31/03/2015 έχει παραγραφεί. Ως εκ τούτου, και με βάση όλα τα
προαναφερθέντα, ανέλεγκτες φορολογικά παραμένουν οι χρήσεις που έληξαν την 31/3/2016 και την
31/3/2017. Επειδή η έκβαση του φορολογικού ελέγχου των ως άνω ανέλεγκτων χρήσεων δεν είναι
δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές
καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό.
Τέλος, οι εγγυητικές επιστολές προς διάφορους τρίτους που η Εταιρεία είχε χορηγήσει δεν υφίστανται
πλέον.

11. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Τον Μάιο του 2021 η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε τον νόμο 4799/2021 βάσει του οποίου μειώνεται ο
συντελεστής φορολογίας εισοδήματος εταιρειών στο 22% από το φορολογικό έτος 2021. Η
προαναφερθείσα μεταβολή δεν είχε ψηφιστεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, επομένως η
επίδραση της μεταβολής δεν αντικατοπτρίστηκε στα αποτελέσματα.
Πέραν του ανωτέρω γεγονότος, δεν υπήρξαν άλλα γεγονότα μεταγενέστερα των οικονομικών
καταστάσεων της 31ης Μαρτίου 2021, που να επηρεάζουν σημαντικά την κατανόηση αυτών των
οικονομικών καταστάσεων και θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των
δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων.

Μεταμόρφωση, 25 Ιανουαρίου 2022

Ο Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος &
Δ/νων Σύμβουλος

Η Προισταμένη
Λογιστηρίου

Χαράλαμπος Χαιρέτης-Μπρουμίδης

Γεώργιος Διαμαντόπουλος

Μαρία Κακούρη
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