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Δηλώσεις των Μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου
Οι
1.
Ασημακόπουλος Γεώργιος του Γεωργίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και
Δ/νων Σύμβουλος
2.

Ασημακοπούλου Μαρία του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου,

3.

Λεθιωτάκη Στερεή του Μιχαήλ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ :
εξ΄ όσων γνωρίζουμε:
α. οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις της «INVENTOR A.G. A.E.» (INVENTOR) για τη
χρήση 01.01.2020 έως 31.12.2020, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα
λογιστικά πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της INVENTOR, καθώς και των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο
και
β. Η συνημμένη Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη,
τις επιδόσεις και τη θέση της INVENTOR, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται
στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των
κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν.

Άγιος Στέφανος, 12 Μαΐου 2021
Οι βεβαιούντες
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1.Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας «INVENTOR A.G. A.E.»
αφορά στη χρονική περίοδο της χρήσεως 2020. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρμονισμένη
με τις σχετικές διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, όπως έχουν αντικατασταθεί, από 01.01.2019,
από τα άρθρα 150-154 του Νόμου 4548/2018, του νόμου 3556/2007 (Φ.Ε.Κ. 91Α/30.04.2007).
Στη παρούσα έκθεση περιέχονται χρηματοοικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας «INVENTOR
A.G. A.E» (στο εξής η «Εταιρεία») και των θυγατρικών και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών
(στο εξής από κοινού με την εταιρεία ο «Όμιλος») για τη χρήση 2020 και περιγράφονται
σημαντικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν στην περίοδο αυτή και η επίδρασή τους στις ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις. Επίσης, περιγράφονται οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που
οι εταιρείες του Ομίλου ενδέχεται να αντιμετωπίσουν το επόμενο έτος και τέλος παρατίθενται
οι σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων.
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Ανασκόπηση Έτους 2020
Παρατίθεται ανάλυση του λειτουργικού αποτελέσματος του Ομίλου καθώς και λοιπών μεγεθών.

Ποσά σε €
1/1-31/12/2020
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
60.285.155
EBITDA
8.700.899
(-) Αποσβέσεις
-197.143
(+ - ) Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
-1.211.023
(-) Φόρος
-1.456.961
(-) Δικαιώματα μειοψηφίας
-287
Καθαρά Αποτελέσματα μετά από
5.835.486
δικαιώματα μειοψηφίας

1/1-31/12/2019
64.438.840
7.949.443
-198.997
-1.202.356
-1.616.689
-14.874

Περιθώρια Κέρδους (%)
EBITDA
Καθαρών Κερδών

1/1-31/12/2019
12,34%
7,63%

1/1-31/12/2020
14,43%
9,68%
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4.916.527

%Μεταβολή
-6%
9%
-1%
1%
-10%
-98%
18,69%

%Μεταβολή
17%
27%

Περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
Η «INVENTOR A.G. A.E.» (η «Εταιρεία» ή «INVENTOR») αποτελεί κορυφαία διεθνή εταιρεία
ηλεκτρικών συσκευών με δυναμική παρουσία και στις 5 ηπείρους. Δραστηριοποιείται στους
τομείς κλιματιστικών, λευκών συσκευών και μικροσυσκευών, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών
άνω των €60 εκ.
Η «INVENTOR A.G. A.E.» είναι μία εμπορική εισαγωγική – εξαγωγική εταιρεία ηλεκτρικών ειδών
με έτος ίδρυσης το 1966. Από το 1974 μέχρι το 2007, η εταιρεία αποτελούσε στον χώρο του
κεντρικού & ημικεντρικού κλιματισμού τον αντιπρόσωπο μεγάλων οίκων όπως General Electric,
Trane USA, Goodman USA, Intertherm USA & Nordyne USA.
To 2007, χρονικό ορόσημο για τον οργανισμό, δημιουργήθηκε το brandname Inventor. Την
κατασκευή των προϊόντων Inventor αναλαμβάνουν κορυφαίοι οίκοι της Κίνας, όπως Midea,
Haier, με πολύχρονη πείρα στην παραγωγή ηλεκτρικών προϊόντων και μακρόχρονη συνεργασία
με την εταιρεία.
Η προϊοντική γκάμα της INVENTOR εμπλουτίζεται στον τομέα του κλιματισμού συνεχώς με νέα
μοντέλα, κυρίως στα οικιακά κλιματιστικά, ημικεντρικά κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, καθώς
και σε άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών συσκευών όπως αφυγραντήρες, θερμαντικά πάνελ,
ψυγειοκαταψύκτες, καταψύκτες, wine coolers, mini bars, καθαριστές αέρα, ηλεκτρικές σκούπες,
πλυντήρια, στεγνωτήρια.
Παράλληλα, το πελατολόγιο της εταιρείας επεκτείνεται από το 2015 συνάπτοντας συνεργασίες,
πέρα από τους παραδοσιακούς εγκαταστάτες – ψυκτικούς, και με αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών
καλύπτοντας πλέον το 100% της ελληνικής αγοράς. Από το 2016 δραστηριοποιείται στο
ΑΜΑΖΟΝ, καθώς και σε άλλα ευρωπαϊκά OMP (Organised Market Place).

Επιχειρηματική Αποστολή
Η «INVENTOR A.G. A.E.» έχει καταφέρει μέσα στα χρόνια της ‘κρίσης’ επενδύοντας σε
ανθρώπινο δυναμικό, λογισμικά προγράμματα, στρατηγικές συνεργασίες, ‘δυνατό’ marketing &
στοχευμένες εμπορικές κινήσεις, την αναγνώριση καθώς και να αυξήσει αξιοσημείωτα, τα
οικονομικά της αποτελέσματα.
Η εταιρεία με πελατοκεντρικό προσανατολισμό μεριμνά να διαθέτει προϊόντα αρίστης ποιότητας
στην καλύτερη δυνατή τιμή, να παρέχει ολοκληρωμένο κι άμεσο after sales service, άμεση
παράδοση των παραγγελιών κι εξειδικευμένη αντιμετώπιση των όποιων απαιτήσεων του
εκάστοτε αγοραστή.
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Στόχος της είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του πελατολογίου τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό,
η διεύρυνση των προϊόντων της και σε άλλες κατηγορίες ηλεκτρικών ειδών & η ψηφιοποίηση
των συστημάτων της για ταχύτερα & ορθότερα αποτελέσματα κατά τη λειτουργία της.

Εταιρικές Αξίες
Οι εταιρικές αξίες της INVENTOR εκπορεύονται από τις αρχές και το όραμα της Διοίκησης της.
Αποτελούν τη βάση της κουλτούρας της και αποτελούν τα θεμέλια για την ανάπτυξή της.
•

Αποτελεσματικότητα με Προτεραιότητα την Ασφάλεια

Η Εταιρεία αντιμετωπίζει με επιτυχία τις δύσκολες προκλήσεις και παραμένει προσηλωμένη στην
επίτευξη των στόχων της, πάντα εξασφαλίζοντας την ασφάλεια στην εργασία.
•

Άνθρωποι και Ανταγωνιστικότητα

Η προσπάθεια της Εταιρείας να είναι ανταγωνιστική είναι συνεχής και βασίζεται στην
τεχνογνωσία, τις δεξιότητες, την αφοσίωση των ανθρώπων της και τις συνεχείς επενδύσεις
εκσυγχρονισμού.
•

Σεβασμός και Σημαντικός Ρόλος για κάθε Εργαζόμενο

Η Εταιρεία σέβεται τον εργαζόμενο, αναπτύσσει τις ικανότητες του, του παρέχει την επικοινωνία
και όλα τα εφόδια που χρειάζεται και τον ενδυναμώνει στο ρόλο του, σε όλες τις θέσεις εργασίας
του οργανισμού.
•

Δύο Παράγοντες Επιτυχίας: Ομαδικότητα και Αριστεία

Η Εταιρεία επιτυγχάνει αποτελέσματα που αρχικά φαίνονται ακατόρθωτα, δουλεύοντας
ομαδικά. Παράλληλα όμως, αναγνωρίζει την αριστεία σε ατομικό επίπεδο και την αξιοποιεί.
•

Συνεχής Πρόοδος από Όλους σε Όλα

Η συνεχής πρόοδος είναι αναπόσπαστο κομμάτι του ρόλου της Εταιρείας παράλληλα με την
εκτέλεση της τρέχουσας εργασίας.
Βασικός στόχος της Εταιρείας είναι η συνεχής και υπεύθυνη ανάπτυξή της, καθώς και η
διατήρηση της ηγετικής της θέσης σε όλους τους Τομείς της Επιχειρηματικής της
Δραστηριότητας

μέσω

της

συνεχούς

επανεπένδυσης

διασφαλίζοντας

παράλληλα

βιωσιμότητα της και τις σταθερές αποδόσεις των μετόχων της.

Στρατηγικές προτεραιότητες
•

Συνεχής βελτίωση και προσήλωση στον τομέα Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία.

•

Συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.
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τη

•

Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με διαρκείς επενδύσεις, την ανάπτυξη

σχετικής τεχνογνωσίας και καινοτόμων λύσεων.
•

Διασφάλιση προμήθειας πρώτων υλών.

•

Παροχή βέλτιστων προϊόντων και λύσεων στους πελάτες, πέρα από απλή διάθεση

εμπορευμάτων.
•

Αξιοποίηση ευκαιριών για την διεύρυνση του επιχειρηματικού μοντέλου σε νέα πεδία

δραστηριοποίησης.
•

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών επενδύσεων και μεθόδων

αντιστάθμισης κινδύνων.
•

Προσαρμογή της δραστηριότητας της στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής

αναλύοντας τους σχετικούς κινδύνους, αξιοποιώντας παράλληλα τις ανάλογες ευκαιρίες.
•

Εστίαση στον στόχο της να διασφαλίσει ένα υγιές και ασφαλές περιβάλλον εργασίας

χωρίς ατυχήματα, με γνώμονα την πρόληψη.
•

Διατήρηση λειτουργίας με αίσθημα ευθύνης και συνέπειας απέναντι στους ανθρώπους

της παραμένοντας η πρώτη τους επιλογή σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας,
επενδύοντας παράλληλα στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους.
•

Διασφάλιση περαιτέρω μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με τη σωστή

διαχείριση και τον περιορισμό πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όσον αφορά στη χρήση
νερού και ενέργειας, στην προστασία της τοπικής βιοποικιλότητας, στη διαχείριση των
αποβλήτων.
•

Μετάδοση στους βασικούς της συνεργάτες και προμηθευτές τις αρχές της Βιώσιμης

Ανάπτυξης και της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας.
•

Συνεχής εφαρμογή, με συνέπεια, της κοινωνικής της πολιτικής, με δράσεις και

πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αρμονία συνύπαρξης με τις τοπικές της κοινότητες αλλά και
την ευρύτερη κοινωνία.
•

Διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαμόρφωση ενός

εργασιακού περιβάλλοντος χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Οι δεσμεύσεις αυτές καθορίζουν γενικότερα την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και
ειδικότερα τον τρόπο διαχείρισης των θεμάτων περιβάλλοντος, εκ μέρους κάθε Τομέα
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και θυγατρικής της INVENTOR, με στόχο την ενίσχυση της
ικανότητας τους να παράγουν μακροπρόθεσμη και βιώσιμη αξία.
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Ανασκόπηση 2020 - Επιδόσεις και
χρηματοοικονομική θέση
Το 2020, αποτέλεσε μία ιδιαίτερη χρονιά κατά την οποία η ανθρωπότητα κλήθηκε να
ανταποκριθεί στις πρωτόγνωρες προκλήσεις που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19.
Τα πρωτοφανή περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προφύλαξη των πολιτών και το
περιβάλλον αβεβαιότητας που επικράτησε είχαν ως συνέπεια τη σημαντική μείωση της
οικονομικής δραστηριότητας, με την παγκόσμια οικονομία να σημειώνει τη μεγαλύτερη ύφεση
που έχει καταγραφεί μεταπολεμικά.
Η Ελλάδα, λαμβάνοντας έγκαιρα προληπτικά μέτρα προφύλαξης, όπως την καθολική
απαγόρευση κυκλοφορίας, περιόρισε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα τον αριθμό των κρουσμάτων
και των θανάτων σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες κατά τη διάρκεια του πρώτου
κύματος. Ωστόσο, τα αυξημένα περιοριστικά μέτρα και η έξαρση του 2ου κύματος της
πανδημίας οδήγησαν σε σημαντική πτώση της οικονομικής δραστηριότητας ιδιαίτερα σε τομείς
που πλήττονται περισσότερο όπως οι μεταφορές, ο τουρισμός, το εμπόριο, η εστίαση κι η
ψυχαγωγία. Συνολικά για το 2020, η ύφεση σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις
αναμένεται να ξεπεράσει τις αρχικές προβλέψεις, καθώς το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί
κατά 10,5% με το πρωτογενές έλλειμμα να προσεγγίζει τα €18,2 δισ. εξαιτίας της αύξησης των
δαπανών και της υποχώρησης των δημοσίων εσόδων λόγω της πανδημίας.
Οι συνεχείς παρεμβάσεις εκ μέρους των κυβερνήσεων και των Κεντρικών Τραπεζών
κατόρθωσαν σταδιακά να σταθεροποιήσουν τις αγορές μετά το Α’ Τρίμηνο του 2020, ενώ η
πρόοδος στον τομέα των εμβολίων έχει ενισχύσει τις θετικές προοπτικές για έξοδο από την
κρίση κι ισχυρή οικονομική ανάκαμψη τη χρονιά που διανύουμε. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα
με προβλέψεις της Κομισιόν (Νοέμβριος 2020), η παγκόσμια οικονομία το 2020 συρρικνώθηκε
κατά 4,2%, ενώ η ευρωζώνη κατά 7,5%. Για το 2021 αντίστοιχα εκτιμάται ότι η παγκόσμια
οικονομία θα ανακάμψει στα προ κρίσης επίπεδα ωθούμενη από την ισχυρή ανάπτυξη στην
Κίνα, ενώ η ευρωζώνη θα ανακάμψει μερικώς, σημειώνοντας ανάπτυξη 3,6%.
Για την Ελλάδα, που ξεκινά από ιδιαίτερη αδύναμη βάση ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ αναμένεται
υψηλότερος από το μέσο όρο της ευρωζώνης, ωστόσο κρίσιμος παράγοντας θα είναι η πορεία
του κλάδου του τουρισμού αλλά και η δυνατότητα να επωφεληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συνολικού ύψους €750 δισ. για την αντιμετώπιση της οικονομικής
κρίσης.
Η INVENTOR, παρακολουθώντας πάντα στενά τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο,
έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα θέτοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των
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εργαζομένων και κατόρθωσε να εξασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία της Εταιρείας αλλά και
να περιορίσει στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις εξαιτίας της πανδημίας.
Συγκεκριμένα, παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας, η INVENTOR κατόρθωσε να διατηρήσει την
κερδοφορία της σε ευθέως συγκρίσιμα με τα προ πανδημίας επίπεδα που καταγράφηκαν το
2019 ενώ παράλληλα έχει θέσει στέρεες βάσεις για επιπλέον ανάπτυξη το 2021.
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Σημαντικά γεγονότα κατά την κλειόμενη χρήση
Κατά τη διάρκεια της παρουσιαζόμενης περιόδου, η Εταιρεία προέβει στις ακόλουθες αποφάσεις
και ενέργειες:


Αναθεώρηση και προσαρμογή των παραγγελιών-αγορών της βάσει των τρεχουσών
συνθηκών τόσο της εγχώριας όσο και της παγκόσμιας αγοράς.



Συνεχή παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς του πελατολογίου κι
αναπροσαρμογή της πιστωτικής πολιτικής με γνώμονα τη διασφάλιση ρευστότητας.



Ενίσχυση του προϊοντικού μείγματος με κωδικούς εύκολους στη διακίνηση μέσω του
ηλεκτρονικού εμπορίου που αποτελεί πλέον βασικό κανάλι διανομής.



Προώθηση νέων κωδικών όπως καθαριστές αέρα που αποτελούν επίκαιρες και
αναγκαίες λύσεις για τον αερισμό κλειστών χώρων σε γραφεία και καταστήματα.



Εμπλουτισμό των φίλτρων που λειτουργούν στα κλιματιστικά μηχανήματα έτσι ώστε
να καλύπτουν και τις ανάγκες καταπολέμησης των νέων ιών όπως η Covid-19.



Χρήση διαθέσιμων εργαλείων οικονομικής ενίσχυσης από την κυβέρνηση.



Πλήρη τήρηση των μέτρων ασφαλείας με απολυμάνσεις, χρήση μασκών, διατήρηση
αποστάσεων, συνεχή καθαρισμό του κτιρίου και θέσεων εργασιών.



Εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας μέσω παροχής του απαραίτητου εξοπλισμού
όπως laptop, οθονών, ακουστικών τηλεφώνου στους εργαζομένους για απρόσκοπτη κι
άνετη απομακρυσμένη εργασία.



Αναβάθμιση και ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα της
εταιρείας για τη θωράκιση της λειτουργίας από κακόβουλες ενέργειες.
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Προοπτικές - κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Προοπτικές για το 2021
Η οικονομική δραστηριότητα τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς σημείωσε ιστορική κάμψη το
2020 εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, τάση η οποία αναμένεται να αναστραφεί
σταδιακά το 2021, καθώς θα προχωρά η διαδικασία του εμβολιασμού σε παγκόσμιο επίπεδο.
Παράλληλα, εκτός των νομισματικών μέτρων, δρομολογούνται σημαντικά δημοσιονομικά
πακέτα στήριξης στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα οποία αναμένεται να
υποστηρίξουν την οικονομική δραστηριότητα και να υποστηρίξουν τον ρυθμό επανάκαμψης
των οικονομίων, πάντα με την αίρεση των εξελίξεων στο μέτωπο της πανδημίας.
Το γενικό περιβάλλον παραμένει ιδιαίτερα ρευστό, καθώς υπάρχουν ακόμα σημαντικές
αβεβαιότητες, τόσο για την ταχύτητα των εμβολιασμών, όσο και για το χρόνο που θα χρειαστεί
για να αποδώσουν τα μέτρα στήριξης της οικονομίας.
Ωστόσο,


η σταδιακή επιστροφή της αγοράς σε ρυθμούς παρομοίους με εκείνους πριν την
πανδημία



η διατήρηση ανταγωνιστικού κόστους προϊόντων και λειτουργίας



η απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας από τα εργοστάσια στο
εξωτερικό και τις συνεργαζόμενες εταιρείες logistics , διασφαλίζοντας την ομαλή ροή
εμπορευμάτων στον σωστό χρόνο



η βελτίωση της εγχώριας ζήτησης



και η ωρίμανση νέων σημαντικών συνεργασιών κι επενδύσεων

θέτουν ισχυρές βάσεις για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων της INVENTOR το 2021.
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Διαχείριση κινδύνων
Σκοπός και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων
Οι δραστηριότητες της INVENTOR διεθνώς επηρεάζονται από πολλαπλούς κινδύνους, τους
οποίους η Εταιρεία παρακολουθεί και διαχειρίζεται μέσω του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.
Σκοπός του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων είναι να μειώσει την αβεβαιότητα στην επίτευξη της
στρατηγικής της Εταιρείας, να περιορίσει τις επιπτώσεις των κινδύνων στους στόχους και να
μεγιστοποιήσει το όφελος από τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.
Η Εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει ένα Πλαίσιο Διαχείρισης Κινδύνων, το οποίο βασίζεται σε
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες της INVENTOR. Επίσης,
προωθεί ενιαία κουλτούρα που ενσωματώνει τη διαχείριση κινδύνων στις διαδικασίες, στις
δραστηριότητες και στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.
H Διεύθυνση εταιρικής Διαχείρισης κινδύνων (Enterprise Risk Management) παρέχει ανεξάρτητη
εποπτεία στην εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων και
εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη ανάλυση των τρεχόντων και αναδυόμενων
κινδύνων με σκοπό να εξάγει συμπεράσματα και πληροφορίες, οι οποίες θα συμβάλουν στην
αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.
Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του Πλαισίου Διαχείρισης Κινδύνων στην
καθημερινότητα του οργανισμού. Ειδικότερα, η Διοίκηση ευθύνεται για την συστηματική
αναγνώριση και αξιολόγηση των κινδύνων που επηρεάζουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
και επιπλέον, εποπτεύει τη διαμόρφωση και την έγκαιρη υλοποίηση των σχεδίων αντιμετώπισης
των κινδύνων. Αξιολογεί δε τακτικά την αποτελεσματικότητα και την ανάγκη προσαρμογής των
σχεδίων αντιμετώπισης των κινδύνων, για την επίτευξη βέλτιστης διαχείρισης.
Κυριότεροι Κίνδυνοι
Οι κυριότεροι επιχειρηματικοί κίνδυνοι της INVENTOR εντοπίζονται μέσα από την
χαρτογράφηση των κινδύνων σε όλες τις λειτουργίες του οργανισμού και την ανάλυσή τους ως
σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα εμφάνισής τους, την αξιολόγηση των επιπτώσεών
τους στους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας, καθώς και τα σχέδια μετριασμού των
κινδύνων, όπως διαμόρφωση διαδικασιών, δικλείδων ασφαλείας, ελέγχων, και μεταφοράς των
κινδύνων σε τρίτους.


Κίνδυνος Πανδημίας COVID-19

Κατά τη διάρκεια του 2020, η INVENTOR έλαβε έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την
διαχείριση των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, θέτοντας ως προτεραιότητα την
ασφάλεια και προστασία των ανθρώπων της. Η Εταιρεία ανταποκρίθηκε με αμεσότητα, ευελιξία
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και αποφασιστικότητα στην επιτυχή μετάβαση σε καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας,
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής
Δραστηριότητάς της, αλλά και περιορίζοντας στο ελάχιστο τις οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας.
Ωστόσο, η πανδημία COVID-19 δεν αναμένεται να λήξει άμεσα, καθώς οι στόχοι των
χρονοδιαγραμμάτων εμβολιασμού δεν επιτυγχάνονται, ενώ οι μεταλλάξεις του ιού μπορεί να
μεταβάλουν τη μεταδοτικότητα του ιού και την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Κατά
συνέπεια ο κίνδυνος παραμένει στην λίστα των κυριότερων κινδύνων της INVENTOR.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Η INVENTOR αναγνώρισε αμέσως τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει η πανδημία COVID-19
και προχώρησε άμεσα στη σύσταση ειδικής ομάδας διαχείρισης, η οποία αναφέρεται απευθείας
στη Διοίκηση και έχει αναλάβει το συντονισμό και στρατηγική αντιμετώπιση των κινδύνων.
Διαμορφώθηκαν και εφαρμόστηκαν Πλάνα Αδιάλειπτης Λειτουργίας για όλες τις κρίσιμες
λειτουργίες της Εταιρείας τα οποία ενδεικτικά περιλαμβάνουν :


Εφαρμογή πολιτικών που περιορίζουν ή απαγορεύουν τα επαγγελματικά ταξίδια.



Καθιέρωση διαδικασίας διαχείρισης ενός πιθανού ή επιβεβαιωμένου κρούσματος του
ιού.



Καθιέρωση

κριτηρίων

για

την

διενέργεια

COVID-19

Rapid

tests

σε

υπαλλήλους/συνεργάτες 2 φορές την εβδομάδα.


Αυξημένη χρήση εξοπλισμού προστασίας και ασφάλειας.



Αξιολόγηση των Πλάνων Αδιάληπτης Λειτουργίας κρίσιμων συνεργατών/προμηθευτών.



Διατήρηση υψηλών αποθεμάτων πρώτων υλών και αναλώσιμων.

Η Εταιρεία συνεχίζει να εφαρμόζει επιτυχώς το καθεστώς απομακρυσμένης εργασίας,
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών σε όλους τους Τομείς Επιχειρηματικής
Δραστηριότητάς, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές απολυμάνσεις στις εγκαταστάσεις ανάλογα
με την κρισιμότητα και την έκθεση τους σε κίνδυνο.
H ειδική ομάδα διαχείρισης αξιολογεί τακτικά την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων,
προκειμένου να διασφαλίσει ότι ανταποκρίνονται στους στόχους και ότι συμμορφώνονται με τα
σχετικά μέτρα που επιβάλλει η Πολιτεία.


Κίνδυνος Ανταγωνισμού

Ο κίνδυνος ανταγωνισμού σχετίζεται με την πιθανότητα μη επίτευξης των στρατηγικών στόχων
της Εταιρείας λόγω ενεργειών υφιστάμενων και νέων ανταγωνιστών. Η παγκοσμιοποίηση, το
ελεύθερο εμπόριο καθώς και η καινοτομία στις τεχνολογίες, την παραγωγή, τις μεταφορές, και
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τις επικοινωνίες έχει δημιουργήσει μια παγκόσμια οικονομία εξαιρετικά ανταγωνιστική, η οποία
ενέχει τον κίνδυνο απώλειας πελατών, μείωσης των εσόδων ή/και των περιθωρίων κέρδους της
INVENTOR.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Επιχειρηματική αποστολή της INVENTOR είναι να επιχειρεί σε απαιτητικές τοπικές και διεθνείς
αγορές, με ευρηματικότητα, αποτελεσματικότητα και σεβασμό για το περιβάλλον και την
κοινωνία. Επομένως η διαχείριση του συγκεκριμένου κινδύνου είναι προτεραιότητα της
Διοίκησης, η οποία διαρκώς εξετάζει το περιβάλλον λειτουργίας της Εταιρείας και υιοθετεί
βέλτιστες πρακτικές και τεχνολογίες, που θα της δώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το οποίο
θα της επιτρέψει να αυξήσει την πελατειακή της βάση, την κερδοφορία και τα περιθώρια
κέρδους.


Κίνδυνος Κυβερνοασφάλειας

Πιθανές παραβιάσεις στην ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριακών και λειτουργικών
συστημάτων, απειλούν την ακεραιότητα των δεδομένων της Εταιρείας, των ευαίσθητων
πληροφοριών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Μια
τέτοια πιθανή παραβίαση θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη φήμη της Εταιρείας και την
ανταγωνιστική της θέση. Επίσης, μια πιθανή επιδίκαση αποζημιώσεων, επιβολή προστίμων, ή
απώλεια δραστηριοτήτων (περιλαμβανομένου και του κόστους αποκατάστασης), θα μπορούσαν
να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και τα
λειτουργικά αποτελέσματα. Επιπλέον, η διαχείριση των παραβιάσεων κυβερνοασφάλειας,
ενδέχεται να απαιτήσει σημαντική επένδυση χρόνου από τη διοίκηση.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Η INVENTOR έχει αναπτύξει Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών και έχει δεσμευτεί στην
εφαρμογή ενός ολιστικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, μέσω του οποίου
επιτυγχάνεται η αποτελεσματική και αποδοτική προστασία των πληροφοριακών συστημάτων
και των δεδομένων της Εταιρείας.
Το Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριών θέτει ένα συνεχή κύκλο βελτίωσης του Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, προδιαγράφοντας δραστηριότητες για την αξιολόγηση
των κινδύνων, την ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας πληροφοριών, προτύπων,
διαδικασιών και οδηγιών για τον μετριασμό των κινδύνων και για την παρακολούθηση της
αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.
Η INVENTOR ανά τακτά διαστήματα συνεργάζεται με ανεξάρτητους οργανισμούς και
συμβούλους, οι οποίοι αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του Συστήματος
Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και επαληθεύουν ότι ένας πληροφοριακός πόρος, ή ένα
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σύστημα διαχείρισης, πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις που προσδιορίζονται από τις
αντίστοιχες πολιτικές για την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων
τους. Επίσης, έχει αναπτυχθεί ένα τακτικό και δομημένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και
εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο εφαρμόζεται σε όλη την INVENTOR.
Ο στόχος του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόμενοι, οι εργολάβοι και τα
σχετικά τρίτα μέρη με πρόσβαση σε πληροφορίες και πληροφοριακά συστήματα, κατανοούν
την ανάγκη για την ασφάλεια πληροφοριών, αποδέχονται τις ευθύνες που τους έχουν ανατεθεί
βάσει του Πλαισίου Ασφάλειας Πληροφοριών και εκτελούν τα καθήκοντά τους επιδεικνύοντας
ένα υψηλό επίπεδο επαγγελματικής δεοντολογίας.
Τέλος, για να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια και να ελαχιστοποιηθεί ο αντίκτυπος μετά
από μια παραβίαση κυβερνοασφάλειας ή φυσική καταστροφή, έχει σχεδιαστεί και εφαρμοστεί
ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας και αποκατάστασης καταστροφών, το οποίο δοκιμάζεται
και ενημερώνεται σε τακτική βάση. Η Ανώτερη Διοίκηση είναι υπεύθυνη για τη λήψη
κατάλληλων μέτρων που θα εγγυώνται την επιχειρησιακή συνέχεια σύμφωνα με τις
επιχειρησιακές ανάγκες.


Κίνδυνος Ανθρωπίνων Πόρων

Η προσπάθεια της Εταιρείας να είναι συνεχώς ανταγωνιστική, βασίζεται στην τεχνογνωσία, τις
δεξιότητες, και την αφοσίωση των ανθρώπων της. Επομένως ο κίνδυνος αδυναμίας της
INVENTOR να προσελκύσει και να διατηρήσει ένα επιδέξιο, ικανό και παραγωγικό σύνολο
υπαλλήλων, μπορεί να απειλήσει την έγκαιρη επίτευξη των δεσμεύσεων της Εταιρείας και την
επιτυχία των στρατηγικών της στόχων.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Η INVENTOR δεν επαναπαύεται στο γεγονός ότι έχει χαμηλό ποσοστό αποχωρήσεων
διαχρονικά. Επενδύει στην συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων, προσφέρει τα
εργαλεία και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους, ενθαρρύνει την καινοτομία, την
πρωτοβουλία, την εκμάθηση και τη διαφορετικότητα. Η εταιρεία εκσυγχρονίζει τη διαδικασία
αξιολόγησης της απόδοσης και διαμορφώνει τη διαδικασία ανάπτυξης ταλέντων, η οποία θα
βελτιώσει την αναγνώριση και αξιοποίηση στελεχών που έχουν τη δυνατότητα, τις δεξιότητες
και τη δυναμική να υποστηρίξουν τον οργανισμό. Μέσα από τη διαρκή πρόοδο, εκπαίδευση και
ανάπτυξη, παρέχονται ευκαιρίες εξέλιξης των ανθρώπων στον οργανισμό και προάγεται το
αίσθημα ικανοποίησης.
Η κουλτούρα και οι αξίες της INVENTOR προάγουν τη συλλογικότητα και τα επιτεύγματά της,
ενισχύουν το αίσθημα υπερηφάνειας, δημιουργώντας ένα ισχυρό employers value proposition.
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Κίνδυνος Εταιρικής Φήμης

Ο κίνδυνος ζημίας στην εταιρική φήμη, αφορά σε

τυχόν ψευδείς ειδήσεις, λανθασμένες

αντιλήψεις για τις λειτουργίες και τους εταιρικούς στόχους της Εταιρείας, καθώς και από πιθανά
σφάλματα στην επικοινωνία πληροφοριών μέσα από τις ιστοσελίδες της Εταιρείας, τα κοινωνικά
δίκτυα ή/και κατά την άμεση επικοινωνία με πιθανούς ή υφιστάμενους πελάτες.
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Εταιρεία διοργανώνει εκδηλώσεις και συμμετέχει σε εκθέσεις
με σκοπό να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους για νέα προϊόντα, για την πρόοδο των
δραστηριοτήτων της, για στρατηγικούς στόχους, οικονομικά αποτελέσματα κλπ. Πιθανά λάθη
και παραλήψεις στο προγραμματισμό και εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων, ενδέχεται να
ζημιώσουν την εταιρική φήμη, να μην αποδώσουν τα αναμενόμενα οφέλη και σε ορισμένες
περιπτώσεις να επιβληθούν κυρώσεις λόγω μη κανονιστικής συμμόρφωσης.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας & Στρατηγικής Marketing, έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει
πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης της εταιρικής φήμης, με σκοπό την ευθυγράμμιση όλου
του οργανισμού με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας, την διασφάλιση της ορθής
επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους και την προστασία της εταιρικής φήμης.
Επίσης, η Εταιρεία συνεργάζεται με εξειδικευμένους συνεργάτες, οι οποίοι παρακολουθούν τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, καταγράφουν δημοσιεύματα που αφορούν
στην Εταιρεία, τα οποία στην συνέχεια αξιολογούνται για τους ενδεχόμενους κινδύνους φήμης
που ενέχουν κι αν κρίνεται απαραίτητο, η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας & Στρατηγικής
Marketing σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους της εταιρείας, όπου απαιτείται,
επεμβαίνουν έγκαιρα για να προστατέψουν την φήμη της Εταιρείας.


Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι

Η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων εφαρμόζεται από το τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων
της INVENTOR το οποίο δρα ως ένα κέντρο υπηρεσιών και λειτουργεί στο πλαίσιο
συγκεκριμένων κατευθύνσεων εγκεκριμένων από τη Διοίκηση.


Πιστωτικός Κίνδυνος

Ο πιστωτικός κίνδυνος πηγάζει από τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, παράγωγα
χρηματοοικονομικά εργαλεία και καταθέσεις σε τράπεζες και χρηματοοικονομικά ινστιτούτα,
καθώς και από εκθέσεις σε πιστωτικό κίνδυνο από πελάτες.
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Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Για τις εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις, ο Όμιλος δεν εκτίθεται θεωρητικά σε σημαντικούς
πιστωτικούς κινδύνους

και δεν υπάρχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου

αναφορικά με τις εμπορικές του απαιτήσεις, μιας και αυτός αφορά σε ένα μεγάλο αριθμό
πελατών. Ωστόσο, λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε
αρκετές αγορές της Ευρώπης, ο Όμιλος αφενός παρακολουθεί, σε σταθερή βάση, τις εμπορικές
του απαιτήσεις και συναλλάσσεται κυρίως με πελάτες με αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων ενώ
έχει προχωρήσει στην υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ώστε να διασφαλίζει την είσπραξη
τους. Ενδεικτικά τέτοιες πολιτικές και πρακτικές περιλαμβάνουν την ασφάλιση των πιστώσεων,
την προείσπραξη σε μεγάλο βαθμό της αξίας των πωλούμενων προϊόντων και την λήψη
εγγυητικών επιστολών. Επιπρόσθετα, στα πλαίσια διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης, η
εταιρεία χρησιμοποιεί υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων (Factoring) για την πιο έγκαιρη
είσπραξη απαιτήσεων από τους πελάτες της στην Ελλάδα, στη Ρουμανία και στο εξωτερικό,
χωρίς δικαίωμα αναγωγής μεταφέροντας τον κίνδυνο και την ανταμοιβή από τα συγκεκριμένα
συμβόλαια στις υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων.
Για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, σε
συμβόλαια

χρηματοοικονομικών

παραγώγων

καθώς

και

σε

άλλα

βραχυπρόθεσμα

χρηματοοικονομικά προϊόντα, ο Όμιλος θέτει όρια στο πόσο θα εκτίθεται σε κάθε μεμονωμένο
χρηματοοικονομικό ίδρυμα και συναλλάσσεται μόνο με αναγνωρισμένα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.

Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Ενηλικίωση Εμπορικών
Απαιτήσεων
2020
2019

0-3 μήνες

5.957.163
5.849.682

3-6 μήνες

6-12 μήνες

>1 έτους

Ληξιπρόθεσμες
και απομειωμένες

Σύνολο

975.701
2.091.192

36.946
298.664

244.687
256.909

-240.948
-241.367

6.973.549
8.255.081

INVENTOR AG AE. - Μητρική
Ποσά σε €
Ενηλικίωση Εμπορικών
Απαιτήσεων
2020
2019

0-3 μήνες

7.070.496
6.592.207

3-6 μήνες

6-12 μήνες

>1 έτους

Ληξιπρόθεσμες
και απομειωμένες

Σύνολο

1.344.735
2.581.916

36.946
573.881

244.687
256.103

-240.948
-241.367

8.455.916
9.762.740

Η περαιτέρω ανάλυση του υπολοίπου των εμπορικών απαιτήσεων του Ομίλου την 31.12.2020
(ανά φύση στοιχείου εμπορικής απαίτησης) καθώς κι ο απλός μέσος όρος ημερών είσπραξης
(DSO, βάσει του ετήσιου Κύκλου Εργασιών) εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα :
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ποσά σε €

Ε.Α.

Σε Ενοποιημένη
Βάση

Εμπορικές Απαιτήσεις

5.348.903

Εκ των οποίων:

(α)
(β)

Προκαταβολές Πελατών
στις υποχρεώσεις
Απομειωμένες απαιτήσεις

1.383.697
240.948

Καθαρές Εμπορικές Απαιτήσεις

6.973.549

Κύκλος Εργασιών

60.285.155

Απλός Μέσος Όρος ημερών
είσπραξης (DSO χωρίς προσαρμογές
για ΦΠΑ)
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Περιβαλλοντολογικοί κίνδυνοι

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κινδύνους από φυσικές καταστροφές, βιοφυσικούς (πανδημία) και
κλιματικής αλλαγής.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Η ΙNVENTOR για την αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές διατηρεί
συμβόλαια ασφάλισης με αναγνωρισμένες εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου ενώ παράλληλα
έχει καταρτίσει σχέδιο για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού σε περίπτωση ζημίας
των υποδομών της.
Αναφορικά με τους βιοφυσικούς κινδύνους, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τα οποία
γίνεται ειδική μνεία στο παρόν προσάρτημα.
Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί τα τελευταία χρόνια ένα από τα κυριότερα συστατικά
της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη, η Εταιρεία μεριμνά για το
αποτύπωμα που αφήνουν τα προϊόντα της στο περιβάλλον και συμμορφώνεται με όλους τους
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναβαθμίζοντας τα προϊόντα της με πιο οικολογικά
ψυκτικά υγρά, όπως απαιτούν οι εκάστοτε οδηγίες, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις ενεργειακές
κλάσεις αυτών συνεισφέροντας έμμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την INVENTOR
η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στην περιβαλλοντική της συνείδηση
και για αυτό έχει μακροχρόνια συνεργασία με εταιρείες ανακύκλωσης τόσο σε Ελλάδα όσο και
σε Ρουμανία.
Επίσης, εντός του οργανισμού δραστηριοποιείται η ευαισθητοποίηση των εργαζομένων πάνω
σε περιβαλλοντικά θέματα, καλλιεργώντας μία οικολογική εταιρική κουλτούρα διαθέτοντας
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ειδικούς κάδους ανακύκλωσης αναλωσίμων (πλαστικών, χαρτιών, μπαταριών) καθώς και
ψηφιοποιώντας την οργάνωση κι εσωτερική επικοινωνία προς αποφυγή εκτυπώσεων.
Παράλληλα, είχε οργανώσει την συμμετοχή της σε περιβαλλοντικές δράσεις με κοινωνικούς
φορείς οπού αρκετά στελέχη και εργαζόμενοι θα λάμβαναν εθελοντικά μέρος αλλά δυστυχώς
λόγω της της πανδημίας έχουν αναβληθεί.


Κίνδυνος Ρευστότητας

Ο κίνδυνος ρευστότητας συνδέεται με την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση της
δραστηριότητας και της ανάπτυξης του Ομίλου. Οι σχετικές ανάγκες ρευστότητας γίνονται
αντικείμενο διαχείρισης μέσω προσεκτικής παρακολούθησης των χρεών των μακροπρόθεσμων
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων καθώς επίσης και των πληρωμών που πραγματοποιούνται
καθημερινά.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Ο Όμιλος εξασφαλίζει επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να
καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Τα κεφάλαια για τις μακροπρόθεσμες
ανάγκες ρευστότητας εξασφαλίζονται πρόσθετα από ένα επαρκές ποσό δανειακών κεφαλαίων
και την δυνατότητα να πωληθούν μακροπρόθεσμα χρηματοοικονομικά στοιχεία.
Η ωρίμανση των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων την 31η Δεκεμβρίου 2020 και 2019 για
τον Όμιλο και την Εταιρεία αναλύεται ως εξής :

Όμιλος INVENTOR
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη
Σύνολα

2020
εντός 6 μηνών
0
900.000
7.008.253
1.305.777

6 εως 12 μήνες
0
4.796.569
0
80.969

1 εως 5 έτη
10.895.833
0
0
1.000.232

2.192.455

508.147

11.406.486

5.385.685

αργότερα από 5 έτη
0
0
0
0

Σύνολο
10.895.833
5.696.569
7.008.253
2.386.978

0

0

2.700.602

11.896.065

0

28.688.236

0
0
0
0

Σύνολο
2.521.389
5.807.336
9.591.708
2.075.070

0

730.183

Όμιλος INVENTOR
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη
Σύνολα

2019
εντός 6 μηνών 6 εως 12 μήνες
62.500
1.120.000
900.000
4.907.336
9.591.708
0
750.743
84.068
352.247

1 εως 5 έτη
1.338.889
0
0
1.240.259

377.936

0

11.657.198
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αργότερα από 5 έτη

INVENTOR AG AE. - Μητρική
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη
Χρήση
Σύνολα

2020
εντός 6 μηνών

6 εως 12 μήνες

900.000
6.585.587
1.262.321

4.796.569

2.192.455

508.147

10.940.363

5.336.384

1 εως 5 έτη
10.895.833

31.668

αργότερα από 5 έτη

Σύνολο
10.895.833
5.696.569
6.585.587
2.290.912

996.923

2.700.602
11.892.756

0

28.169.503

INVENTOR AG AE. - Μητρική
Ενηλικίωση Υποχρεώσεων
Ποσά σε €
Μακροπρόθεσμα δάνεια
Βραχυπρόθεσμα δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Λοιπές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες
δανειακές υποχρεώσεις
Πληρωτέες στην Επόμενη
Χρήση
Σύνολα

2019
εντός 6 μηνών 6 εως 12 μήνες
62.500
1.120.000
900.000
4.907.336
8.487.303
552.605
31.166
352.247

377.936

10.354.655

6.436.437

1 εως 5 έτη
1.338.889

αργότερα από 5 έτη

Σύνολο
2.521.389
5.807.336
8.487.303
1.824.029

1.240.259

730.183
2.579.147

0

19.370.240

*Σημειώνεται ότι στον παραπάνω πίνακα δεν περιλαμβάνονται οι προκαταβολές πελατών,
επιχορηγήσεις, οι προβλέψεις.


Κίνδυνος Αγοράς

Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο και συνεπώς είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο
συναλλαγματικών ισοτιμιών που προκύπτουν κυρίως από το δολάριο των ΗΠΑ. Αυτό το είδος
κινδύνου κυρίως προκύπτει από εμπορικές συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Διαχείριση/Τακτικές Αντιμετώπισης
Για τη διαχείριση αυτής της κατηγορίας κινδύνου, το τμήμα Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης
του Ομίλου συνάπτει παράγωγα και μη παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα με
χρηματοοικονομικούς οργανισμούς για λογαριασμό και στο όνομα των εταιρειών του Ομίλου.


Κίνδυνος επιτοκίου

Τα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου που εκτίθενται σε επιτοκιακές διακυμάνσεις αφορούν
κυρίως στα διαθέσιμα και ισοδύναμα διαθεσίμων.
Η πολιτική του Ομίλου αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού είναι να
επενδύει τα μετρητά του σε κυμαινόμενα επιτόκια ώστε να διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ικανοποιητική απόδοση για τους μετόχους της.
Επιπρόσθετα, ο Όμιλος για το σύνολο του τραπεζικού δανεισμού κάνει χρήση προϊόντων
κυμαινόμενου επιτοκίου. Ανάλογα με το ύψος των υποχρεώσεων σε κυμαινόμενο επιτόκιο, ο
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Όμιλος προβαίνει στην εκτίμηση του επιτοκιακού κινδύνου και όπου απαιτείται μελετά την
αναγκαιότητα χρήσης επιτοκιακών χρηματοοικονομικών παραγώγων. Η πολιτική του Ομίλου
είναι να ελαχιστοποιήσει την έκθεση του στο κίνδυνο ταμειακών ροών επιτοκίου όσον αφορά
τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση.
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Λοιπά στοιχεία και πληροφορίες για την Εταιρεία
& τον Όμιλο
ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Οι εταιρείες του Ομίλου οι οποίες περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
και η μέθοδος ενοποίησης έχουν ως εξής :
Επωνυμία
INVENTOR AG AE.
INVENTOR CONCEPT SRL
SC ASSIMAKOPOULOS INVEST SRL
INVENTOR APPLIANCES LIMITED
AG PROPERTIES

% Συμμετοχής
31/12/2020

Μέθοδος ενοποίησης

Χώρα
Ελλάδα
Ρουμανία
Ρουμανία
Ην.Βασίλειο
Ρουμανία

Άμεση Μητρική
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

95,12%
100%
100%
90% (μέσω θυγατρικής)

Υποκαταστήματα
Η εταιρεία κι οι θυγατρικές της δεν διαθέτουν υποκαταστήματα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα
στη διάρκεια της χρήσης 2020, έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Ο Όμιλος δεν συμμετείχε σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να
είναι ουσιώδης για τον Όμιλο, ή τις εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν, και
δεν αποσκοπεί να συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις
συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους και συνθήκες.
Στους κατωτέρω πίνακες παρουσιάζονται οι διεταιρικές πωλήσεις και οι λοιπές διεταιρικές
συναλλαγές, μεταξύ της Εταιρείας, των θυγατρικών της και μελών της διοίκησης, κατά την
τρέχουσα χρήση καθώς και τα διεταιρικά υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την
31.12.2020 και 31.12.2019.
Οι παροχές προς τη Διοίκηση σε επίπεδο Ομίλου και Εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως :
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Βραχυπρόθεσμες παροχές
Μισθοί μελών Δ.Σ.
Αμοιβές Δ.Σ

INVENTOR AG AE -Μητρική

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

62.171
204.000

62.171
102.000

62.171
204.000

62.171
102.000

Κόστος κοινωνικής ασφάλισης

48.206

31.912

48.206

31.912

Σύνολο

314.377

196.082

314.377

196.082
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Οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με τα συνδεδεμένα μέρη φαίνονται στους παρακάτω πίνακες :
Επωνυμία
INVENTOR CONCEPT SRL
AG PROPERTIES CONCEPT SRL
ASSIMAKOPOULOS INVEST SRL
Σύνολο
Επωνυμία
INVENTOR CONCEPT SRL
AG PROPERTIES CONCEPT SRL
ASSIMAKOPOULOS INVEST SRL
Σύνολο

Χώρα
RO
RO
RO

Χώρα
RO
RO
RO

Πωλήσεις και λοιπά
έσοδα 2020

Αγορές και λοιπά
έξοδα 2020

Απαιτήσεις/
υποχρεώσεις 2020

3.179.835

2.453

1.863.815
852
2.457

3.179.835

2.453

1.867.124

Πωλήσεις και λοιπά
έσοδα 2019

Αγορές και λοιπά
έξοδα 2019

Απαιτήσεις/
υποχρεώσεις 2019

2.003.104

65.133

1.758.977
852
2.457

2.003.104

65.133

1.762.286

ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Inventor προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Μέσα στο 2021 η εταιρεία προέβη στη συνομολόγηση και εκταμίευση ομολογιακών δανείων
συνολικού ύψους 3εκ. ευρώ. Πέραν τούτου, δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μετά την
ημερομηνία του ισολογισμού.

Άγιος Στέφανος 12 Μαΐου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΘΙΩΤΑΚΗ ΣΤΕΡΕΗ

Α.Δ.Τ. ΑΝ 533367

Α.Δ.Τ. ΑΚ 762288

Α.Δ.Τ. ΑΚ 060339
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2.Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή
Λογιστή
Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «INVENTOR A.G. Α.Ε.»
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
εταιρείας «INVENTOR A.G. Α.Ε.» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον εταιρικό και
ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις
αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και
ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών
λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας
«INVENTOR A.G. Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020,
τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την
ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των
εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία
και τις ενοποιούμενες θυγατρικές της, 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 εταιρικών και ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη γνώμη μας.

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου
Τα σημαντικότερα θέματα ελέγχου είναι εκείνα τα θέματα που, κατά την επαγγελματική μας
κρίση, ήταν εξέχουσας σημασίας στον έλεγχό μας επί των εταιρικών χρηματοοικονομικών
καταστάσεων της τρέχουσας χρήσεως. Τα θέματα αυτά και οι σχετιζόμενοι κίνδυνοι ουσιώδους
ανακρίβειας αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο του ελέγχου των εταιρικών και ενοποιημένων
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων ως σύνολο, για τη διαμόρφωση της γνώμης μας επί αυτών
και δεν εκφέρουμε ξεχωριστή γνώμη για τα θέματα αυτά.

Πώς αντιμετωπίστηκε το σημαντικότερο θέμα
ελέγχου στον έλεγχό μας

Σημαντικότερα θέματα ελέγχου

Αξιολόγηση της καταλληλόλητας της αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας για την
κατάρτιση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων
Η πανδημία του COVID-19 αποτελεί μια πρωτοφανή
πρόκληση για την ανθρωπότητα και την οικονομία
παγκοσμίως. Η Ελληνική Κυβέρνηση εξέδωσε την
απόφασή της να επιβάλει προσωρινή αναστολή
λειτουργίας καταστημάτων λιανικής, εμπορικών
κέντρων και άλλων σημείων συνάθροισης του κοινού
με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της
πανδημίας.
Η διοίκηση της μητρικής εταιρείας εξέτασε τις ιδιαίτερες
αυτές συνθήκες και τον αντίκτυπο που θα μπορούν να
έχουν στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της
Εταιρείας και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται.
Διενεργήθηκε ανάλυση του χρηματοοικονομικού
κινδύνου και της ρευστότητας, η οποία αφορούσε
μεταξύ άλλων στην επάρκεια ταμειακών διαθεσίμων για
τη διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής
δραστηριότητας της μητρικής Εταιρείας.
Η εκτίμηση της διοίκησης της μητρικής εταιρείας για
την εφαρμογή της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας βασίζεται σε προβλέψεις από την
επίδραση της πανδημίας του COVID-19 στις
μελλοντικές ταμειακές ροές της Εταιρείας και στα
λειτουργικά της αποτελέσματα, οι οποίες εξαρτώνται σε
σημαντικές κρίσεις της διοίκησης βάσει των δεδομένων
στην εγχώρια και παγκόσμια οικονομία, ως έχουν την
δεδομένη χρονική στιγμή.
Τα αποτελέσματα και η οικονομική θέση της μητρικής
εταιρείας αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην
επίδραση
των
ενοποιημένων
οικονομικών
καταστάσεων.
Σχετική αναφορά γίνεται στις σημειώσεις των
Χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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Η ελεγκτική μας προσέγγιση περιέλαβε, μεταξύ άλλων,
τις ακόλουθες διαδικασίες:
•
Αξιολογήσαμε την επίδραση του COVID-19
στις
μελλοντικές
ταμειακές
ροές,
συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσής τους για τυχόν
μελλοντικές απαιτήσεις ρευστότητας. Συζητήσαμε με
τη Διοίκηση της μητρικής εταιρείας τις βασικές
υποθέσεις που υιοθετήθηκαν και αξιολογήσαμε τα
σχέδιά της για την άντληση των πιθανών ελλείψεων
ρευστότητας τόσο σε ατομικό όσο και σ’ ενοποιημένο
επίπεδο.
•
Κατανόηση και αξιολόγηση των βασικών
παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση
των μελλοντικών ταμειακών ροών, βάσει ιστορικών
δεδομένων, της τάσης της αγοράς και της επικείμενης
νομοθεσίας που έχει θεσμοθετηθεί λόγω της
πανδημίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της εγχώριας και
παγκόσμιας οικονομίας, όπως έχουν διαμορφωθεί έως
σήμερα τόσο σε ατομικό όσο και σ’ ενοποιημένο
επίπεδο.
•
Αξιολόγηση των επιπτώσεων του COVID-19
στα μελλοντικά αποτελέσματα της Εταιρείας,
λαμβάνοντας υπόψη τις χρησιμοποιηθείσες από τη
διοίκηση παραδοχές και την επίδρασή τους στις
ατομικές
αλλά
και
ενοποιημένες
οικονομικές
καταστάσεις
•
Αξιολογήσαμε το συμπέρασμα της διοίκησης
ότι δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα αναφορικά με
την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας της
μητρικής Εταιρείας αλλά και την επίδραση αυτού και
στις θυγατρικές εταιρείες.
•
Εξετάσαμε
την
επάρκεια
και
την
καταλληλόλητα των σχετικών γνωστοποιήσεων της

Διοίκησης στις χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της
εταιρείας.
•
Μετά την εκτέλεση των παραπάνω διαδικασιών
και λόγω της ισχυρής κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας,
είμαστε σε θέση να εκτιμήσουμε ότι, παρόλο που η
πανδημία του COVID-19 αναμένεται να επηρεάσει
αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα της εταιρείας
και των θυγατρικών της και των ταμειακών της ροών
τους, η χρήση της αρχής της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας από τη Διοίκηση είναι κατάλληλη.

Αποθέματα
Την 31.12.2020 η Εταιρεία και ο Όμιλος κατείχαν
αποθέματα
ηλεκτρικών
συσκευών
ύψους
€
12.963.266,82 και € 14.811.879,15 αντίστοιχα,
περιλαμβάνεται επίσης και ποσό € 193.138 πρόβλεψη
απομείωσης αποθεμάτων για την εταιρεία και για τον
όμιλο , ενώ έχει σχηματιστεί και πρόβλεψη ποσού €
1.343.064 για την κάλυψη του κόστους επισκευής και
αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης
ηλεκτρικών συσκευών.
Είναι ένα από τα σημαντικά θέματα ελέγχου λόγω της
αξίας που αντιπροσωπεύουν για την Εταιρεία και τον
Όμιλο
(επί
του
συνόλου
του
ενεργητικού
αντιπροσωπεύουν ποσοστό που ανέρχεται σε ποσοστό
27,4% και 30,7% αντίστοιχα) σε συνδυασμό με το
γεγονός ότι απαιτείται η εφαρμογή σημαντικών
ενεργειών και εκτιμήσεων για τον προσδιορισμό των
απαξιωμένων και κατεστραμμένων ειδών, λόγω της
τεχνολογικής φύσης των αποθεμάτων.

Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ελεγκτικές
διαδικασίες για την ορθότητα της λογιστικής
αποτύπωσης των συναλλαγών που σχετίζονται με τα
αποθέματα ως προς τις βασικές τους παραμέτρους,
όπως η φυσική διακίνηση και η αξιακή αποτύπωση για
την εταιρεία και για τον όμιλο . Επιβεβαιώθηκαν τα
υπόλοιπα στο τέλος της περιόδου με συμμετοχή μας
στις
διαδικασίες
φυσικής
καταμέτρησης,
και
επαληθεύσεων της αποτίμησης. Ιδιαίτερη βαρύτητα
δόθηκε σε πιθανούς κινδύνους μη εμπορευσιμότητας
απαξιωμένων ή κατεστραμμένων αποθεμάτων λόγω
της ειδικής τους φύσης (εμπορεύματα τεχνολογίας με
γρήγορο ρυθμό τεχνολογικής απαξίωσης) καθώς και
των ακολουθούμενων διαδικασιών εντοπισμού και
καταστροφής αυτών τόσο για την εταιρεία όσο και για
τον όμιλο.
Από την έρευνά μας, δεν προέκυψε κάποια αρνητική
επίδραση στις καταστάσεις, για αυτό το ζήτημα.

Έσοδα
Τα έσοδα της χρήσης για την Εταιρεία και για τον Όμιλο
ανήλθαν σε ποσό € 52.431.590 και € 60.285.155
αντίστοιχα παρουσιάζοντας σημαντική μείωση σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση ( 9,8% και 6,5 %
αντίστοιχα ), που ανήλθαν σε ποσό € 58.116.361 και €
64.438.840 αντίστοιχα. Σχετική αναφορά για τα έσοδα
γίνεται στις οικονομικές καταστάσεις.
Κρίθηκαν ως σημαντικά θέματα ελέγχου λόγω των
πολλαπλών μεθόδων πώλησης που χρησιμοποιεί η
εταιρεία για το σκέλος των εσόδων ενώ για το σκέλος
των εμπορικών απαιτήσεων λόγω του σημαντικού
μεγέθους που αντιπροσωπεύουν ως προς το σύνολο
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Διενεργήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες ελεγκτικές
διαδικασίες για την εταιρεία και τον Όμιλο για την
ορθότητα
της
λογιστικής
αποτύπωσης
των
συναλλαγών που σχετίζονται με τα έσοδα.
Εξετάστηκαν οι σημαντικότερες συμβάσεις της
εταιρείας.
Αξιολογήθηκε
η
αξιοπιστία
των
μηχανογραφικών μέσων που χρησιμοποιεί η εταιρεία (
εφαρμογές ηλεκτρονικών πωλήσεων) για την
καταγραφή και αναγνώριση των εσόδων, και οι
ακολουθούμενες διαδικασίες. Από την έρευνά μας, δεν
προέκυψε κάποια αρνητική επίδραση στις καταστάσεις,
για αυτό το ζήτημα.

του ενεργητικού 19% και 15 % αντίστοιχα για την
Εταιρεία και τον Όμιλο σε συνδυασμό με τον κίνδυνο
ύπαρξης απομείωσης.

Εμπορικές απαιτήσεις
Οι Εμπορικές απαιτήσεις την 31.12.2020 για τη
εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθαν σε ποσό €
8.455.915,74 και € 6.973.548,95 αντίστοιχα έναντι
ποσού € 9.762.740,54 και € 8.255.080,69 αντίστοιχα
την 31.12.2019. Σημειώνεται, οι ανωτέρω απαιτήσεις
είναι μειωμένες κατά ποσό € 3.482.346,94 για την
Εταιρεία και € 3.482.346,94 για τον Όμιλο και
αντίστοιχα κατά ποσό € 5.266.012,73 για την Εταιρεία
και € 5.266.012,73 για τον Όμιλο της προηγούμενης
χρήσης, που αφορά τις προ εισπραχθείσες απαιτήσεις
πελατών χωρίς δικαίωμα αναγωγής εκχωρημένων με
συμβάσεις Factoring. Οι ανωτέρω μείωσαν ισόποσα
υποχρεώσεις προς τις εταιρείες πρακτόρευσης των
τραπεζών που αφορούσαν.

Ως προς την ανακτισιμότητα των απαιτήσεων
αξιολογήθηκαν
οι
εκτιμήσεις
της
διοίκησης
λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η εταιρεία
εφαρμόζει διαδικασίες ασφάλισης πιστώσεων.
Ο συμψηφισμός των εκχωρημένων απαιτήσεων
πελατών χωρίς δικαίωμα αναγωγής με συμβάσεις
Factoring με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις από
χρηματοδοτήσεις από τις εταιρείες πρακτόρευσης των
τραπεζών, δεν επηρεάζουν την χρηματοοικονομική
θέση της εταιρείας, καθώς ο κίνδυνος και η ανταμοιβή
από τα συγκεκριμένα συμβόλαια έχουν μεταφερθεί στις
υπηρεσίες πρακτόρευσης απαιτήσεων ( Factoring).
Από την έρευνά μας, δεν προέκυψε κάποια αρνητική
επίδραση στις καταστάσεις, για αυτό το ζήτημα.

Ευθύνες της διοίκησης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλείδες εσωτερικού ελέγχου που η
διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται
είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρείας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, 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 και τον Όμιλο ή να διακόψει τη δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική
εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών
καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία
περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά
δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό
υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης :
 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις εταιρικές και
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας
και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και
αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη
γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των
δικλείδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις δικλείδες 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 δικλείδων εσωτερικού ελέγχου της
Εταιρείας και του Ομίλου.
 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 και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε
υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις
των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι
ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά
τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά
γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία και ο Όμιλος να παύσουν
να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και
ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς
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και το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις
υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για
την έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρείας και
των θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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 δικλείδες 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 των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και
το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με τις συνημμένες [εταιρικές και ενοποιημένες] οικονομικές
καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρεία «INVENTOR A.G.
Α.Ε.» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση
Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Παλαιό Φάληρο, 14 Μαΐου 2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κυπριανός Παπαγιαννόπουλος
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14261

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Ζεφύρου 56 Παλαιό Φάληρο 175 64
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 127
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3.Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
«INVENTOR A.G. A.E.» στις 12.05.2021 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.inventor.ac.
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

Σημείωση

Πωλήσεις
Κόστος πωλήσεων
Μικτό κέρδος
Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών κι
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά Έσοδα
Χρηματοοικονομικά Έξοδα
Κέρδη προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου μετά από φόρους
Κατανεμημένα σε:
Κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της
μητρικής
Μη ελέγχουσες συμμετοχές

3.1.1
3.1.19
3.1.22
3.1.20
3.1.21
3.1.22
3.1.22

3.1.23
3.1.23
3.1.24

INVENTOR AG AE -Μητρική
1/1-31/12/2020 31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

1/1-31/12/2020

31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

60.285.155
-37.326.441
22.958.714
1.583.550
-3.218.520
-11.188.203
-2.366.429
734.644

64.438.840
-43.040.357
21.398.483
1.082.249
-2.698.732
-10.096.673
-2.085.280
150.398

52.431.590
-33.770.594
18.660.996
1.342.823
-3.042.160
-7.218.185
-1.919.380
628.351

58.116.361
-39.862.479
18.253.883
887.638
-2.569.445
-7.386.849
-1.760.844
71.657

8.503.756

7.750.446

8.452.444

7.496.039

276
-1.211.298
7.292.734
-1.458.059

20.259
-1.222.615
6.548.090
-1.616.689

98
-1.199.244
7.253.299
-1.365.480

20.095
-1.206.373
6.309.762
-1.555.396

5.834.674

4.931.402

5.887.819

4.754.366

5.834.674
0

4.931.402

5.887.819

4.754.366

5.834.387

4.916.527

5.887.819

4.754.366
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14.874

1/1-31/12/2020

1/1-31/12/2019

1/1-31/12/2020

5.834.674

4.931.402

5.887.819

4.754.366

-9.690

11.258

-9.690

11.258

-2.326

-2.702

-2.326

-2.702

-12.015
5.822.659

8.556
4.939.957

-12.015
5.875.804

8.556
4.762.922

Κατάσταση Συνολικών Εσόδων
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην
κατάσταση αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη
/ (Ζημίες)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

INVENTOR AG AE -Μητρική
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31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

Σημείωση

31/12/2020
Δ.Π.Χ.Α

INVENTOR AG AE -Μητρική
31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

31/12/2020 Δ.Π.Χ.Α 31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

Στοιχεία Ενεργητικού
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματα πάγια
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο
Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Αποθέματα - Συνολική αξία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

3.1.3
3.1.4

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Επιχορηγήσεις

4.199.687
9.498

3.806.634
24.583

3.858.088
9.498

3.1.5

0

0

963.904

963.904

3.1.6
3.1.9
3.1.2

243.630
35.878
243.601
4.683.601

215.603
38.311
261.723
4.724.823

212.728
26.884
243.601
5.278.333

215.603
31.651
261.723
5.340.467

3.1.7
3.1.12
3.1.8
3.1.13

15.442.321
6.973.549
2.348.765
18.773.020
43.537.655

12.970.807
8.255.081
1.460.865
6.042.692
28.729.445

13.465.973
8.455.916
2.109.886
17.924.937
41.956.712

10.531.304
9.762.741
887.046
5.171.632
26.352.723

48.221.256

33.454.267

47.235.045

31.693.190

463.500
114.395
230.842
-1.961

0
463.500
114.395
175.478
-9.325

463.500
114.395
154.500
-1.961

463.500
114.395
154.500
-9.325

Στοιχεία Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού(συν/κες
διαφορές)
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Ίδια Κεφάλαια

4.135.908
24.583

3.1.16
3.1.16
3.1.16
3.1.16
3.1.16

3.1.10
3.1.2
3.1.11

40.496

10.910

15.392.083

9.557.696

15.189.676

9.301.857

0

16.239.355

10.312.654

15.920.110

10.024.927

117.904
16.357.259

117.904
10.430.559

15.920.110

10.024.927

10.895.833
139.723
31.566

2.521.389
155.871
0

10.895.833
139.723
31.566

2.521.389
155.871
0

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

3.1.17

171.404

155.333

171.404

155.333

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

3.1.18

1.343.064

1.146.313

1.343.064

1.146.313

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

3.1.11

996.923
13.578.513

1.240.259
5.219.165

996.923
13.578.513

1.240.259
5.219.165

3.1.14
3.1.10

7.008.253
1.395.259
5.696.569

9.591.708
741.928
5.807.336

6.585.587
1.364.931
5.696.569

8.487.303
741.928
5.807.336

3.1.10

2.700.602

730.183

2.700.602

730.183

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακες Υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο

Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

3.1.2

94.745

98.578

94.745

98.578

3.1.15

1.390.055
18.285.484

834.811
17.804.544

1.293.989
17.736.423

583.770
16.449.098

31.863.997
48.221.256

23.023.709
33.454.267

31.314.935
47.235.045

21.668.263
31.693.190
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Ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων
Ποσά σε €

Υπόλοιπα 01/01/2019
Αποτέλεσμα Χρήσης Μετά Φόρων
Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά στην υποχρέωση παροχών προς το
προσωπικό, πριν από φόρους
Αναβαλλόμενη Φορολογία στο Αναλογιστικό Κέρδος / Ζημιά στην
υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό
Υπόλοιπα 31/12/2019
Αποτέλεσμα Χρήσης Μετά Φόρων
Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά στην υποχρέωση παροχών προς το
προσωπικό, πριν από φόρους
Αναβαλλόμενη Φορολογία στο Αναλογιστικό Κέρδος / Ζημιά στην
υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό
Υπόλοιπα 31/12/2020

Μετοχικό Αποθεματικά εύλογης
Αποθεματικά
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέο Σύνολο
Κεφάλαιο αξίας
Μετατροπής Ισολογισμού
463.500

463.500

463.500

114.395

136.619
20.978

114.395

5.679.409
4.624.689

5.783.822
4.638.181

11.258

11.258

11.258

-2.702

-2.702

-2.702

166.153
55.363

114.395

0
10.910

10.910
29.585

4.964.895
4.592.801

Σύνολο

9.557.696
5.834.387

10.312.654 10.430.559
5.919.336 5.919.336

9.690

9.690

9.690

-2.326

-2.326

-2.326

228.881

40.496

15.392.083

16.239.355 16.357.259

Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων Μητρικής Εταιρείας
Ποσά σε €

Υπόλοιπα 01/01/2019
Αποτέλεσμα Χρήσης Μετά Φόρων
Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά στην υποχρέωση παροχών προς το
προσωπικό, πριν από φόρους
Αναβαλλόμενη Φορολογία στο Αναλογιστικό Κέρδος / Ζημιά στην
υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό
Υπόλοιπα 31/12/2019
Αποτέλεσμα Χρήσης Μετά Φόρων
Αναλογιστικό κέρδος/ζημιά στην υποχρέωση παροχών προς το
προσωπικό, πριν από φόρους
Αναβαλλόμενη Φορολογία στο Αναλογιστικό Κέρδος / Ζημιά στην
υποχρέωση παροχών προς το προσωπικό
Υπόλοιπα 31/12/2020

Μετοχικό Αποθεματικά εύλογης
Αποθεματικά
Λοιπά Αποθεματικά
Αποτελέσματα Εις Νέο Σύνολο
Κεφάλαιο αξίας
Μετατροπής Ισολογισμού
463.500

463.500

463.500

114.395

136.619

114.395

5.262.005
4.754.366

5.262.005
4.754.366

11.258

11.258

11.258

-2.702

-2.702

-2.702

145.175

114.395

0

4.547.491
4.754.366

9.301.857
5.887.819

10.024.927 10.024.927
5.887.819 5.887.819

9.690

9.690

9.690

-2.326

-2.326

-2.326

152.539
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0

Σύνολο

0

15.189.676

15.920.110 15.920.110

Κατάσταση ταμειακών ροών

Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη περιόδου
Πλέον/(μείον) προσαρμογές για μη ταμειακά στοιχεία
Φόρος
Αποσβέσεις
Κέρδη / Ζημιές από διάθεση παγίων
Απομειώσεις
Προβλέψεις
Έσοδα από χρησιμοποίηση προβλ. Προηγ.Χρήσεων
'Εσοδα τόκων
'Εξοδα τόκων
Συναλλαγματικά κέρδη / (ζημιές)
Λοιπές Διαφορές
Σύνολο προσαρμογών
Μεταβολές Κεφαλαίου Κίνησης
(Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων
(Αύξηση) / μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος
ενεργητικού
Αύξηση / (μείωση) υποχρεώσεων
Εκροή προβλέψεων
Εκροή υποχρέωσης παροχών στο προσωπικό λόγω
συνταξιοδότησης
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καταβληθέντες τόκοι
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Προσθήκες δικαιωμάτων χρήσης
Πωλήσεις ενσώματων παγίων
Συμμετοχές σε επιχειρήσεις
Τόκοι που εισπράχθηκαν
Εισπραξεις /(Επιστροφές) Επιχορηγήσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Μερίσματα πληρωθέντα
Δάνεια αναληφθέντα
Αποπληρωμή δανεισμού
Αποπληρωμή μισθώσεων
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση/(μείωση) ταμείου και ταμειακών
ισοδυνάμων
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα τέλους περιόδου
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31/12/2020

31/12/2019

5.834.674

4.931.402

1.458.059
205.007
-679

1.616.689
198.997
0

536.592
-340.261
-276
1.211.298
61.953
-107.817
3.023.877

644.994
-390.445
-20.256
1.222.617
329.744
-1.347.235
2.255.105

-2.458.993
1.257.036

-2.955.991
-1.514.749

-887.900
-2.396.299
196.750

-820.192
14.677
267.871

23.435
4.592.580
-1.211.298
-741.928

22.032
2.200.153
-1.222.617
-209.635

2.639.354

767.901

-75.901
-79.088
4
0
276
31.566

-159.342

-123.142

-139.085

31.783.612
-21.549.514
-19.981

24.354.627
-24.372.773
-92.009

10.214.116

-110.156

12.730.328

518.660

6.042.692
18.773.020

5.524.032
6.042.692

1
0
20.256
0

Στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020
περιλαμβάνονται επιπλέον με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης οι παρακάτω εταιρείες :
Επωνυμία
INVENTOR CONCEPT SRL
SC ASSIMAKOPOULOS INVEST SRL
INVENTOR APPLIANCES LIMITED
AG PROPERTIES

Χώρα
Ρουμανία
Ρουμανία
Ην.Βασίλειο
Ρουμανία

Μέθοδος ενοποίησης
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση
Ολική ενοποίηση

% Συμμετοχής
31/12/2020
95,12%
100%
100%
90% (μέσω θυγατρικής)

Πλαίσιο κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων και βασικές
λογιστικές αρχές
Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της «INVENTOR A.G. A.E.» (εφεξής η Εταιρεία) την
31η Δεκεμβρίου 2020, που καλύπτουν όλη τη χρήση 2020, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή
του ιστορικού κόστους όπως αυτή τροποποιείται με την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε τρέχουσες αξίες, την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητάς (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών
Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από
την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB.
Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση λογιστικών
εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου.
Σημαντικές παραδοχές από τη διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της
εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο.
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας έδρας της Μητρικής του Ομίλου)
και όλα τα ποσά εμφανίζονται σε χιλιάδες Ευρώ εκτός όπου ορίζεται διαφορετικά.

Αλλαγές σε λογιστικές πολιτικές – Υιοθέτηση των Δ.Π.Χ.Α.
Η Εταιρεία υιοθετεί τα Δ.Π.Χ.Α. για πρώτη φορά με σκοπό τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων για την χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με τις μεταβατικές
διατάξεις του Δ.Π.Χ.Α. 1 «Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς» και των λοιπών σχετικών προτύπων, η Εταιρεία εφαρμόζει για την σύνταξη των
χρηματοοικονομικών αναφορών, τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019, η οποία είναι η
ημερομηνία μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α.

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 01.01.2020 ή μεταγενέστερα.
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Αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων
τα οποία δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε
σχέση με συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο
οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την
παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και καθοδήγηση αναφορικά με
την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις Οικονομικές
Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών,
επικαιροποίηση των κριτηρίων για την αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των
υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της
διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την επιμέτρηση στην
χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες
Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στις Αναφορές του Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής
Αναφοράς (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2020)
Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής
του. Ορισμένα Πρότυπα περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του
Εννοιολογικού Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω
τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω αναφορών και η υποστήριξη για τη
μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του
ουσιώδους, προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση
κρίσης σχετικά με το ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να
αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις.
Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό
του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό
καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις δεν
έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7: “Αναμόρφωση Σημείου Αναφοράς
Επιτοκίου” (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την
01.01.2020)
Τον Σεπτέμβριο του 2019, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων σε ορισμένες
απαιτήσεις συγκεκριμένων λογιστικών χειρισμών αντιστάθμισης, προκειμένου να εξομαλύνει
ενδεχόμενες επιπτώσεις που προκύπτουν από την αβεβαιότητα η οποία προέρχεται από την
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αναμόρφωση του Σημείου Αναφοράς Επιτοκίου. Οι τροποποιήσεις σχεδιάστηκαν για να
υποστηρίξουν την παροχή χρήσιμων χρηματοοικονομικών πληροφοριών από τις εταιρείες κατά
τη διάρκεια της περιόδου αβεβαιότητας, η οποία προκύπτει από τη σταδιακή κατάργηση των
σημείων αναφοράς επιτοκίου, όπως τα διατραπεζικά επιτόκια. Επιπλέον, οι εταιρείες απαιτείται
να παράσχουν πρόσθετες πληροφορίες στους επενδυτές αναφορικά με τις σχέσεις
αντιστάθμισης που επηρεάζονται άμεσα από τις εν λόγω συνθήκες αβεβαιότητας. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020)
Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού
στο ΔΠΧΑ 3 προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα
βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση επιχειρήσεων
ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός επισημαίνει ότι η εκροή
μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος
ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων
οικονομικών οφελών στους επενδυτές και σε τρίτους. Επιπλέον της τροποποίησης του ορισμού
της επιχείρησης, το IASB μέσω της εν λόγω έκδοσης παρέχει συμπληρωματική καθοδήγηση. Οι
τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.
Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» Σχετιζόμενες με τον Covid-19
Παραχωρήσεις Μισθώματος (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.06.2020)
Τον Μάιο του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 16 οι οποίες
παρέχουν στους μισθωτές τη δυνατότητα να μην προβούν σε αξιολόγηση για το εάν μία
σχετιζόμενη με τον Covid -19 παραχώρηση μισθώματος χαρακτηρίζεται ως τροποποίηση
μίσθωσης. Πιο συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι στην περίπτωση που
πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δεν απαιτείται από τους μισθωτές να αξιολογήσουν
εάν συγκεκριμένες παραχωρήσεις μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19 αποτελούν
τροποποιήσεις μίσθωσης. Αντιθέτως, οι μισθωτές που εφαρμόζουν αυτή την πρακτική
εφαρμογή, θα υιοθετήσουν για τις εν λόγω παραχωρήσεις μισθώματος έναν λογιστικό χειρισμό
ως να μην αποτελούν τροποποιήσεις μίσθωσης. Τα παραπάνω εφαρμόζονται για παραχωρήσεις
μισθώματος που σχετίζονται με τον Covid-19, οι οποίες μειώνουν τις πληρωμές μισθωμάτων
που καθίστανται πληρωτέες την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν
επίδραση στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Νέα λογιστικά πρότυπα 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.
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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. Ο Όμιλος 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.
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 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. Ο Όμιλος 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.
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 έτοιμα προς
χρήση. Αντιθέτως, η εταιρεία αναγνωρίζει τα εν λόγω έσοδα από πωλήσεις και τα σχετικά κόστη
στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων.
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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».
Ο Όμιλος 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.
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. Ο Όμιλος 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 «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
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του 2020, το IASB προέβη στην έκδοση μίας τροποποίησης για την αναβολή κατά ένα έτος της
ημερομηνίας έναρξης ισχύος της αρχικώς εκ δοθείσας τροποποίησης στο ΔΛΠ 1, ως αποτέλεσμα
της εξάπλωσης της πανδημίας του Covid-19. Ο Όμιλος 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.

Σημαντικές λογιστικές κρίσεις, εκτιμήσεις και υποθέσεις
Η προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί από τη διοίκηση
τον σχηματισμό κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων οι οποίες επηρεάζουν τα δημοσιευμένα
στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις, όπως επίσης τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων
και τα δημοσιευμένα ποσά εσόδων και εξόδων κατά την περίοδο αναφοράς. Τα πραγματικά
αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν από αυτά τα οποία έχουν εκτιμηθεί.

Κρίσεις
Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών και των κρίσεων της διοίκησης, εκτός
αυτών που περιλαμβάνουν εκτιμήσεις, που σχηματίζονται από τη διοίκηση και που έχουν τη
σημαντικότερη επίδραση στα ποσά που αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις κυρίως
σχετίζονται με :
•

ανακτισιμότητα των απαιτήσεων

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις βασίζονται στα ιστορικά στοιχεία των εισπράξεων και
λαμβάνουν υπόψη τον αναμενόμενο πιστωτικό κίνδυνο. Η Εταιρεία εφαρμόζει μοντέλο με το
οποίο υπολογίζει τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων
της. Το μοντέλο βασίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος αλλά προσαρμόζεται με τρόπο τέτοιο
ώστε να αντανακλά προβλέψεις για τη μελλοντική οικονομική κατάσταση των πελατών αλλά
και του οικονομικού περιβάλλοντος. Η συσχέτιση μεταξύ των ιστορικών στοιχείων, της
μελλοντικής οικονομικής κατάστασης και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών περιλαμβάνει
σημαντικές εκτιμήσεις. Το ποσό της πρόβλεψης καταχωρείται ως δαπάνη στα άλλα έξοδα
εκμετάλλευσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.
•

απαξίωση των αποθεμάτων

Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα, άχρηστα αποθέματα με πολύ χαμηλή
κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την
περίοδο που εμφανίζονται.
•

εγγυήσεις

Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού 1.343 χιλ. € για την κάλυψη του
κόστους επισκευής και αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρικών συσκευών.
Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.
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Εκτιμήσεις και υποθέσεις
Συγκεκριμένα ποσά τα οποία περιλαμβάνονται ή επηρεάζουν τις οικονομικές καταστάσεις και οι
σχετικές γνωστοποιήσεις πρέπει να εκτιμώνται, απαιτώντας τον σχηματισμό υποθέσεων σχετικά
με αξίες ή συνθήκες που δεν είναι δυνατό να είναι γνωστές με βεβαιότητα κατά την περίοδο
σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ως σημαντική λογιστική εκτίμηση, θεωρείται μία η
οποία είναι σημαντική για την εικόνα της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και τα
αποτελέσματα και απαιτεί τις πιο δύσκολες, υποκειμενικές ή περίπλοκες κρίσεις της διοίκησης,
συχνά ως αποτέλεσμα της ανάγκης για σχηματισμό εκτιμήσεων σχετικά με την επίδραση
υποθέσεων οι οποίες είναι αβέβαιες. Ο Όμιλος αξιολογεί τέτοιες εκτιμήσεις σε συνεχή βάση,
βασιζόμενος στα αποτελέσματα του παρελθόντος και στην εμπειρία, σε συσκέψεις με ειδικούς,
τάσεις και άλλες μεθόδους οι οποίες θεωρούνται λογικές στις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως
επίσης και τις προβλέψεις μας σχετικά με το πώς αυτά ενδέχεται να αλλάξουν στο μέλλον.
Κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, οι σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις
που υιοθετήθηκαν από τη Διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών του Ομίλου, είναι
συνεπείς με αυτές που εφαρμόστηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης
Δεκεμβρίου 2019. Σε συνέχεια των παραπάνω και ειδικότερα για τις οικονομικές καταστάσεις
της 31.12.2020 σημειώνονται τα ακόλουθα :
•

Φόροι εισοδήματος

Ο Όμιλος και η Εταιρεία υπόκειται σε φόρο εισοδήματος σε δύο φορολογικές δικαιοδοσίες.
Σημαντικές εκτιμήσεις απαιτούνται για τον καθορισμό της πρόβλεψης για φόρους εισοδήματος,
καθώς και για τον καθορισμό των προβλέψεων για φόρους εισοδήματος. Υπάρχουν πολλές
συναλλαγές και υπολογισμοί για τους οποίους ο ακριβής καθορισμός του φόρου είναι αβέβαιος
κατά τη συνήθη πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Ο Όμιλος και η Εταιρεία
αναγνωρίζουν υποχρεώσεις για αναμενόμενα θέματα φορολογικού ελέγχου, βασιζόμενοι σε
εκτιμήσεις του κατά πόσο θα οφείλονται επιπλέον φόροι. Όταν το τελικό αποτέλεσμα από τους
φόρους αυτών των υποθέσεων διαφέρει από τα ποσά που είχαν αρχικά λογιστεί, τέτοιες
διαφορές θα έχουν επίδραση στο φόρο εισοδήματος και στις προβλέψεις για αναβαλλόμενη
φορολογία στην περίοδο κατά την οποία τα ποσά αυτά έχουν καθορισθεί.
•

Ενδεχόμενα γεγονότα

•

Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας

Ενοποίηση
(α) Θυγατρικές : Θυγατρικές εταιρείες είναι εκείνες (συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών
οντοτήτων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο Όμιλος έχει ποσοστό συμμετοχής μεγαλύτερο του
μισού των δικαιωμάτων ψήφου ή έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει τις χρηματοοικονομικές και
λειτουργικές αρχές που ακολουθούνται.
Η ύπαρξη ενδεχόμενων δικαιωμάτων ψήφου που μπορούν να εξασκηθούν ή να μετατραπούν,
λαμβάνονται υπόψη, όταν ο Όμιλος αξιολογεί εάν έχει τον έλεγχο μιας εταιρείας.
Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) με την μέθοδο της εξαγοράς από την
ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ’ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την
ημερομηνία που τέτοιος έλεγχος δεν υφίσταται.
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Η εξαγορά θυγατρικής από τον Όμιλο λογιστικοποιείται βάσει της μεθόδου της αγοράς. Η
παράγραφος “2.8 Άυλα περιουσιακά στοιχεία – Υπεραξία” περιγράφει τη λογιστική αντιμετώπιση
της υπεραξίας. Το κόστος κτήσης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών
στοιχείων που δόθηκαν, των μετοχών που εκδόθηκαν και των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν
κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα συνδεδεμένου με την
συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες
υποχρεώσεις που αποκτώνται σε μία επιχειρηματική συνένωση επιμετρώνται κατά την εξαγορά
στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος αγοράς πέραν της
εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το
συνολικό κόστος της αγοράς είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων
που αποκτήθηκαν, η διαφορά καταχωρείται άμεσα στα αποτελέσματα της χρήσης.
Διεταιρικές συναλλαγές, υπόλοιπα και μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των
εταιρειών του Ομίλου απαλείφονται. Οι μη πραγματοποιημένες ζημιές, επίσης απαλείφονται,
εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει ενδείξεις απομείωσης, του μεταβιβασθέντος στοιχείου
ενεργητικού. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι
ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον Όμιλο.
Συναλλαγές με την μειοψηφία : Για τη λογιστική αντιμετώπιση συναλλαγών με την μειοψηφία,
ο Όμιλος εφαρμόζει τη λογιστική αρχή κατά την οποία αντιμετωπίζει τις συναλλαγές αυτές ως
συναλλαγές με τρίτα μέρη εκτός Ομίλου. Οι πωλήσεις προς την μειοψηφία δημιουργούν κέρδη
και ζημιές για τον Όμιλο τα οποία καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Οι αγορές
από την μειοψηφία δημιουργούν υπεραξία, η οποία είναι η διαφορά ανάμεσα στο αντίτιμο που
πληρώθηκε και στο ποσοστό της λογιστικής αξίας της καθαρής θέσης της θυγατρικής εταιρείας
που αποκτήθηκε.
(β) Συγγενείς : Είναι οι επιχειρήσεις αυτές πάνω στις οποίες ο Όμιλος μπορεί να ασκήσει
σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστούν είτε θυγατρικές
είτε συμμετοχή σε κοινοπραξία. Οι παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν από τον όμιλο συνιστούν
ότι το κατεχόμενο ποσοστό μεταξύ 20% και 50% δικαιωμάτων ψήφου μίας εταιρείας
υποδηλώνει σημαντική επιρροή πάνω στην εταιρεία αυτή. Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις
αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος και κατόπιν αποτιμώνται σύμφωνα με τη μέθοδο της
καθαρής θέσης. Στο τέλος κάθε χρήσης, το κόστος αυξάνεται με την αναλογία της επενδύτριας
επιχείρησης στις μεταβολές της καθαρής θέσης της επενδυόμενης επιχείρησης και μειώνεται με
τα λαμβανόμενα από τη συγγενή μερίσματα.
Όσον αφορά την υπεραξία απόκτησης, αυτή μειώνει την αξία της συμμετοχής με επιβάρυνση
των αποτελεσμάτων χρήσης, όταν μειώνεται η αξία της.
Το μερίδιο του Ομίλου στα κέρδη ή τις ζημιές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων μετά την
εξαγορά αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα, ενώ το μερίδιο των μεταβολών των αποθεματικών
μετά την εξαγορά, αναγνωρίζεται στα αποθεματικά. Οι συσσωρευμένες μεταβολές επηρεάζουν
την λογιστική αξία των επενδύσεων σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Όταν η συμμετοχή του
Ομίλου στις ζημίες σε μία συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή της στη
συγγενή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε άλλων επισφαλών απαιτήσεων, ο
Όμιλος δεν αναγνωρίζει περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει
ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν
από τη μετοχική ιδιότητα.
Μη πραγματοποιημένα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του Ομίλου και των συγγενών
επιχειρήσεων απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς
επιχειρήσεις. Μη πραγματοποιημένες ζημιές απαλείφονται, εκτός εάν η συναλλαγή παρέχει
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ενδείξεις απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές πολιτικές των
συγγενών επιχειρήσεων τροποποιούνται προκειμένου να είναι συνεπείς με αυτές που
χρησιμοποιεί ο Όμιλος.

Πληροφόρηση κατά τομέα
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές
δραστηριότητες: α) Πωλήσεις κλιματιστικών β) Πωλήσεις λευκών συσκευών γ) Πωλήσεις
μικροσυσκευών.
Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 – Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά
αποτελέσματα των επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά
με τη διάθεση πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης.

Μετατροπή ξένου νομίσματος
(α) Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου
επιμετρούνται βάσει του νομίσματος του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος, στο οποίο
λειτουργεί ο Όμιλος (λειτουργικό νόμισμα). Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζονται σε Ευρώ (€), που είναι το λειτουργικό νόμισμα και το νόμισμα παρουσίασης
της μητρικής Εταιρείας που είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
(β) Συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των
συναλλαγματικών ισοτιμιών (τρέχουσες ισοτιμίες) που ισχύουν κατά την ημερομηνία των
συναλλαγών.
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση
τέτοιων συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου και από τη μετατροπή των νομισματικών
στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες κατά την ημερομηνία
ισολογισμού, καταχωρούνται στα αποτελέσματα. Οι συναλλαγματικές διαφορές από μη
νομισματικά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τμήμα της
εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές της εύλογης αξίας.
Οι εκτός Ελλάδος δραστηριότητες του Ομίλου σε ξένα νομίσματα (οι οποίες αποτελούν κατά
κανόνα αναπόσπαστο μέρος των δραστηριοτήτων της μητρικής), μετατρέπονται στο νόμισμα
λειτουργίας με τη χρήση των ισοτιμιών που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών,
ενώ τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό,
συµπεριλαµβανοµένων της υπεραξίας και των αναπροσαρμογών της εύλογης αξίας, που
προκύπτουν κατά την ενοποίηση, μετατρέπονται σε Ευρώ µε τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που
ισχύουν κατά την ημερομηνία αναφοράς.
Οι συναλλαγματικές διαφορές προκύπτουσες από χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού
και παθητικού (ενδοομιλικά δάνεια και μακροπρόθεσμες μη εμπορικές απαιτήσεις/υποχρεώσεις
για τις οποίες η αποπληρωμή δεν έχει προγραμματιστεί ή δεν είναι πιθανό να συμβεί στο
προβλεπτό μέλλον) που έχουν χαρακτηριστεί ως μέρος της καθαρής επένδυσης μιας οντότητας
σε θυγατρική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό, αναγνωρίζονται στην κατάσταση
αποτελεσμάτων των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της οντότητας ή/και της θυγατρικής
εταιρείας. Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, οι παραπάνω συναλλαγματικές διαφορές
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αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα και συμπεριλαμβάνονται στο αποθεματικό
μετατροπής Ισολογισμού. Όταν η αποπληρωμή των παραπάνω χρηματοοικονομικών στοιχείων
του ενεργητικού και παθητικού προγραμματιστεί ή είναι πιθανό να συμβεί στο προβλεπτό
μέλλον, οι συσσωρευμένες συναλλαγματικές στα αποθεματικά αναταξινομούνται στην
ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων, καθώς παύουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία να
αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης μιας οντότητας σε θυγατρική εταιρεία που
δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Ο ίδιος λογιστικός χειρισμός αναταξινόμησης εφαρμόζεται και
κατά την πώληση της θυγατρικής εταιρείας.
(γ) Εταιρείες του Ομίλου
Τα λειτουργικά αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όλων των εταιριών του Ομίλου (εκτός από
εκείνες που λειτουργούν σε υπερπληθωριστικές οικονομίες), των οποίων το λειτουργικό
νόμισμα είναι διαφορετικό από το νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου, μετατρέπονται στο
νόμισμα παρουσίασης του Ομίλου ως ακολούθως :
1.
Τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού για κάθε κατάσταση οικονομικής θέσης
παρουσιάζονται και μετατρέπονται με τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά την ημερομηνία
αναφοράς.
2.
Τα έσοδα και έξοδα της κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως της κάθε εταιρείας
μετατρέπονται σύμφωνα με τη μέση ισοτιμία που διαμορφώνεται από την έναρξη της χρήσεως
έως την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού.
3.
Όλες οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από τα παραπάνω καταχωρούνται
στο "αποθεματικό μετατροπής ισολογισμών θυγατρικών σε ξένο νόμισμα" των ιδίων κεφαλαίων

Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα πάγια στοιχεία του ενεργητικού απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στις αξίες
κτήσεως τους ή στις αξίες τεκμαιρόμενου κόστους όπως αυτό προσδιορίστηκε βάση ευλόγων
αξιών κατά την ημερομηνίες μετάβασης, μείον, κατ’ αρχήν τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και
δεύτερον, τυχών απαξιώσεις των παγίων. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα
επιρριπτέες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων.
Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωμάτων
παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο μόνον κατά την έκταση που οι δαπάνες αυτές αυξάνουν τα
μελλοντικά οικονομικά οφέλη που αναμένεται να εισρεύσουν από τη χρήση του παγίου
στοιχείου και το κόστος τους μπορεί να επιμετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και
συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωμάτων παγίων (πλην οικοπέδων τα οποία δεν
αποσβένονται) υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη ζωή τους που έχει
ως εξής :
Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε
επανεξέταση στη λήξη κάθε ετήσιας περιόδου αναφοράς. Όταν οι λογιστικές αξίες των
ενσωμάτων ακινητοποιήσεων υπερβαίνουν την ανακτήσιμη αξία τους, η διαφορά (απομείωση)
καταχωρείται άμεσα ως έξοδο στα αποτελέσματα.
Κατά την πώληση ενσωμάτων ακινητοποιήσεων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που
λαμβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της περιόδου που αφορούν.
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Οι ιδιοπαραγόμενες ενσώματες ακινητοποιήσεις στοιχειοθετούν προσθήκη στο κόστος κτήσεως
των ενσώματων ακινητοποιήσεων σε αξίες που περιλαμβάνουν το άμεσο κόστος μισθοδοσίας
του προσωπικού, που συμμετέχει στην κατασκευή (αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές), κόστος
αναλωθέντων υλικών και άλλα γενικά κόστη.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Στα άυλα περιουσιακά στοιχεία συμπεριλαμβάνονται οι άδειες λογισμικού, οι άδειες παραγωγής,
εγκατάστασης και λειτουργίας, τα δικαιώματα, τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και οι δαπάνες
προσπέλασης και αποκατάστασης.
Λογισμικό : Οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μείον τις αποσβέσεις. Τα
κόστη που βελτιώνουν ή επιμηκύνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού, πέραν των
αρχικών τεχνικών προδιαγραφών, ή αντίστοιχα τα έξοδα μετατροπής λογισμικού,
ενσωματώνονται στο κόστος κτήσης του άυλου παγίου με απαραίτητη προϋπόθεση να μπορούν
να μετρηθούν με αξιοπιστία. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη
διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυμαίνεται από 1 έως 3 χρόνια. Η
συντήρηση των προγραμμάτων λογισμικού αναγνωρίζεται ως έξοδο όταν πραγματοποιείται η
δαπάνη.

Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων
Τα στοιχεία του ενεργητικού που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιμη ζωή δεν αποσβένονται και
υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης ετησίως όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική
αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η διαφορά μεταξύ της λογιστικής αξίας και του καθαρού
αναπόσβεστου ποσού καταχωρείται στα αποτελέσματα. Τα στοιχεία του ενεργητικού που
αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι
λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιμη αξία είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της
καθαρής αξίας πώλησης και της αξίας λόγω χρήσης. Η ζημία λόγω μείωσης της αξίας των
στοιχείων του ενεργητικού αναγνωρίζεται από την επιχείρηση, όταν η λογιστική αξία των
στοιχείων αυτών (ή της Μονάδας Δημιουργίας Ταμειακών Ροών) είναι μεγαλύτερη από το
ανακτήσιμο ποσό τους.
Καθαρή αξία πώλησης θεωρείται το ποσό από την πώληση ενός στοιχείου του ενεργητικού στα
πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και
προσχωρούν οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης
του στοιχείου ενεργητικού, ενώ, αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων
μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να εισρεύσουν στην επιχείρηση από τη χρήση
ενός στοιχείου ενεργητικού και από την διάθεση του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής
του.

Προσδιορισμός των ευλόγων αξιών
Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές
(χρηματιστήρια), προσδιορίζεται από τις δημοσιευόμενες τιμές που ισχύουν κατά την
ημερομηνία του ισολογισμού. Η εύλογη αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που δεν
διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται με την χρήση τεχνικών αποτίμησης και
παραδοχών που στηρίζονται σε δεδομένα της αγοράς κατά την ημερομηνία λήξης της περιόδου
αναφοράς.
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Αποθέματα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στο χαμηλότερο του κόστους ή την καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία.
Το κόστος των εμπορευμάτων περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν ώστε να
βρεθούν στο τρέχον σημείο εναπόθεσης και αποτελείται από το κόστος μεταφοράς – ναύλος,
ασφάλεια και δασμοί. Το κόστος των αποθεμάτων δεν περιλαμβάνει χρηματοοικονομικά έξοδα.
Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμημένη τιμή πώλησης στη συνήθη πορεία των
εργασιών του Ομίλου οποιαδήποτε σχετικά έξοδα πώλησης. Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα
ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν μετρητά στο ταμείο, καταθέσεις όψεως,
προθεσμιακές καταθέσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς υπερανάληψης, καθώς και άλλες υψηλής
ρευστότητας επενδύσεις οι οποίες είναι άμεσα μετατρέψιμες σε συγκεκριμένα ποσά ταμειακών
διαθεσίμων που υπόκεινται σε μη σημαντικό κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.
Για τον σκοπό της σύνταξης των ενοποιημένων Καταστάσεων των Ταμειακών Ροών, τα
χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και
χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω.

Φορολογία εισοδήματος & αναβαλλόμενος φόρος
Η επιβάρυνση της περιόδου με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους
και τους αναβαλλόμενους φόρους, δηλαδή τους φόρους ή τις φορολογικές ελαφρύνσεις που
σχετίζονται με τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν στην περίοδο αλλά έχουν ήδη
καταλογιστεί ή θα καταλογιστούν από τις φορολογικές αρχές σε διαφορετικές περιόδους. Ο
φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται στον λογαριασμό των αποτελεσμάτων της περιόδου, εκτός
του φόρου εκείνου που αφορά συναλλαγές που καταχωρήθηκαν απευθείας στα ίδια κεφάλαια,
στην οποία περίπτωση καταχωρείται απευθείας, κατά ανάλογο τρόπο, στα ίδια κεφάλαια.
Οι τρέχοντες φόροι εισοδήματος περιλαμβάνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ή και
απαιτήσεις προς τις δημοσιονομικές αρχές που σχετίζονται με τους πληρωτέους φόρους επί του
φορολογητέου εισοδήματος της περιόδου και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που
αφορούν προηγούμενες χρήσεις.
Οι τρέχοντες φόροι επιμετρώνται σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές και τους
φορολογικούς νόμους που εφαρμόζονται στις διαχειριστικές περιόδους με τις οποίες
σχετίζονται, βασιζόμενα στο φορολογητέο κέρδος για το έτος. Όλες οι αλλαγές στα
βραχυπρόθεσμα φορολογικά στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις αναγνωρίζονται σαν
μέρος των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης που
προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων. Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος δεν
λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε
συναλλαγή, εκτός επιχειρηματικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε
ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζημία.
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Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις αποτιμώνται με βάση τους
φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να εφαρμοστούν στην περίοδο κατά την οποία θα
διακανονιστεί η απαίτηση ή η υποχρέωση, λαμβάνοντας υπόψη τους φορολογικούς
συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που έχουν τεθεί σε ισχύ ή ουσιαστικά ισχύουν μέχρι
την ημερομηνία του Ισολογισμού. Σε περίπτωση αδυναμίας σαφούς προσδιορισμού του χρόνου
αναστροφής των προσωρινών διαφορών εφαρμόζεται ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει
κατά την επόμενη της ημερομηνίας του ισολογισμού χρήση.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα
υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για την χρησιμοποίηση της προσωρινής διαφοράς που
δημιουργεί την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση.
Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται για τις προσωρινές διαφορές που
προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις, με εξαίρεση την
περίπτωση που η αναστροφή των προσωρινών διαφορών ελέγχεται από τον Όμιλο και είναι
πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δεν θα αναστραφούν στο προβλεπτό μέλλον.
Οι περισσότερες αλλαγές στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις
αναγνωρίζονται σαν ένα κομμάτι των φορολογικών εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων
χρήσης. Μόνο αυτές οι μεταβολές στα στοιχεία του ενεργητικού ή τις υποχρεώσεις που
επηρεάζουν τις προσωρινές διαφορές αναγνωρίζονται κατευθείαν στα ίδια κεφάλαια του Ομίλου,
όπως η επανεκτίμηση της αξίας της ακίνητης περιουσίας, έχουν ως αποτέλεσμα την σχετική
αλλαγή στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις να χρεώνεται έναντι του
σχετικού λογαριασμού της καθαρής θέσης.

Παροχές στο προσωπικό Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς τους εργαζομένους (εκτός από παροχές λήξης της
εργασιακής σχέσης) σε χρήμα και σε είδος αναγνωρίζονται ως έξοδο όταν καθίστανται
δεδουλευμένες. Τυχόν ανεξόφλητο ποσό καταχωρείται ως υποχρέωση, ενώ σε περίπτωση που
το ποσό που ήδη καταβλήθηκε υπερβαίνει το ποσό των παροχών, η επιχείρηση αναγνωρίζει το
υπερβάλλον ποσό ως στοιχείο του ενεργητικού της (προπληρωθέν έξοδο) μόνο κατά την
έκταση που η προπληρωμή θα οδηγήσει σε μείωση μελλοντικών πληρωμών ή σε επιστροφή.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Οι παροχές μετά τη λήξη της απασχόλησης περιλαμβάνουν εφάπαξ αποζημιώσεις
συνταξιοδότησης, συντάξεις και άλλες παροχές που καταβάλλονται στους εργαζόμενους μετά
την λήξη της απασχόλησης ως αντάλλαγμα της υπηρεσίας τους. Οι υποχρεώσεις του Ομίλου
για παροχές συνταξιοδότησης αφορούν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών όσο και
προγράμματα καθορισμένων παροχών. Το δεδουλευμένο κόστος των προγραμμάτων
καθορισμένων εισφορών καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο που αφορά. Τα προγράμματα
συνταξιοδότησης που υιοθετούνται από τον Όμιλο χρηματοδοτούνται εν μέρει μέσω πληρωμών
σε ασφαλιστικές εταιρείες ή σε κρατικά κοινωνικά ασφαλιστικά ιδρύματα.
•

Πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών

Τα προγράμματα καθορισμένων εισφορών αφορούν την καταβολή εισφορών σε Ασφαλιστικούς
Φορείς, με αποτέλεσμα να μην ανακύπτει νομική υποχρέωση του Ομίλου σε περίπτωση που το
Κρατικό Ταμείο αδυνατεί να καταβάλλει σύνταξη στον ασφαλιζόμενο. Η υποχρέωση του
εργοδότη περιορίζεται στην καταβολή των εργοδοτικών εισφορών στα Ταμεία. Η πληρωτέα
εισφορά από τον Όμιλο σε ένα πρόγραμμα καθορισμένων εισφορών, αναγνωρίζεται ως
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υποχρέωση μετά και την αφαίρεση της εισφοράς που καταβλήθηκε, ενώ οι δεδουλευμένες
εισφορές αναγνωρίζονται ως έξοδο στα αποτελέσματα της χρήσης.
•

Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών

Σύμφωνα με τον Ν. 2112/1920 και 4093/2012 η Εταιρεία καταβάλλει στους εργαζόμενους
αποζημιώσεις επί απόλυσης ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης. Το ύψος των
καταβαλλόμενων ποσών αποζημίωσης εξαρτάται από τα έτη προϋπηρεσίας, το ύψος των
αποδοχών και τον τρόπο απομάκρυνσης από την υπηρεσία (απόλυση ή συνταξιοδότηση). Η
θεμελίωση δικαιώματος συμμετοχής σε αυτά τα προγράμματα, βασίζεται συνήθως στα χρόνια
προϋπηρεσίας του υπαλλήλου μέχρι την συνταξιοδότηση του.
Η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης για τα προγράμματα
καθορισμένων παροχών αποτελεί την παρούσα αξία της υποχρέωσης για την καθορισμένη
παροχή μείον την εύλογη αξία των στοιχείων του ενεργητικού του προγράμματος (αποθεματικό
από τις καταβολές στην ασφαλιστική εταιρεία) και τις μεταβολές που προκύπτουν από
οποιοδήποτε αναλογιστικό κέρδος ή ζημία και το κόστος της προϋπηρεσίας. Η δέσμευση της
καθορισμένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή με τη χρήση της
μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας (projected unit credit method).
Ένα πρόγραμμα συγκεκριμένων παροχών καθορίζει με βάση διάφορες παραμέτρους, όπως η
ηλικία, τα έτη προϋπηρεσίας, ο μισθός, συγκεκριμένες υποχρεώσεις για καταβλητέες παροχές
Οι προβλέψεις που αφορούν την περίοδο περιλαμβάνονται στο σχετικό κόστος προσωπικού στις
συνημμένες απλές και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και συνίστανται από το
τρέχον και παρελθόν κόστος υπηρεσίας, το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος, τα αναλογιστικά
κέρδη ή ζημιές και τις όποιες πιθανές πρόσθετες επιβαρύνσεις. Αναφορικά με τα μη
αναγνωρισμένα αναλογιστικά κέρδη ή ζημιές, ακολουθείται το αναθεωρημένο ΔΛΠ 19R, το
οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από τροποποιήσεις στην λογιστική των προγραμμάτων
καθορισμένων παροχών, μεταξύ άλλων:
την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών / ζημιών στα λοιπά συνολικά έσοδα και
την οριστική εξαίρεση τους από τα αποτελέσματα της χρήσης,
τη μη αναγνώριση πλέον των αναμενόμενων αποδόσεων των επενδύσεων του
προγράμματος στα αποτελέσματα της χρήσης αλλά την αναγνώριση του σχετικού τόκου επί
της καθαρής υποχρέωσης / (απαίτησης) της παροχής υπολογιζόμενου βάσει του
προεξοφλητικού επιτοκίου που χρησιμοποιείται για την επιμέτρηση της υποχρέωσης
καθορισμένων παροχών,
την αναγνώριση του κόστους προϋπηρεσίας στα αποτελέσματα της χρήσης την
νωρίτερα εκ των ημερομηνιών τροποποίησης του προγράμματος ή όταν αναγνωρίζεται η
σχετική αναδιάρθρωση ή η τερματική παροχή,
λοιπές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες γνωστοποιήσεις, όπως ποσοτική ανάλυση
ευαισθησίας.

Επιχορηγήσεις
Ο Όμιλος αναγνωρίζει τις κρατικές επιχορηγήσεις οι οποίες ικανοποιούν αθροιστικά τα εξής
κριτήρια: α) υπάρχει εύλογη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση έχει συμμορφωθεί ή πρόκειται να
συμμορφωθεί με τους όρους της επιχορήγησης και β) πιθανολογείται ότι το ποσό της
επιχορήγησης θα εισπραχθεί. Οι επιχορηγήσεις καταχωρούνται στην εύλογη αξία και
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αναγνωρίζονται με τρόπο συστηματικό στα έσοδα, με βάση την αρχή του συσχετισμού των
επιχορηγήσεων με τα αντίστοιχα κόστη τα οποία και επιχορηγούν.
Οι επιχορηγήσεις που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού περιλαμβάνονται στις
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ως έσοδο επόμενων χρήσεων και αναγνωρίζονται συστηματικά
και ορθολογικά στα έσοδα κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του παγίου στοιχείου του
ενεργητικού.

Προβλέψεις
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις
ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων
και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία.
Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης κάθε ισολογισμού και
προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης που αναμένεται
να απαιτηθεί για τη διευθέτηση της υποχρέωσης. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν
αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός αν η πιθανότητα
εκροών πόρων οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες
απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η
εισροή οικονομικών οφελών είναι πιθανή.

Αναγνώριση εσόδων και εξόδων
Έσοδα :
Πωλήσεις αγαθών : Τα έσοδα επιμετρώνται στην αξία του τιμήματος που εισπράχθηκε
ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες
που παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας του Ομίλου, καθαρά από εκπτώσεις,
ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που σχετίζονται με πωλήσεις. Ο Όμιλος αναγνωρίζει στα
αποτελέσματα της χρήσης τις πωλήσεις των αγαθών τη χρονική στιγμή που μεταβιβάζονται
στον πελάτη τα οφέλη και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ιδιοκτησία αυτών των αγαθών.
Παροχή υπηρεσιών : Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που
παρέχονται οι υπηρεσίες, με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε
σχέση με το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Έσοδα από τόκους : Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας
και με την χρήση του πραγματικού επιτοκίου. Όταν υπάρχει απομείωση των απαιτήσεων, η
λογιστική αξία αυτών μειώνεται στο ανακτήσιμο ποσό τους το οποίο είναι η παρούσα αξία των
αναμενόμενων μελλοντικών ταμειακών ροών προεξοφλουμένων με το αρχικό πραγματικό
επιτόκιο. Στην συνέχεια λογίζονται τόκοι με το ίδιο επιτόκιο επί της απομειωμένης (νέας
λογιστικής) αξίας.
Έξοδα :
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. Οι πληρωμές που
πραγματοποιούνται για λειτουργικές μισθώσεις μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έξοδα,
κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. Τα έξοδα από τόκους αναγνωρίζονται σε δεδουλευμένη
βάση.
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Μισθώσεις
Εταιρεία Ομίλου ως Μισθωτής : Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση
Χρηματοοικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία
υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για
χρήση. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος
χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα
σταθερό επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο.
Τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και
στη συνέχεια μειώνονται κατά το ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και τυχόν απομείωσης.
Το δικαίωμα χρήσης αποσβένεται στη μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του
στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με τη σταθερή μέθοδο. Η αρχική επιμέτρηση των
δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από :
•

το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης,

•
τις πληρωμές μισθώσεων που έγιναν την ημερομηνία έναρξης ή πριν από αυτήν,
μειωμένες κατά το ποσό των προσφερόμενων εκπτώσεων ή άλλων κινήτρων,
•

τις αρχικές δαπάνες, που είναι άμεσα συνδεδεμένες με το μίσθιο,

•

τα κόστη αποκατάστασης.

Τέλος, προσαρμόζονται σε συγκεκριμένες επαναμετρήσεις της αντίστοιχης υποχρέωσης
μίσθωσης.
Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των μισθωμάτων, που δεν
καταβλήθηκαν στην έναρξη της μίσθωσης. Προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της
μίσθωσης ή, εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να προσδιορισθεί από τη σύμβαση, με το
διαφορικό επιτόκιο δανεισμού (IBR). Το διαφορικό επιτόκιο δανεισμού είναι το κόστος που ο
μισθωτής θα όφειλε να πληρώσει για να δανειστεί το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να αποκτήσει
ένα στοιχείο παρόμοιας αξίας με το μισθωμένο στοιχείο ενεργητικού, σε ένα παρόμοιο
οικονομικό περιβάλλον και με παρόμοιους όρους και υποθέσεις.
Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των :
•
σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένου και των «κατ’ ουσίαν» σταθερών
μισθωμάτων),
•

μεταβλητών μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη,

•

υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί,

•
τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι
θα εξασκήσει το δικαίωμα,
•

κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα.

Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το
χρηματοοικονομικό κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Τέλος,
επανεκτιμώνται όταν υπάρχει αλλαγή : α) στα μισθώματα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β)
στην εκτίμηση του ποσού της υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, ή γ) στην
αξιολόγηση ενός δικαιώματος επιλογής αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα
49

εξασκηθεί ή ενός δικαιώματος επιλογής λήξης της σύμβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν
θα εξασκηθεί.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία κατά την μετάβαση έκαναν χρήση των παρακάτω πρακτικών
διευκολύνσεων που προβλέπονται από το ΔΠΧΑ 16 για μισθώσεις που είχαν ταξινομηθεί ως
λειτουργικές, σύμφωνα με το ΔΛΠ 17 :
•
Χρήση των προηγούμενων αξιολογήσεων, οι οποίες έγιναν κατά την εφαρμογή του ΔΛΠ
17 και της Διερμηνείας ΕΔΔΠΧΑ 4, ώστε να προσδιοριστεί εάν μία σύμβαση περιέχει μίσθωση,
ή εάν μία σύμβαση είναι μίσθωση στην ημερομηνία της αρχικής εφαρμογής.
•
Χρήση του λογιστικού χειρισμού των λειτουργικών μισθώσεων για μισθώσεις που έχουν
διάρκεια μικρότερη των 12 μηνών κατά την 1η Ιανουαρίου 2019.
•
Χρήση ενός ενιαίου προεξοφλητικού επιτοκίου σε χαρτοφυλάκιο μισθώσεων με
παρόμοια χαρακτηριστικά.
•
Εξαίρεση των αρχικών άμεσων δαπανών για την επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης
των παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής.

Διανομή μερισμάτων
Η διανομή μερισμάτων στους μετόχους της μητρικής αναγνωρίζεται ως υποχρέωση στις
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την ημερομηνία κατά την οποία η διανομή εγκρίνεται
από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

50

3.1.Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις
3.1.1 Οικονομικές πληροφορίες κατά τομέα
Για διοικητικούς σκοπούς, ο Όμιλος είναι οργανωμένος σε τρεις κύριες επιχειρηματικές
δραστηριότητες : κλιματισμός, λευκές συσκευές και μικροσυσκευές. Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8 –
Λειτουργικοί Τομείς, η διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των
επιχειρηματικών τομέων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διάθεση
πόρων και την αξιολόγηση απόδοσης. Η αξιολόγηση της απόδοσης του τομέα βασίζεται στα
λειτουργικά αποτελέσματα τα οποία διορθώνονται με την απαλοιφή των ενδοομιλικών
συναλλαγών.
Οι δραστηριότητες του Ομίλου, οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια και τα ποσοτικά όρια του
ΔΠΧΑ 8 για να αποτελέσουν διακριτό λειτουργικό τομέα, συνδυάζονται και παρουσιάζονται υπό
την περιγραφή «Λοιπά».
Τα ποσά που παρουσιάζονται στις παρακάτω αναλύσεις, συμφωνούν αθροιστικά με τα
αντίστοιχα ποσά των κονδυλίων των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.
Τα αποτελέσματα του Ομίλου ανά τομέα την 31.12.2020 και 31.12.2019 αντίστοιχα
αναλύονται ως εξής :

Ποσά σε €
Κλιματιστικά

1/1-31/12/2020
40.776.126

1/1-31/12/2019
45.126.916

%Μεταβολή
-10%

Λευκές συσκευές

6.808.116

5.338.192

28%

Μικροσυσκευές

15.709.458

15.732.803

0%

Λοιπά
Διεταιρικές Πωλήσεις
Καθαρές πωλήσεις

173.743
-3.182.288
60.285.155

153.909
-2.068.237
64.283.584

13%
54%
-6%

Μικτό κέρδος
Κλιματιστικά
Λευκές συσκευές
Μικροσυσκευές
Λοιπά
Διεταιρικές
Σύνολο
Κλιματιστικά
Λευκές συσκευές
Μικροσυσκευές
Λοιπά
Διεταιρικές
Σύνολο

14.332.811
2.186.689
7.085.901
63.194
-709.882
22.958.714
35,15%
32,12%
45,11%
36,37%
22,31%
38,08%

13.913.036
1.498.560
6.306.855
51.699
-371.668
21.398.483
30,83%
28,07%
40,09%
33,59%
17,97%
33,29%

3%
46%
12%
22%
91%
7%
14%
14%
13%
8%
24%
14%
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3.1.2 Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα
χρήσης στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, την ημερομηνία που το
μισθωμένο πάγιο καθίσταται διαθέσιμο για χρήση. Τα αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης των
περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού σχετίζονται με τις παρακάτω κατηγορίες παγίων και
παρουσιάζονται στο κονδύλι «Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού»:
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Δικαιώματα χρήσης
μεταφορικών μέσων
Δικαιώματα χρήσης
στοιχείων ενεργητικού

INVENTOR AG AE -Μητρική

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

243.601

261.723

243.601

261.723

243.601

261.723

243.601

261.723

Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Χρηματοοικονομικό έξοδο
Καθαρή παρούσα αξία
Υποχρέωσης

έως 1 έτος
99.592
-4.847
94.745

1 εως 5 έτη
170.272
-30.549

αργότερα από 5 έτη
0
0

Σύνολο
269.864
-35.397

139.723

0

234.468

Ο Όμιλος απεικονίζει τις υποχρεώσεις μίσθωσης στα κονδύλια «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Μισθώσεων» και «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων πληρωτέες στην επόμενη
χρήση» στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης.
Κατά την 31.12.2020 ο Όμιλος αναγνώρισε € 243.601 δικαιώματα χρήσης και € 94.745 σε
υποχρεώσεις μίσθωσης ενώ η Εταιρεία € 243.601 και € 94.745 αντίστοιχα. Για την περίοδο που
έληξε την 31.12.2020 ο Όμιλος αναγνώρισε € 97.210 αποσβέσεις και € 6.712
χρηματοοικονομικά έξοδα ενώ η Εταιρεία € 97.210 και € 6.712 αντίστοιχα.
Παρατίθεται η ανάλυση των υποχρεώσεων μισθώσεων για τα επόμενα έτη καθώς και τα
αναγνωρισμένα δικαιώματα χρήσης περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού ανά κατηγορία
παγίου :

Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

Δικαιώματα χρήσης
μεταφορικών μέσων

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2019

261.723

Προσθήκες
Αποσβέσεις
Αποαναγνώριση Δικαιωμάτων
Χρήσης

79.088
-97.210

Υπόλοιπα κατά την 31/12/2020

243.601

0
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3.1.3 Ενσώματες ακινητοποιήσεις
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής :

INVENTOR AG AE -Μητρική
Οικόπεδα & Κτίρια
(Ιδιοχρησ/μενα)

(Ποσά σε €)
Μικτή λογιστική αξία

3.083.017

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση
αξίας

Οικόπεδα &
Κτίρια
(Επενδυτικά)

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικ
Σύνολα
ά μέσα

519.835

61.394

731.348

25.098

4.420.691,09

0

0

-31.813

-553.119

-19.567

-604.499,57

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019

3.083.017

519.835

29.580

178.229

5.531

3.816.191,52

Μικτή λογιστική αξία

3.083.017

519.835

86.027

858.384

25.098

4.572.360,67

-51.008

-10.417

-35.009

-597.811

-20.027

-714.273,54

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση
αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019

3.032.008

509.417

51.018

260.572

5.071

3.858.087,12

Μικτή λογιστική αξία

3.083.017

519.835

79.424

921.971

25.098

4.629.344,42

Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή απομείωση
αξίας

-102.017

-20.835

-32.699

-646.673

-20.487

-822.710,45

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

2.981.000

499.000

46.725

275.297

4.611

3.806.633,96

Οικόπεδα & Κτίρια
(Ιδιοχρησ/μενα)

(Ποσά σε €)
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019

3.083.017

Οικόπεδα &
Κτίρια
(Επενδυτικά)
519.835

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

-51.008

-10.417

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικ
Σύνολα
ά μέσα

29.580

178.229

5.531

3.816.192

24.634

127.638

0

152.272

0

-602

0

-602

-3.196

-45.294

-460

-110.375

Μειώσεις αποσβέσεων

601

601

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές

0

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2019

3.032.008

509.417

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

-51.008

-10.417

Μειώσεις αποσβέσεων

51.018

260.572

5.071

3.858.087
53.742

0

53.742

0

-6.603

-1.748

0

-8.351

-4.293

-39.012

-460

-105.190

6.603

1.743

46.725

275.297

8.346

Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές

0

Καθαρή λογιστική αξία την 31/12/2020

2.981.000

499.000

4.611

3.806.634

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019

Οικόπεδα &
Οικόπεδα & Κτίρια
Κτίρια
(Επενδυτικά)
(Ιδιοχρησ/μενα)
3.433.068

519.835

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

-51.008

-10.417

Μηχανολογικός
εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Μεταφορικά μέσα

Σύνολα

29.580

178.229

5.531

4.166.243

24.634

127.638

0

152.272

0

-602

0

-602

-3.196

-45.294

-460

-110.375

Μειώσεις αποσβέσεων
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2019

601

3.373.608

-8.452
509.418

Προσθήκες
Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις

-58.079

-10.417

Μειώσεις αποσβέσεων
Καθαρές Συναλλαγματικές Διαφορές
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020

601

-8.452
51.018

260.572

5.071

4.199.687

0

54.978

0

54.978

-6.603

-1.748

0

-8.351

-4.293

-39.181

-460

-112.430

6.603

1.743

8.346

-6.321
3.309.207

-6.321
499.000

46.725
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276.364

4.611

4.135.908

3.1.4 Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Τα ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις
αναλύονται ως εξής :

INVENTOR AG AE -Μητρική

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)
Μικτή λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή
απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019
Μικτή λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή
απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2019
Μικτή λογιστική αξία
Συσσωρευμένη απόσβεση και / ή
απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020

(Ποσά σε €)

Άυλα (Λογισμικό)

(Ποσά σε €)

194.834

Άυλα (Λογισμικό)

Μικτή λογιστική αξία

194.834

Συσσωρευμένη απόσβεση και
/ ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2019

-188.633
6.201
202.018

-188.633
6.201

Μικτή λογιστική αξία

202.018

Συσσωρευμένη απόσβεση και
/ ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2019

-192.520
9.498
219.539

-192.520
9.498

Μικτή λογιστική αξία

219.539

Συσσωρευμένη απόσβεση και
/ ή απομείωση αξίας
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020

-194.957
24.583

Άυλα (Λογισμικό)

(Ποσά σε €)

-194.957
24.583

Άυλα (Λογισμικό)

6.201

Καθαρή λογιστική αξία την
1/1/2019

Προσθήκες

7.184

Προσθήκες

7.184

Αποσβέσεις

-3.887

Αποσβέσεις

-3.887

Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2019

9.498

Καθαρή λογιστική αξία
την 31/12/2019

9.498

Προσθήκες

17.521

Προσθήκες

17.521

Καθαρή λογιστική αξία την 1/1/2019

Πωλήσεις - Μειώσεις
Αποσβέσεις
Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020

6.201

Πωλήσεις - Μειώσεις
-2.436

Αποσβέσεις

-2.436

24.583

Καθαρή λογιστική αξία την
31/12/2020

24.583

3.1.5 Συμμετοχές σε θυγατρικές
Οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου περιλαμβάνουν με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης τις
εξής εταιρείες :
1. Συμμετοχή με ποσοστό 100% αξίας κτήσης € 300.000,00 στην εταιρία της Ρουμανίας
με την επωνυμία «SC ASSIMAKOPOULOS INVEST SRL». ( ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ)
2. Συμμετοχή με ποσοστό 95,12% αξίας κτήσης € 651.870,00 στην εταιρία της Ρουμανίας
«INVENTOR CONCEPT SRL». ( ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ)
3. Συμμετοχή με ποσοστό 100% αξίας κτήσης € 12.033,69 στην εταιρία στο Ηνωμένο
Βασίλειο με την επωνυμία «INVENTOR APPLIANCES LIMITED». ( ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ)
4. Συμμετοχή με ποσοστό 90% μέσω της εταιρείας Ρουμανίας με την επωνυμία «SC
ASSIMAKOPOULOS INVEST SRL» στην εταιρεία της Ρουμανίας « AG PROPERTIES» .(
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ)
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3.1.6 Αναβαλλόμενος φόρος
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις / υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από τις σχετικές
προσωρινές φορολογικές διαφορές έχουν ως εξής :
INVENTOR AG AE -Μητρική

(Ποσά σε € 01/01/2019

Υπόλοιπο
Έναρξης

Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Αποθεματικα

0
0
0
0

Αποφορολόγηση
Αποθεματικών

0

Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους

(Ποσά σε € 31/12/2019
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα χρήσης
Αποθεματικα
Αποφορολόγηση
Αποθεματικών
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

(Ποσά σε € 31/12/2020
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία
Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Δικαιώματα χρήσης
Αποθεματικά
Αποφορολόγηση
Αποθεματικών
Μακροπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Παροχές σε Εργαζομένους
Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Αναγνωρισμένο Στα Ίδια
Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης
Συνολικού εισοδήματος

-18.487
-1.114
-17.373
0

Συναλλαγ
ματικές
Διαφορές

0

0

-30.478

0

5.647
-36.125

0

236.856

0

26.030

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις
Βραχυπρόθεσμες
Υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές
υποχρεώσεις
Σύνολο

Αναγνωρισμένο Στην
Κατάσταση Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων

0

Υπόλοιπο
Λήξης
-18.487
-1.114
-17.373
-30.478

5.647
-36.125
0

236.856
26.030

210.826

210.826

0

-18.585

0

0

-18.585

0
0

-18.585
199.785

-30.478

0

-18.585
169.307

Υπόλοιπο
Έναρξης
-18.487
-1.114
-17.373
0
-30.478

Αναγνωρισμένο Στην
Κατάσταση Λογαριασμού
Αποτελεσμάτων

Αναγνωρισμένο Στα Ίδια
Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης
Συνολικού εισοδήματος

-27.826
559
-26.639
-1.746
0

-30.478

Συναλλαγ
ματικές
Διαφορές

Υπόλοιπο
Λήξης

0

0

-2.702

0

-46.312
-555
-44.011
-1.746
-33.180

0

304.379

-2.702
67.523

26.030

3.234

210.826

64.289

-18.585

9.300

0

0

-9.284

-18.585
169.307

9.300
48.998

-2.702

0

-9.284
215.603

Υπόλοιπο
Έναρξης
-46.312
-555
-44.011
-1.746
-33.180

0

-33.180

236.856

29.264
275.115

Αναγνωρισμένο Στην
Αναγνωρισμένο Στα Ίδια
Συναλλαγ
Υπόλοιπο
Κατάσταση Λογαριασμού Κεφάλαια Μέσω Κατάστασης
ματικές
Λήξης
Αποτελεσμάτων
Συνολικού εισοδήματος
Διαφορές
-19.953
0
0
-66.265
-782
-1.337
-18.724
-62.735
-446
-2.192
0
-2.326
0
-35.506

-33.180

-2.326

304.379

60.872

29.264

6.183

35.447

275.115
0

47.220
7.469

322.335
7.469

-9.284

-41.469

0

0

-50.753

-9.284
215.603

-41.469
-549

-2.326

0

-50.753
212.728
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0

-35.506
0

365.251

Στο συνολικό ποσό των € 243.630 της ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης
περιλαμβάνεται αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ποσού € 30.902 η οποία σχηματίστηκε
από τη θυγατρική INVENTOR CONCEPT SRL για την πρόβλεψη απομείωσης αποθεμάτων.
3.1.7 Αποθέματα
Τα αποθέματα που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής :
Όμιλος INVENTOR

INVENTOR AG AE -Μητρική

Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Εμπορεύματα

15.005.017

12.943.776

12.963.267

10.504.274

630.442

27.030

502.707

27.030

Σύνολο
Μείον: Προβλέψεις για άχρηστα,
καθυστερημένα και
κατεστραμμένα αποθέματα

15.635.459

12.970.807

13.465.973

10.531.304

Αποθέματα - Συνολική αξία

15.442.321

12.970.807

13.465.973

10.531.304

Προκαταβολές για αποθέματα

-193.138

3.1.8 Λοιπές απαιτήσεις
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Χρεώστες Διάφοροι
Απαιτήσεις Από Ελληνικό
Δημόσιο
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα
μέρη
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Πρoπληρωθέντα έξοδα
Σύνολο

INVENTOR AG AE -Μητρική

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

223.821

626.770

44.569

31/12/2019
52.951

1.604.394

427.332

1.604.394

427.332

3.309

3.309

3.309

3.309

517.241

403.454

457.614

403.454

2.348.766

1.460.865

2.109.886

887.046

Στην κατηγορία «Χρεώστες Διάφοροι» για την χρήση 2020 περιλαμβάνονται κυρίως ποσά
πιστωτικού ΦΠΑ θυγατρικών, από δικαιοδοσίες εκτός Ελλάδος. Στις λοιπές απαιτήσεις δεν
περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες και μη απομειωμένες απαιτήσεις.
3.1.9 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

31/12/2020

INVENTOR AG AE -Μητρική
31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Λοιπές Μακροπρόθεσμες
Απαιτήσεις
Εγγυήσεις ενοικίων & λοιπές

35.878

38.311

26.884

31.651

Σύνολο

35.878

38.311

26.884

31.651

3.1.10 Δανειακές υποχρεώσεις
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

31/12/2020

INVENTOR AG AE -Μητρική
31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Μακροπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός

10.895.833

2.521.389

10.895.833

2.521.389

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές
Υποχρεώσεις
Τραπεζικός δανεισμός

10.895.833

2.521.389

10.895.833

2.521.389

5.696.569

5.807.336

5.696.569

5.807.336

730.183

2.700.602

730.183

2.700.602
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Σύνολο

8.397.172

6.537.519

8.397.172

6.537.519

Σύνολο

19.293.005

9.058.908

19.293.005

9.058.908
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Τα πραγματικά σταθμισμένα μέσα επιτόκια δανεισμού του Ομίλου, την ημερομηνία του
ισολογισμού είναι 4,67%.
Κίνηση δανειακών υποχρεώσεων
Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε χιλιάδες €)
31/12/2020
Υπόλοιπο έναρξης
Αποπληρωμές
Εισπράξεις
Λοιπές
Αναταξινόμηση

Σύνολο

Βραχυπρόθεσμες Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Δανειακές
Υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις

Συνολικές Δανειακές
Υποχρεώσεις

31/12/2019

Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις

Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις

6.537.519

2.521.389

9.058.908

7.034.643

2.042.410,98

9.077.054

-20.894.561
20.053.612
0
2.700.602

-752.970
11.730.000
98.017
-2.700.602

-21.647.531
31.783.612
98.017
0

-23.011.934
21.784.627
0
730.183

-1.516.199,47
2.570.000,00
155.360,00
-730.183,09

-24.528.133
24.354.627
155.360
0

8.397.172

10.895.834

19.293.006

6.537.519

2.521.388,42

9.058.908

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε χιλιάδες €)
Βραχυπρόθεσμες
31/12/2020
Δανειακές Υποχρεώσεις
Υπόλοιπο έναρξης
Αποπληρωμές
Εισπράξεις

Μακροπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις

Αναταξινόμηση

31/12/2019

Βραχυπρόθεσμες
Δανειακές
Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες
Δανειακές Υποχρεώσεις

Συνολικές Δανειακές
Υποχρεώσεις

6.537.519

2.521.389

9.058.908

7.034.643

2.042.411

9.077.054

-20.894.561
20.053.612

-21.647.531
31.783.612
98.017
0

-23.011.934
21.784.627

2.700.602

-752.970
11.730.000
98.017
-2.700.602

730.183

-1.516.199
2.570.000
155.360
-730.183

-24.528.133
24.354.627
155.360
0

8.397.172

10.895.833

19.293.006

6.537.519

2.521.389

9.058.908

Λοιπές

Σύνολο

Συνολικές Δανειακές
Υποχρεώσεις

3.1.11 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

INVENTOR AG AE -Μητρική

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

0
0
0
0

0
41.532
-9.966

Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα

0
41.532
-9.966
0

0
0
0
0

Υπόλοιπο τέλους

31.566

0

31.566

0

1.240.259

1.554.590

1.240.259

1.554.590

-243.336

-314.331

-243.336

-314.331

996.923

1.240.259

996.923

1.240.259

1.028.489

1.240.259

1.028.489

1.240.259

Επιχορηγήσεις
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Μεταφορά στα αποτελέσματα

Λοιπά
Υπόλοιπο έναρξης
Προσθήκες
Μεταφορά στα αποτελέσματα
Μεταφορά από / (σε) Βραχυπρόθεσμα
Συναλλαγματικές διαφορές
Υπόλοιπο τέλους
Σύνολο

3.1.12 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις
Όμιλος INVENTOR

INVENTOR AG AE -Μητρική

Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Πελάτες

3.831.876

2.071.100

3.769.705
1.863.815

1.966.652
1.758.977

Μείον: Προβλέψεις απομείωσης

319.277
3.063.344
-240.948

146.142
6.322.177
-284.339

3.063.344
-240.948

6.321.451
-284.339

Καθαρές εμπορικές απαιτήσεις

6.973.549

8.255.081

8.455.916

9.762.741

6.973.549

8.255.081

8.455.916

9.762.741

Πελάτες συνδεδεμένες οντότητες
Απαιτήσεις από πωλήσεις OMP
Επιταγές Εισπρακτέες

Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
Προκαταβολές σε προμηθευτές
Σύνολο

Η κίνηση της πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων σχετικά με τους Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις αναλύεται κατωτέρω :
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Όμιλος INVENTOR

INVENTOR AG AE -Μητρική

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις

Ποσά σε €

Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές
Απαιτήσεις

Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου 2020 σύμφωνα με
284.339
το ΔΠΧΑ 9
Επανεκτίμηση ζημιάς
-43.390
Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου 2020

284.339
-43.390

240.948

240.948

Η ενηλικίωση των απαιτήσεων σχετικά με τους Πελάτες και Λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις
αναλύεται κατωτέρω:
Ποσά σε €
Ενηλικίωση Εμπορικών
Απαιτήσεων
2020
2019

0-3 μήνες

5.957.163
5.849.682

3-6 μήνες

6-12 μήνες

>1 έτους

Ληξιπρόθεσμες και
απομειωμένες

Σύνολο

975.701
2.091.192

36.946
298.664

244.687
256.909

-240.948
-241.367

6.973.549
8.255.081

INVENTOR AG AE. - Μητρική
Ποσά σε €
Ενηλικίωση Εμπορικών
2020
2019

0-3 μήνες
7.070.496
6.592.207

3-6 μήνες

6-12 μήνες

>1 έτους

Ληξιπρόθεσμες και
απομειωμένες

Σύνολο

1.344.735
2.581.916

36.946
573.881

244.687
256.103

-240.948
-241.367

8.455.916
9.762.740

3.1.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

31/12/2020

199.946
18.573.074
Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές καταθέσεις
Διαθέσιμα στο ταμείο
Σύνολο

18.773.020

INVENTOR AG AE -Μητρική
31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

204.822
5.837.869

199.640
17.725.296

204.751
4.966.881

6.042.692

17.924.937

5.171.632

Στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου δεν περιλαμβάνονται δεσμευμένα ποσά.
3.1.14 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Η ανάλυση των υπολοίπων των προμηθευτών και των λοιπών συναφών υποχρεώσεων του
Ομίλου και της Εταιρείας έχει ως εξής :
Όμιλος INVENTOR

INVENTOR AG AE -Μητρική

Ποσά σε €

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Προμηθευτές

5.538.656
85.901
1.383.697

8.700.070
332.314
559.323

5.117.500
85.901
1.382.186

7.595.665
332.314
559.323

7.008.254

9.591.707

6.585.587

8.487.303

Αξιόγραφα Πληρωτέα
Προκαταβολές πελατών
Σύνολο

3.1.15 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €

INVENTOR AG AE -Μητρική

31/12/2020

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

Λοιπές υποχρεώσεις

109.052
199.954
151.627
717.817
211.605

113.193
125.987
148.102
274.277
173.253

109.052
160.103
148.566
718.340
157.928

113.193
125.987
148.102
79.805
116.684

Σύνολο

1.390.055

834.811

1.293.989

583.770

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
Δεδουλευμένα έξοδα
Ασφαλιστικοί οργανισμοί
Λοιποί φόροι και τέλη
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3.1.16 Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Το εγκεκριμένο κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 15.450 μετοχές ονομαστικής αξίας € 30,00
η κάθε μία, και είναι ολοσχερώς καταβλημένο.
Ονομαστικές
Μετοχές

Αξία Μετοχής
σε €

15.450

30,00 €

463.500,00 €

15.450

30,00€

463.500,00 €

Σύνολο

Αξία Μετοχικού
Κεφαλαίου σε €

Λοιπά Αποθεματικά
Τα αποθεματικά που παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής :
INVENTOR AG AE -Μητρική
Αποθεματικά
εύλογης αξίας

154.500

114.395

0

Μεταβολές/ προσαρμογές χρήσης

0

0

0

0

0

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

0

0

0

-2.702

-2.702

Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

Ειδικά & Έκτακτα
Αποθεματικά

Αποθεματικό
Aναλογιστικών
Κερδών/Ζημιών
-17.881

Τακτικό
Αποθεματικό

Ποσά σε €

Σύνολα
251.014

0

0

0

11.258

11.258

154.500

114.395

0

-9.325

259.570

Μεταβολές/ προσαρμογές χρήσης

0

0

0

0

0

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

0

0

0

-2.326

-2.326

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2019

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2020

0

0

0

9.690

9.690

154.500

114.395

0

-1.961

266.934

Όμιλος INVENTOR
Ποσά σε €
Υπόλοιπα κατά την 1η Ιανουαρίου 2019, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ

Τακτικό
Αποθεματικό

Αποθεματικά
εύλογης αξίας

Ειδικά & Έκτακτα
Αποθεματικά

Αποθεματικό
Aναλογιστικών
Κερδών/Ζημιών
-17.881

Σύνολα

154.500

114.395

50.158

Μεταβολές/ προσαρμογές χρήσης

0

0

22.117

0

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

0

0

0

-2.702

-2.702

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

0

0

0

11.258

11.258
331.844

Υπόλοιπο τέλους 31/12/2019

301.172
22.117

154.500

114.395

72.274

-9.325

Μεταβολές/ προσαρμογές χρήσης

0

0

4.067

0

4.067

Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)

0

0

0

-2.326

-2.326

Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Υπόλοιπο τέλους 31/12/2020

0

0

0

9.690

9.690

154.500

114.395

76.619

-1.961

343.276

Η πλειοψηφία των ανωτέρω αποθεματικών προέρχεται από τη Μητρική Εταιρεία του Ομίλου.
Σύμφωνα με την Ελληνική εμπορική νομοθεσία, οι εταιρείες υποχρεούνται, από τα κέρδη της
χρήσης, να σχηματίσουν το 5% σαν τακτικό αποθεματικό μέχρις ότου αυτό φτάσει το ένα τρίτο
του καταβλημένου μετοχικού τους κεφαλαίου. Κατά την διάρκεια της ζωής της εταιρείας
απαγορεύεται η διανομή του τακτικού αποθεματικού.
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων αφορούν μη διανεμηθέντα κέρδη τα
οποία απαλλάσσονται της φορολογίας βάσει ειδικών διατάξεων αναπτυξιακών νόμων (υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχουν επαρκή κέρδη για το σχηματισμό τους). Τα αποθεματικά αυτά
αφορούν κατά κύριο λόγο επενδύσεις και δεν διανέμονται.
Τα αποθεματικά από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα και τα αποθεματικά
φορολογηθέντα κατ’ ειδικό τρόπο αφορούν έσοδα από τόκους και πωλήσεις συμμετοχών
εισηγμένων και μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο εταιρειών και τα οποία είναι μη
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φορολογήσιμα ή έχει γίνει παρακράτηση φόρου στην πηγή. Πέραν των τυχόν προπληρωθέντων
φόρων τα αποθεματικά αυτά υπόκεινται σε φορολόγηση στην περίπτωση διανομής τους.
Αποθεματικό μετατροπής ισολογισμού
Το αποθεματικό μετατροπής Ισολογισμού χρησιμοποιείται για την καταχώριση
συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από τη μετατροπή νομίσματος κατά την
ενοποίηση των εταιρειών εξωτερικού. Το υπόλοιπο του αποθεματικού την 31.12.2020 ανέρχεται
σε € 40.496 (31.12.2019 : € 10.910)
Οι κυριότερες συναλλαγματικές ισοτιμίες μετατροπής των οικονομικών καταστάσεων
θυγατρικών εταιρειών εξωτερικού ήταν :

ΕUR / RON

31.12.2020
4,8694

31.12.2019
4,7793

Μεταβολή
1.89%

EUR / GBP

0,8990

0,8508

5,67%

3.1.17 Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού
Η παρούσα αξία της υποχρέωσης για τον Όμιλο INVENTOR κατά την λήξη της χρήσης 2020
είναι € 171.404 και η αντίστοιχη για το 2019 είναι € 155.333.

(Ποσά σε €)

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών 2020

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών 2019

25.974

25.974

Χρηματοοικονομικό κόστος

3.636

2.536

Παροχές πληρωθείσες

-7.698

-14.996

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

Κόστος (αποτέλεσμα) Διακανονισμών
Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση
αποτελεσμάτων
Αναλογιστικά (κέρδη)/ζημίες που
επιβαρύνουν την κατάσταση συνολικών
εσόδων
Ποσό που επιβάρυνε την κατάσταση
συνολικών εσόδων

(Ποσά σε €)

3.849

0

25.761

13.514

-9.690

0

-9.690

0

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών 2020

Προγράμματα
καθορισμένων
παροχών 2019

Υπόλοιπο έναρξης

155.333

141.819

Κόστος τρέχουσας απασχόλησης

25.974

25.974

Χρηματοοικονομικό κόστος

3.636

2.536

Aναλογιστικά (κέρδη) / ζημιές

-9.690

0

Αποτελέσματα Διακανονισμών

3.849

0

Παροχές πληρωθείσες

-7.698

-14.996

171.404

155.333

Υπόλοιπο τέλους
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Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για λογιστικούς σκοπούς είναι οι
εξής :
31/12/2020

31/12/2019

Προεξοφλητικό επιτόκιο

1,50%

Μελλοντικές αυξήσεις
μισθών

2,00%

2,00%

2,00%

Πληθωρισμός

2,00%

2,00%

3.1.18 Προβλέψεις
Οι προβλέψεις που αφορούν τον Όμιλο και την Εταιρεία αναγνωρίζονται εφ’ όσον υπάρχουν
παρούσες νομικές ή τεκμαρτές υποχρεώσεις ως συνέπεια παλαιότερων γεγονότων, εφ’ όσον
υπάρχει πιθανότητα εκκαθάρισης τους μέσω εκροών πόρων, και εφ’ όσον η υποχρέωση του
ποσού μπορεί να υπολογιστεί αξιόπιστα. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά την ημερομηνία
σύνταξης κάθε ισολογισμού και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα
αξία των εξόδων. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον υπάρχει πιθανότητα εισροής οικονομικών οφελών.
Απαξίωση των αποθεμάτων
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα αποθέματα με πολύ χαμηλή
κίνηση στην αγορά. Οι μειώσεις της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία
και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την
περίοδο που εμφανίζονται.
Λοιπές Προβλέψεις. Αφορά προβλέψεις για διάφορους κινδύνους κανένας από τους οποίους δεν
είναι σημαντικός για τον Όμιλο καθώς και για ενδεχόμενες υποχρεώσεις που απορρέουν από
παρούσες δεσμεύσεις. Η Εταιρεία έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού € 1.343 χιλ. για
την κάλυψη του κόστους επισκευής και αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης
ηλεκτρικών συσκευών. Η πρόβλεψη αναπροσαρμόζεται στο τέλος κάθε χρήσης.
Ποσά σε €

Απαξίωση των
αποθεμάτων
1/1/2019
0

Εγγυήσεις
εμπορευμάτων
878.442

644.994

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως
Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν

-377.123

Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως
31/12/2019

-193.138

Πρόσθετες προβλέψεις χρήσεως

31/12/2020

-193.138
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644.994
0
-377.123

1.146.313

1.146.313

536.592
-339.842

343.454
0
-339.842

1.343.064

1.149.926

Μη χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις που αναστράφηκαν
Χρησιμοποιηθείσες προβλέψεις χρήσεως

Σύνολα
878.442

3.1.19 Κόστος πωλήσεων

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Αποθέματα έναρξης

10.504.274

7.548.282

Κόστος αγορών χρήσης

36.596.142

42.843.366

Αποθέματα λήξης

-12.963.267

-10.504.274

-26.713

-24.896

Κόστος χορηγούμενων αποθεμάτων από εγγυήσεις

-339.842

-377.123

Σύνολο

33.770.594

39.862.478

Κόστος αποθεμάτων αυτοπαράδοσης

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Αποθέματα έναρξης

12.943.776

9.191.250

Κόστος αγορών χρήσης

39.754.237

47.194.899

Αποθέματα λήξης

-14.811.879

-12.943.776

Κόστος αποθεμάτων αυτοπαράδοσης
Κόστος χορηγούμενων αποθεμάτων από εγγυήσεις

-26.713

-24.893

-339.842

-377.123

Προβλέψεις απομείωσης αποθεμάτων

-193.138

Σύνολο

37.326.441

3.1.20 Έξοδα διοίκησης

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε €)

31/12/2020

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.085.631

913.288

31/12/2019

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

784.539

424.585

Παροχές τρίτων

605.425

695.215

Έξοδα μεταφορών κι αποθηκών

55.969

148.833

Διαφήμιση

34.366

73.642

Αναλώσιμα και διάφορα έξοδα

273.494

124.224

Αποσβέσεις

202.736

189.658

Σύνολο

3.042.160

2.569.445

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

1.142.963

966.495

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

850.326

452.104

Παροχές τρίτων

657.667

741.586

Έξοδα μεταφορών κι
αποθηκών

55.969

148.833

Διαφήμιση

34.366

73.642

Αναλώσιμα και διάφορα έξοδα

274.322

126.413

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

Αποσβέσεις

202.906

189.658

Σύνολο

3.218.519

2.698.731

62

43.040.357

3.1.21 Έξοδα διάθεσης

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.294.637

1.387.378

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

1.175.094

1.288.081

148.014

458.154

Έξοδα μεταφορών κι αποθηκών

2.464.126

2.220.961

Διαφήμιση

2.017.475

1.760.919

116.738

262.017

Παροχές τρίτων

Αναλώσιμα και διάφορα έξοδα

2.101

9.339

7.218.185

7.386.849

Αποσβέσεις
Σύνολο

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού

1.294.637

1.387.378

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

4.136.781

3.277.561

148.014

458.154

Έξοδα μεταφορών κι αποθηκών

3.472.457

2.891.163

Διαφήμιση

2.017.475

1.760.919

116.738

312.157

Παροχές τρίτων

Αναλώσιμα και διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Σύνολο

2.101

9.339

11.188.203

10.096.673

3.1.22 Λοιπά έσοδα / έξοδα εκμετάλλευσης

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

7.864

0

Έσοδα από Επιδοτήσεις

288.931

0

Έσοδα από εισφορά ανακύκλωσης

626.912

677.148

Έσοδα από χρεώσεις μεταφορικών

246.493

200.887

12.321

9.604

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων

Έσοδα από χρεώσεις επισκευών

Λοιπά

160.302

0

Σύνολο

1.342.823

887.638

10.941

3.788

564.896

52.980

419

6.658

Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποζημιώσεις
Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών
Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις
Κέρδη από πώληση παγίων

679

Λοιπά

51.415

8.230

Σύνολο

628.351

71.657
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Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης
7.864

0

Έσοδα από Επιδοτήσεις

288.931

0

Έσοδα από εισφορά ανακύκλωσης

626.912

677.148

Έσοδα από χρεώσεις μεταφορικών

246.493

200.887

Έσοδα από χρεώσεις επισκευών

12.321

9.604

Έσοδα από αποζημίωσεις ΑΜΑΖΟΝ

240.728

194.612

Λοιπά

160.302

0

Σύνολο

1.583.550

1.082.249

Αποζημιώσεις

10.941

3.788

Κέρδη Συναλλαγματικών Διαφορών

669.329

124.932

Έσοδα από αχρησιμοποίητες Προβλέψεις

419

13.448

Κέρδη από πώληση παγίων

679

0

Λοιπά

53.275

8.230

Σύνολο

734.643

150.398

Αποσβέσεις ληφθέντων επιχορηγήσεων

Λοιπά έσοδα και κέρδη

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών

629.224

262.877
0

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων
Ζημιά από πώληση παγίων

239

142

Λοιποί φόροι

731.214

809.323

Λοιπές προβλέψεις

536.592

644.994

Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις

Λοιπά έξοδα και ζημιές
Σύνολο

22.110

43.508

1.919.380

1.760.845

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης
Ζημιές συναλλαγματικών διαφορών

779.800

496.422

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων

0

0

0

0

798

4.234

Λοιποί φόροι

744.146

818.727

Λοιπές προβλέψεις

731.603

716.658

Λοιπά έξοδα και ζημιές

110.084

49.239

Σύνολο

2.366.430

2.085.280

Ζημιά από πώληση παγίων
Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις
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3.1.23 Χρηματοοικονομικά έσοδα / έξοδα

INVENTOR AG AE -Μητρική
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
98

95

Λοιπά

0

20.000

Σύνολο

98

20.095

Τραπεζικά δάνεια

853.306

788.344

Factoring

118.856

165.000

Τραπεζικές καταθέσεις

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

296

5.983

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

3.134

4.945

Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
μισθώσεων

6.712

2.107

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

216.940

239.994

Σύνολο

1.199.244

1.206.373

Όμιλος INVENTOR
(Ποσά σε €)

31/12/2020

31/12/2019

Χρηματοοικονομικά Έσοδα
275

259

Λοιπά

0

20.000

Σύνολο

275

20.259

Τραπεζικά δάνεια

853.306

788.344

Factoring

118.856

165.000

Τραπεζικές καταθέσεις

Χρηματοοικονομικά Έξοδα

296

5.983

Χρηματοδοτικές Μισθώσεις

3.134

4.945

Τόκοι χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
μισθώσεων

6.712

2.107

Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

Λοιπά Τραπεζικά Έξοδα

228.994

256.236

Σύνολο

1.211.298

1.222.615
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3.1.24 Φόροι εισοδήματος
Ο φόρος εισοδήματος της μητρικής υπολογίσθηκε με τον ισχύοντα φορολογικό συντελεστή
24% για την τρέχουσα χρήση και της θυγατρικής σε 16%, αμετάβλητοι από την προηγούμενη
χρήση.

INVENTOR AG AE -Μητρική
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Τρέχων φόρος εισοδήματος

31/12/2020
-1.364.931

-1.604.394

-549

48.998

-1.365.480

-1.555.396

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί
στην κατάσταση αποτελεσμάτων

Κατάσταση λοιπών συνολικών
εσόδων
Φόρος (έσοδο) / έξοδο επί αναλογιστικών
ζημιών /κερδών παροχών προς εργαζομένους
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί
στην κατάσταση συνολικών εσόδων

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2019

-2.326

-2.702

-2.326

-2.702

Όμιλος INVENTOR
Κατάσταση αποτελεσμάτων
Τρέχων φόρος εισοδήματος
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί
στην κατάσταση αποτελεσμάτων

31/12/2020

-1.665.687

-31.451

48.998

-1.458.059

-1.616.689

Κατάσταση λοιπών συνολικών
εσόδων
Φόρος (έσοδο) / έξοδο επί αναλογιστικών
ζημιών /κερδών παροχών προς εργαζομένους
Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί
στην κατάσταση συνολικών εσόδων

31/12/2019

-1.426.608

31/12/2020

31/12/2019

-2.326

-2.702

-2.326

-2.702

3.1.25 Εμπράγματες Εξασφαλίσεις
Υφίστανται εμπράγματες εξασφαλίσεις επί των ακινήτων του Ομίλου και λοιπές εξασφαλίσεις
μέχρι του ποσού των € 469.552,00 για εξασφάλιση τραπεζικού δανεισμού.
3.1.26 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου ανέρχεται για
τον Όμιλο σε 81 και για την Εταιρεία σε 78. Αντίστοιχα την 31.12.2019 ανήλθε για τον Όμιλο
σε 71 και για την Εταιρεία σε 68.
3.1.27 Ενδεχόμενες απαιτήσεις – υποχρεώσεις
Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις
Η εταιρεία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήση 2015 – 2019 από τις αρμόδιες
φορολογικές αρχές και ως εκ τούτου η εταιρεία δεν σχημάτισε προβλέψεις σε βάρος των
αποτελεσμάτων της για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις των ανέλεγκτων χρήσεων καθότι
δεν ήταν δυνατό να προβλεφθεί η ανωτέρω έκβαση κατά τη σύνταξη αυτών των οικονομικών
καταστάσεων. Για την τρέχουσα χρήση 2020, όπως και για τις προηγούμενες χρήσεις 2015 έως
2019 η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, όπως
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προβλέπεται από διατάξεις του άρθρου 82, παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και το άρθρο 65α
Ν.4174/13. Οι προηγούμενες χρήσεις 2010 – 2014 θεωρούνται παραγεγραμμένες σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1208/20.12.2017.

3.2 Πρώτη Εφαρμογή των Δ.Π.Χ.Α.- Επεξήγηση Διαφορών ανάμεσα σε Ν.
4308/2015 Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α.
Η Εταιρεία εφάρμοσε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς αναδρομικά ώστε να
καταρτίσει την Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης κατά την 1η Ιανουαρίου 2019. Έως την
χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2019, η Εταιρεία προετοίμαζε τις Χρηματοοικονομικές
Καταστάσεις σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν. 4308/2015. Η επεξήγηση
των διαφορών μεταξύ Ε.Λ.Π. και Δ.Π.Χ.Α. ακολουθεί παρακάτω για την Καθαρή Θέση και την
Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος. Σε ότι αφορά την Κατάσταση Ταμειακών Ροών δεν υπάρχει
κάποια συμφωνία καθώς η Εταιρεία βάσει Ν. 4308/2015 δεν δημοσίευε Κατάσταση Ταμειακών
Ροών.
Συμφωνία Χρηματοοικονομικής Θέσης
Ποσά σε €

31/12/2020 Δ.Π.Χ.Α 31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

Προσαρμογές

31/12/2019 Ε.Λ.Π.

01/01/2019 Δ.Π.Χ.Α

Προσαρμογές

01/01/2019 Ε.Λ.Π.

Στοιχεία Ενεργητικού
Μη Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Ενσώματα πάγια
Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
Άύλα Περιουσιακά Στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και
κοινοπραξίες
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις
Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις
Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού
Σύνολο

3.806.634
24.583

3.858.088
9.498

963.904

963.904

212.728
26.884
243.601
5.278.333

215.603
31.651
261.723
5.340.467

Κυκλοφοριακά Στοιχεία Ενεργητικού
Εμπορεύματα
Προκαταβολές για αποθέματα
Αποθέματα - Συνολική αξία
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

12.963.267
502.707
13.465.973
8.455.916
2.109.886
17.924.937
41.956.712

Στοιχεία Ενεργητικού
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό κεφάλαιο
Αποθεματικά εύλογης αξίας
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Λοιπά αποθεματικά
Αποθεματικά Μετατροπής Ισολογισμού(συν/κες
διαφορές)
Αποτελέσματα εις νέο
Ίδια κεφάλαια αποδιδόμενα στους μετόχους της
Μητρικής
Δικαιώματα μειοψηφίας
Ίδια Κεφάλαια
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
Επιχορηγήσεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

12.777,76

215.602,81

3.845.310,64
9.497,79

3.816.191,52
6.201,02

963.903,69

951.870,00

0,00
31.651,00

261.723,26
490.103,83

4.850.363,12

169.306,57
0,00
346.458,52
5.290.027,63

10.504.274
27.030
10.531.304
9.762.741
887.046
5.171.632
26.352.723

0,00

10.504.273,80
27.030,34
10.531.304,14
9.762.740,54
887.046,43
5.171.631,83
26.352.722,94

47.235.045

31.693.190

490.103,83

463.500

463.500

114.395
154.500
-1.961

114.395
154.500
-9.325

15.189.676

16.652,42

3.799.539,10
6.201,02
951.870,00

169.306,57
346.458,52
532.417,51

4.757.610,12

7.664.564,36
6.718.964,82
634.055,83
5.022.276,39
20.039.861,40

0,00

7.664.564,36
6.718.964,82
634.055,83
5.022.276,39
20.039.861,40

31.203.086,06

25.329.889,03

532.417,51

24.797.471,52

463.500,00

463.500,00

-9.325,32

133.867,49
154.500,00
0,00

114.395,13
154.500,00
-17.881,22

9.301.857

-881.860,79

10.183.717,57

4.547.491,11

-655.129,69

15.920.110

10.024.927

-910.658,47

10.935.585,06

5.262.005,02

-692.483,27

5.954.488,29

15.920.110

10.024.927

-910.658,47

10.935.585,06

5.262.005,02

-692.483,27

5.954.488,29

10.895.833
139.723
31.566

2.521.389
155.871
0

2.521.388,88
155.871,49

2.042.410,98
256.556,35
0,00

256.556,35

-19.472,36

0

463.500,00
-19.472,36

133.867,49
154.500,00

-17.881,22

0,00

171.404

155.333

Μακροπρόθεσμες προβλέψεις

1.343.064

1.146.313

1.146.313,24

155.333,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Σύνολο

996.923
13.578.513

1.240.259
5.219.165

1.302.184,73

6.585.587
1.364.931
5.696.569

8.487.303
741.928
5.807.336

2.700.602

730.183

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες Δανειακες Υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Σύνολο

94.745

98.578

98.577,58

1.293.989
17.736.423

583.770
16.449.098

98.577,58

Σύνολο υποχρεώσεων
Ίδια Κεφάλαια & Υποχρεώσεις

31.314.935
47.235.045

21.668.263
31.693.190

1.400.762,31
490.103,84

67

5.202.620,80

2.042.410,98

141.857,00

141.857,00

878.442,26

878.442,26

0,00

1.240.258,52
3.916.980,40

1.554.589,59
4.873.856,18

1.134.998,61

1.554.589,59
3.738.857,57

8.487.302,79
741.928,37
5.807.335,96

7.117.677,89
209.634,78
6.376.527,37

730.183,09

658.115,65

7.117.677,89
209.634,78
6.376.527,37
658.115,65

89.902,17

89.902,17

583.770,40
16.350.520,61

742.169,97
15.194.027,83

89.902,17

742.169,97
15.104.125,66

20.267.501,01
31.203.086,06

20.067.884,01
25.329.889,03

1.224.900,78
532.417,51

18.842.983,23
24.797.471,52

Κατάσταση αποτελεσμάτων
Σύνοψη αποτελεσμάτων περιόδου
Λειτουργικά Αποτ Προ Φόρων, Χρημ/κών, Eπενδ
Αποτελεσμάτων και Συν Αποσβ (EBITDA)
Αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών κι
επενδυτικών Αποτελεσμάτων
Κέρδη προ φόρων
Κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες
δραστηριότητες
Πρ/σμός Kονδ:Λειτ/κά Απ ΠΦ,Χρημ/κών,Eπ/κώνΑπ
κ Συν Απ(EBITDA)
Κέρδη προ φόρων
Πλέον: Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα
Πλέον: Επενδυτικά Αποτελέσματα
Πλέον: Αποσβέσεις & απομειώσεις
Σύνολο

1/1-31/12/2020

31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

8.649.418

7.695.036

Προσαρμογές
-187.119

31/12/2019 Ε.Λ.Π.
7.882.155

8.452.444

7.496.039

-275.729

7.771.768

7.253.299

6.309.762

-275.729

6.585.491

5.887.819

4.754.366

-226.731

4.981.097

7.253.299
1.199.145
0
196.974
8.649.418

6.309.762
1.186.277
0
198.997
7.695.036

-275.729
0

6.585.491
1.186.277
0
110.387
7.882.155

88.610
-187.119

Συμφωνία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος
Ποσά σε €
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Καθαρά Αποτελέσματα Περιόδου
Στοιχεία που δεν θα ταξινομηθούν στην κατάσταση
αποτελεσμάτων μεταγενέστερα:
Αναλογιστικά Κέρδη / (Ζημίες)
Αναβαλλόμενος Φόρος από αναλογιστικά Κέρδη /
(Ζημίες)
Λοιπά συνολικά έσοδα χρήσης μετά φόρων:
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα χρήσης

1/1-31/12/2020

31/12/2019 Δ.Π.Χ.Α

Προσαρμογές

5.887.819

4.754.366

-226.731

-9.690

11.258

11.258

-2.326

-2.702

-2.702

-12.015
5.875.804

8.556
4.762.922

8.556
-218.175

31/12/2019 Ε.Λ.Π.
4.981.097

0
4.981.097

Η Εταιρεία προχώρησε σε υπολογισμό αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης / (υποχρέωσης)
όπως ορίζει το ΔΠΧΑ 12 και παρουσιάζεται εκτενώς στη Σημείωση 3.1.6 Απαιτήσεις από
Αναβαλλόμενη Φορολογία και Σημείωση 3.1.24 Φόρος Εισοδήματος
Η Εταιρεία προέβη σε αξιολόγηση των απαιτήσεων τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό
επίπεδο σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 39 και διενήργησε τις αντίστοιχες προβλέψεις επισφάλειας όπως
παρουσιάζεται στη Σημείωση 3.1.12 Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις και προέβη σε διαγραφή
απαίτησης καθώς βάσει των υπαρχόντων στοιχείων κρίθηκε το ποσό της απαίτησης ως μη
ανακτήσιμο.
Επίσης, η Εταιρεία προχώρησε σε σχηματισμό πρόβλεψης κάλυψη του κόστους επισκευής και
αντικατάστασης επιστραφέντων εντός εγγύησης ηλεκτρικών συσκευών όπως παρουσιάζεται
εκτενώς στη Σημείωση 3.1.18 Μακροπρόθεσμες προβλέψεις σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 15.
H Εταιρεία αναπροσάρμοσε τις προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 19
όπως παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.1.17 Υποχρεώσεις από παροχές στο προσωπικό.
H Εταιρεία αναπροσάρμοσε τις αξίες ακινήτων στις εύλογες αξίες σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 όπως
παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.1.3 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις.
H Εταιρεία επιμέτρησε τα δικαιώματα χρήσης στοιχείων του ενεργητικού σύμφωνα με το ΔΠΧΑ
16 όπως παρουσιάζονται στη Σημείωση 3.1.2 Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού.
Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των Οικονομικών Καταστάσεων γεγονότα , τα οποία να αφορούν
είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία, και αναμένεται να επηρεάσουν την οικονομική θέση της
Εταιρίας και του Ομίλου και να χρήζουν αναφορά σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).
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Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, η Έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και
η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου και της Εταιρείας είναι καταχωρημένες στο
διαδίκτυο στη διεύθυνση www.inventor.ac.
Άγιος Στέφανος 12 Μαΐου 2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ &
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΛΕΘΙΩΤΑΚΗ ΣΤΕΡΕΗ

ΣΤΑΓΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

Α.Δ.Τ. ΑΝ 533367

Α.Δ.Τ. ΑΚ 762288

Α.Δ.Τ. ΑΚ 060339

Α.Δ.Τ. ΑΒ 970667
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 40944 Α’ ΤΑΞΗ
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