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I.

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας

“ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας “ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της
31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών
της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας “ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της
ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως
ισχύει.
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 οικονομικών
καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας,
σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων
Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις
δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 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.
Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει
την Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από
το να προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.
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Ευθύνες Ελεγκτή για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις,
στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος
και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα
ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες
σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται
ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις
οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη
διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις,

που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες
που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή
και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για την γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους
σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η
απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς
διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό

ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την διατύπωση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας.
• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το

εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση.
• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της

συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
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Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα
του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.
Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β)
του Ν. 4336/2015, σημειώνουμε ότι:
α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με
τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31/12/2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία ''ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.'' και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2020
O Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.
Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 124, 115 26 Αθήνα
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ.: 132

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α. ΠΡΟΚΟΠΙΔΗΣ
A.M. Σ.O.E.Λ.: 14511
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II.

Ισολογισμός
Ποσά σε ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

Σημείωση

31/12/2019

31/12/2018

1
1

15.637,91
145.149,12
160.787,03

24.934,91
143.855,83
168.790,74

1

773.661,48

1.239.690,83

773.661,48

1.239.690,83

21.335,78

20.540,10

21.335,78

20.540,10

955.784,29

1.429.021,67

632.105,90
21.790,94
653.896,84

41.323,57
231.901,03
273.224,60

4.1
4.2
4.3
4.4

710.953,03
773.978,22
2.000.839,57
197.981,83

1.076.487,20
427.605,75
967.775,19
79.592,79

4.5

4.102.191,58

3.260.310,06

7.785.944,23

5.811.770,99

Σύνολο κυκλοφορούντων

8.439.841,07

6.084.995,59

Σύνολο ενεργητικού

9.395.625,36

7.514.017,26

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

2.1

Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

3
3

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
6

Ποσά σε ευρώ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Σύνολο

Σημείωση

5.1.1
5.1.2

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

5.2
5.3

31/12/2019

31/12/2018

1.563.155,00
1.696.084,88
3.259.239,88

1.563.155,00
1.696.084,88
3.259.239,88

1.099.447,76
305.164,75
1.404.612,51
4.663.852,39

1.086.701,88
254.917,56
1.341.619,44
4.600.859,32

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

6

211.092,92

192.326,00

Λοιπές προβλέψεις

6

32.500,00

0,00

243.592,92

192.326,00

780.247,40
45.351,85
89.359,73
107.797,20
257.627,39
4.953,78
3.202.842,70
4.488.180,05

678.705,33
0,00
88.800,51
101.485,53
7.219,36
4.025,80
1.840.595,41
2.720.831,94

4.488.180,05

2.720.831,94

9.395.625,36

7.514.017,26

Σύνολο
Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

Σύνολο υποχρεώσεων
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και
υποχρεώσεων
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III.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων
Ποσά σε ευρώ

IV.

Σημείωση

31/12/2019

31/12/2018

Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα

8.1
8.2

8.320.220,36
-6.614.781,41
1.705.438,95
232.912,08
1.938.351,03

7.821.686,10
-6.208.331,53
1.613.354,57
0,00
1.613.354,57

Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

8.4
8.5
8.7
8.8

-522.836,23
-886.181,75
-287.247,97
250.375,08
492.460,16
1.694,60
-31.315,03
462.839,73
-159.846,66
302.993,07

-514.405,68
-802.491,38
-136.671,25
393.306,14
553.092,40
2.035,97
-14.224,41
540.903,96
-121.623,45
419.280,51

8.3

8.9
8.10

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Ποσά σε ευρώ
Υπόλοιπο 01.01.2018

Κεφάλαιο

Υπέρ το
άρτιο

Αποθεματικά
νόμων και
κατ/κού

Αποτελέσματα
εις νέο

1.563.155,00

1.696.084,88

1.086.701,88

-164.362,95

Σύνολο
4.181.578,81

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Κεφαλαιοποίηση διαφ. αναπροσαρμογής

0,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

Διανομή μερίσματος χρήσης 2017

0,00

Σχηματισμός αποθεματικών Γ.Σ. 2018

0,00

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2018

1.563.155,00

1.696.084,88

1.086.701,88

419.280,51

419.280,51

254.917,56

4.600.859,32

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο
Κεφαλαιοποίηση διαφ. αναπροσαρμογής

0,00

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

0,00

Διανομή μερίσματος χρήσης 2018
Σχηματισμός αποθεματικών Γ.Σ. 2019

(240.000,00)

-240.000,00

12.745,88

(12.745,88)

0,00

302.993,07

302.993,07

1.099.447,76

305.164,75

4.663.852,39

Αποτελέσματα περιόδου
Υπόλοιπο 31.12.2019

1.563.155,00

1.696.084,88
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V.

Κατάσταση Ταμειακών Ροών
Ποσά σε ευρώ
Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Αποτέλεσμα προ φόρων
Πλέον ή μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
Προβλέψεις
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)
Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης
Μεταβολή αποθεμάτων
Μεταβολή απαιτήσεων
Μεταβολή υποχρεώσεων
Μείον:
Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους
Πληρωμές για φόρο εισοδήματος
Σύνολο
Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση παγίων στοιχείων
(Πληρωμές) / εισπράξεις για (απόκτηση) / πώληση επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες
Σύνολο
Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις / (πληρωμές) από δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Σύνολο
Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων
Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

31/12/2019

31/12/2018

462.839,73

540.903,96

573.222,08
51.266,92
29.620,43
1.116.949,16

571.670,64
23.025,40
12.188,44
1.147.788,44

-380.672,24
-1.132.291,72
1.721.996,26
1.325.981,46

1.394,98
-1.055.885,69
2.017.950,17
2.111.247,90

-31.315,03
-114.494,81
1.180.171,62

-14.224,41
-219.647,62
1.877.375,87

-99.189,02
-795,68
1.694,60
-98.290,10

-169.572,18
3.016,08
2.035,97
-164.520,13

0,00
-240.000,00
-240.000,00

-0,29
0,00
-0,29

841.881,52
3.260.310,06
4.102.191,58

1.712.855,45
1.547.454,61
3.260.310,06

Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.
9

VI.

Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (παρ. 3 άρθρου 29)
Γενικές πληροφορίες:
α) Επωνυμία οντότητας
β) Νομικός τύπος οντότητας
γ) Περίοδος αναφοράς
δ) Διεύθυνση έδρας οντότητας
ε) Αριθμός δημοσίου μητρώου ή αντίστοιχες
πληροφορίες
στ) Εάν λειτουργεί η οντότητα υπό την
παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας

“ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.”
Ανώνυμη Εταιρεία
1.1.2019 - 31.12.2019
Κρήτης & Γραβιάς 12, Τ.Κ. 164 51 Αργυρούπολη
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 128440001000
Α.Φ.Μ.: 094386936
Η εταιρεία λειτουργεί με την παραδοχή της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση

Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση.

η) Κατηγορία οντότητας βάσει Ν.4308/2014

Μικρή

θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές
καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη
συμφωνία με τον Ν.4308/2014

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε
πλήρη συμφωνία με τον Ν.4308/2014, πλην όσων
περιπτώσεων αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους.
Όλα τα στοιχεία του ισολογισμού και της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που προκύπτουν στην τρέχουσα
περίοδο, αναγνωρίζονται στην περίοδο αυτή βάσει της
αρχής του δουλευμένου.
Βάσει του άρθρου 29 § 1.β οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων – Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της
αρχής της εύλογης παρουσίασης
1.

Γνωστοποίηση και αιτιολογία παρέκκλισης από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου
λόγω εκπλήρωσης της υποχρέωσης της § 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης. Πλήρης
παράθεση επιπτώσεων της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην
καθαρή θέση και στα αποτελέσματα. (παρ. 6 άρθρου 29)

Δεν έγινε.
2.

Γνωστοποίηση στοιχείου που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού
(παρ. 9 άρθρου 29)

Δεν συντρέχει η περίπτωση.
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Β. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ (παρ. 5 άρθρου 29)
Για την παρακολούθηση των επιμέρους στοιχείων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία ακολουθεί
τις παρακάτω λογιστικές πολιτικές.
1.

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα ιδιόκτητα κτίρια αποσβένονται με
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους. Οι
εγκαταστάσεις επί ακινήτων τρίτων αποσβένονται βάσει της διάρκειας του μισθωτηρίου συμβολαίου του
ακινήτου όπου αυτή είναι μικρότερη των 25 ετών.
Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο δεν διαθέτει ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Το ποσό που εμφανίζεται στον
ισολογισμό αφορά σε ακινητοποιήσεις σε ακίνητα τρίτων οι οποίες αποσβένονται με ετήσιο συντελεστή
απόσβεσης από 12% έως 25%.

2.

Οι επενδύσεις σε ακίνητα επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις και ζημίες απομείωσης όταν
κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα επενδυτικά κτίρια αποσβένονται με
ετήσιο συντελεστή απόσβεσης 4% που αντανακλά την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.
Η εταιρεία στην παρούσα περίοδο δεν διαθέτει επενδυτικά ακίνητα.

3.

Τα λοιπά ενσώματα πάγια επιμετρούνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις, και μείον ζημίες απομείωσης,
όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου χαρακτήρα. Τα λοιπά ενσώματα πάγια
αποσβένονται με τους παρακάτω συντελεστές απόσβεσης, που συμπίπτουν με τους προβλεπόμενους από
την φορολογική νομοθεσία συντελεστές, καθώς, κατά την άποψη της διοίκησης της εταιρείας, αντανακλούν
την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή των παγίων, και οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:
α/α
1
2
3
4
5

4.

Περιγραφή
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς ατόμων)
Μεταφορικά μέσα (Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων)
Έπιπλα και λοιπός Εξοπλισμός
Εξοπλισμός Η/Υ

Συντελεστής απόσβεσης
10%
16%
12%
10%
20%

Τα άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης. Μεταγενέστερα της αρχικής
αναγνώρισης:
α)

τα άυλα στοιχεία με περιορισμένη ωφέλιμη οικονομική ζωή επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον
αποσβέσεις και μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα. Η απόσβεση των άυλων στοιχείων με συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης γίνεται εντός
του χρόνου αυτού. Για τα στοιχεία χωρίς συμβατικά καθοριζόμενο χρόνο χρήσης, οι αποσβέσεις
διενεργούνται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή τους.

β)

Τα άυλα στοιχεία με απεριόριστη ωφέλιμη οικονομική ζωή, ή με ωφέλιμη οικονομική ζωή που δεν μπορεί
να προσδιοριστεί αξιόπιστα, επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον αποσβέσεις με συντελεστή
απόσβεσης 10%, και μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι μόνιμου
χαρακτήρα.

Τα λοιπά άυλα στοιχεία της εταιρείας αφορούν δαπάνες κτήσεως προγραμμάτων λογισμικού τα οποία
αποσβένονται με ποσοστό 20% ετησίως. Η αξία κτήσεως αυτών ανέρχεται σε ποσό ευρώ 2.643.213,54 και
η αναπόσβεστη αξία αυτών σε ποσό ευρώ 773.661,48.
5.

Οι επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες, καθώς και οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης, μείον ζημίες απομείωσης όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
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μόνιμου χαρακτήρα. Μερίσματα από τις εν λόγω επενδύσεις αναγνωρίζονται ως έσοδα στα αποτελέσματα,
κατά το χρόνο που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα αυτών.
6.

Τα λοιπά πάγια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία («Δάνεια και απαιτήσεις» και «Χρεωστικοί τίτλοι»),
επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον ζημίες απομείωσης, όταν κρίνεται ότι αυτές (ζημίες απομείωσης) είναι
μόνιμου χαρακτήρα.

7.

Κατά την διάθεση των ενσώματων, άυλων και χρηματοοικονομικών πάγιων περιουσιακών στοιχείων, η
διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και τιμήματος διάθεσης αυτών, αναγνωρίζεται ως κέρδος/ζημία στην
κατάσταση αποτελεσμάτων.

8.

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (έτοιμα και ημιτελή, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και υλικά, βιολογικά
αποθέματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας.
Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με την πάγια ακολουθούμενη μέθοδο της ετήσιας μέσης
σταθμικής τιμής. Η ζημία που προκύπτει από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία όταν αυτή είναι μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει
το κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων ζημιών
απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων
(καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την εύλογη παρουσίαση.

9.

Οι εμπορικές απαιτήσεις και οι λοιπές απαιτήσεις επιμετρώνται στο κόστος κτήσης μείον τις εκτιμώμενες
ζημίες απομείωσης.

10. Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης (καταβαλλόμενα ποσά). Μεταγενέστερα
επιμετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευμένου
και τυχόν ζημίες απομείωσης.
11. Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης.
Μεταγενέστερα επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιμης αξίας.
12. Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και
επιμετρώνται στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
Οι υποχρεώσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, στο τέλος της παρούσας
καθώς και της προηγούμενης χρήσης, υπολογισμένες βάσει του Ν.2112/1920 και όχι με αναλογιστική μελέτη,
είναι οι ακόλουθες:
2019
211.092,92
211.092,92
0,00
192.326,00
18.766,92

Σωρευμένες
Σχηματισμένες
Σύνολο πρόσθετης πρόβλεψης
Αναλογούσες σε προηγούμενες χρήσεις
Αναλογούσες στην χρήση

2018
192.326,00
192.326,00
0,00
169.300,60
23.025,40

13. Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους.
14. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στα ονομαστικά
τους ποσά. Όταν οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις εμπεριέχουν ή τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά
ποσά που αφορούν τόκους ή/και διαφορές υπέρ ή υπό τα άρτιο ή/και αρχικά κόστη, οι εν λόγω
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις επιμετρώνται στην παρούσα αξία. Οι προκύπτοντες τόκοι από τις
χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως χρηματοοικονομικό κόστος (τόκοι
έξοδα).
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15. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην
περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα
ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται
οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά
τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα
αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που
αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που
καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα
έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.
16. Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.
17. Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη
χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή
ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
18. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων και περιλαμβάνει τον
φόρο εισοδήματος που προκύπτει βάσει της φορολογικής νομοθεσίας και τις διαφορές φορολογικού ελέγχου
για φόρο εισοδήματος και προσαυξήσεις.
19. Τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί
κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον
αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το
ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της
συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα από
τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από τη συμμετοχή στην
καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που
αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων.
20. Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
21. Οι συναλλαγές σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται κατά την αρχική αναγνώριση στο νόμισμα στο οποίο
καταρτίζονται οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οντότητας με την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία
κατά τη συναλλαγή. Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς: (α) τα νομισματικά στοιχεία μετατρέπονται με την
ισοτιμία κλεισίματος της ημερομηνίας του ισολογισμού, (β) τα μη νομισματικά στοιχεία που εκφράζονται σε
ξένο νόμισμα και επιμετρώνται στο κόστος κτήσεως, μετατρέπονται με την ισοτιμία της αρχικής αναγνώρισης.
Οι συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από το διακανονισμό νομισματικών στοιχείων ή από τη
μετατροπή τους με ισοτιμία διαφορετική από την ισοτιμία μετατροπής κατά την αρχική αναγνώριση ή κατά
τη σύνταξη προγενέστερων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα της
περιόδου που προκύπτουν.
22. Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη
διόρθωση:
α)

Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για την
σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας
περιόδου, και

β)

Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της
συγκριτικής περιόδου.
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23. Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι
προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές
δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά.
24. Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

Γ. ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1.

Ενσώματα, άυλα και βιολογικά πάγια (παρ. 8 άρθρου 29)

Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται οι πληροφορίες που αφορούν την κίνηση και τη συμφωνία των
λογαριασμών των ενσωμάτων παγίων, των βιολογικών παγίων και των άυλων παγίων.
Πίνακας μεταβολών ενσώματων, άυλων και βιολογικών παγίων περιόδου
Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια

Κτίρια και Μηχανολογικός Μεταφορικά
τεχνικά έργα εξοπλισμός
μέσα

Ποσά σε Ευρώ €

Λοιπός
Εξοπλισμός

Λογισμικό

Σύνολο

Καθαρή λογιστική αξία την 01.01.2019

24.934,91

0,00

Αξία κτήσης την 01.01.2019
Προσθήκες χρήσης
Τόκοι περιόδου
Μειώσεις χρήσης
Μεταφορές
Αξία κτήσης την 31.12.2019

84.209,69
0,00
0,00
0,00
0,00
84.209,69

526.077,19
0,00
0,00
0,00
0,00
526.077,19

25.939,07 1.180.986,14 2.595.123,75 4.412.335,84
27.714,00
23.385,23
48.089,79
99.189,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53.653,07 1.204.371,37 2.643.213,54 4.511.524,86

Αποσβέσεις και απομειώσεις την 01.01.2019
Αποσβέσεις χρήσης
Μειώσεις αποσβέσεων
Απομειώσεις περιόδου
Αναστροφές απομειώσεων
Μεταφορές
Αποσβέσεις και απομειώσεις την 31.12.2019

59.274,78
9.297,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.571,78

526.077,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
526.077,19

11.067,30 1.052.002,08 1.355.432,92 3.003.854,27
4.889,24
44.916,70
514.119,14
573.222,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.956,54 1.096.918,78 1.869.552,06 3.577.076,35

Καθαρή λογιστική αξία την 31.12.2019

15.637,91

0,00

14.871,77

37.696,53

128.984,06 1.239.690,83 1.408.481,57

107.452,59

773.661,48

934.448,51

1.1. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29)
Δεν υπάρχουν.
2.

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (παρ. 11 άρθρου 29)
2.1. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Αναλύονται ως εξής:

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία
Εγγυήσεις ενοικίων
Εγγυήσεις ΔΕΗ
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

31/12/2019
17.360,00
2.104,18
1.871,60
21.335,78

31/12/2018
17.360,00
2.104,18
1.075,92
20.540,10
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3.

Αποθέματα

Τα αποθέματα της εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Αποθέματα
Πρώτες & Βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο

31/12/2019
632.105,90
21.790,94
653.896,84

31/12/2018
41.323,57
231.901,03
273.224,60

31/12/2019
710.953,03
710.953,03
0,00
710.953,03

31/12/2018
1.076.487,20
1.076.487,20
0,00
1.076.487,20

31/12/2019
773.195,21
783,01
773.978,22

31/12/2018
426.633,47
972,28
427.605,75

Mείον: Απομείωση λοιπών απαιτήσεων
Σύνολο

31/12/2019
834.784,53
1.085.089,64
72.615,67
2.799,15
5.550,58
2.000.839,57
0,00
2.000.839,57

31/12/2018
864.430,45
83.484,45
0,00
18.547,17
1.313,12
967.775,19
0,00
967.775,19

4.4. Προπληρωμένα έξοδα
Τα προπληρωμένα έξοδα έχουν ως εξής:
Προπληρωμένα έξοδα
Ασφάλιστρα
Αμοιβές τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη αυτοκινήτων
Διάφορα έξοδα
Σύνολο

31/12/2019
0,00
88.088,72
19.548,82
259,32
90.084,97
197.981,83

31/12/2018
10.956,16
168,75
6.691,64
147,60
61.628,64
79.592,79

4.

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
4.1. Εμπορικές απαιτήσεις
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες εξωτερικού
Μείον: Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων
Σύνολο
4.2. Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Δουλευμένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Δουλευμένοι τόκοι τραπεζικών καταθέσεων
Σύνολο
4.3. Λοιπές απαιτήσεις
Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται ως εξής:
Λοιπές απαιτήσεις
Απαιτήσεις από Ελληνικό δημόσιο
Δεσμευμένοι λογ/μοί καταθέσεων
Λοιποί χρεώστες διάφοροι
Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών
Προσωπικό - λογ/σμοί προς απόδοση
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4.5. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Tαμείο
Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας
Σύνολο
5.

31/12/2019
5.853,31
4.096.338,27
4.102.191,58

31/12/2018
4.015,59
3.256.294,47
3.260.310,06

Καθαρή Θέση (παρ. 12 άρθρου 29)
5.1. Καταβλημένα κεφάλαια
5.1.1. Κεφάλαιο
Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε ποσό ευρώ 1.563.155,00 και διαιρείται σε
533.500 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 2,93 η κάθε μία.
5.1.2. Υπέρ το άρτιο
Στα πλαίσια αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες χρήσεις
έχουν καταβληθεί ποσά υπέρ το άρτιο ύψους ευρώ 1.696.084,88, αμετάβλητα από τη χρήση 2016.
5.2. Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Το κονδύλι «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» της καθαρής θέσης αναλύεται σύμφωνα με τον παρακάτω
πίνακα:

Μεταβολή κονδυλίου «Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού» στο έτος 2019
Τακτικό
Έκτακτα
Ειδικά
αποθεματικό αποθεματικά αποθεματικά
Υπόλοιπο στην αρχή του έτους (01.01.2019)
149.625,14
937.076,74
0,00
Κράτηση στη διάρκεια του έτους
12.745,88
0,00
0,00
Υπόλοιπο στο τέλος του έτους (31.12.2019)
162.371,02
937.076,74
0,00

Σύνολο
1.086.701,88
12.745,88
1.099.447,76

5.3. Προτεινόμενη διάθεση κερδών (παρ. 19 άρθρου 29)
Η πρόταση των μελών του ΔΣ της εταιρείας προς την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
σχετικά με τη διανομή των κερδών είναι η ακόλουθη (παρατίθεται και η διανομή κερδών της προηγούμενης
χρήσεως η οποία εγκρίθηκε εντός της χρήσεως 2019):
2019
2018
Σύνολο κερδών/ζημιών περιόδου
302.993,07
419.280,51
Υπόλοιπο κερδών/ζημιών προηγούμενων χρήσεων
2.171,68
-164.362,95
Διανομή σε:
Τακτικό αποθεματικό
15.149,65
12.745,88
Μερίσματα προς μετόχους
240.000,00
240.000,00
Κέρδη/Ζημίες εις νέο
50.015,10
2.171,68
Σύνολο
305.164,75
254.917,56
6.

Προβλέψεις

Οι προβλέψεις της εταιρείας αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Προβλέψεις για γενικούς κινδύνους
Σύνολο

31/12/2019
211.092,92
32.500,00
243.592,92

31/12/2018
192.326,00
0,00
192.326,00
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7.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

7.1. Εμπορικές υποχρεώσεις
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές εσωτερικού
Προμηθευτές εξωτερικού
Σύνολο

31/12/2019
235.560,15
544.687,25
780.247,40

31/12/2018
201.624,57
477.080,76
678.705,33

7.2. Φόρος εισοδήματος
Η υποχρέωση από φόρο εισοδήματος (μη συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής φόρου εισοδήματος
επομένης χρήσεως) είναι η ακόλουθη:
31/12/2019
Φόρος εισοδήματος

31/12/2018

45.351,85

0,00

7.3. Λοιποί φόροι και τέλη
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιποί φόροι και τέλη
Φόροι - Τέλη αμοιβών προσωπικού
Φόροι - Τέλη αμοιβών τρίτων
Λοιποί Φόροι - Τέλη
Σύνολο

31/12/2019
85.327,86
3.335,79
696,08
89.359,73

31/12/2018
83.838,92
4.478,77
482,82
88.800,51

7.4. Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Ε.Φ.Κ.Α.
Σύνολο

31/12/2019
107.797,20
107.797,20

31/12/2018
101.485,53
101.485,53

7.5. Λοιπές υποχρεώσεις
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις
Πιστωτές διάφοροι
Mερίσματα πληρωτέα
Σύνολο

31/12/2019
17.627,39
240.000,00
257.627,39

31/12/2018
7.219,36
0,00
7.219,36

7.6. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Αμοιβές τρίτων
Ηλεκτρικό ρεύμα
Ύδρευση
Τηλεπικοινωνίες
Έξοδα προβολής και διαφήμισης
Σύνολο

31/12/2019
87,50
2.399,09
1.095,82
1.171,37
200,00
4.953,78

31/12/2018
0,00
0,00
301,07
1.724,73
2.000,00
4.025,80
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7.7. Έσοδα επόμενων χρήσεων
Αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Προτιμολογημένα έσοδα από παροχή υπηρεσιών
Σύνολο
8.

31/12/2019
3.202.842,70
3.202.842,70

31/12/2018
1.840.595,41
1.840.595,41

Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας

8.1. Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αφορά αποκλειστικά έσοδα από παροχή υπηρεσιών και αναλύεται ως
ακολούθως:
Κύκλος εργασιών ανά γεωγραφικές αγορές
2019
2018
Εσωτερική αγορά
0,00
0,00
Αγορές Ευρωπαϊκής Ένωσης
36.515,33
6.072,09
Αγορές τρίτων χωρών
8.283.705,03
7.815.614,01
Σύνολο
8.320.220,36
7.821.686,10
8.2. Κόστος Πωλήσεων
Το κόστος πωλήσεων αναλύεται ως εξής:
Κόστος πωλήσεων
Κόστος αποθεμάτων (Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά)
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

2019
1.923.602,08
1.886.732,45
398.182,03
216.893,74
24.788,35
1.624.786,02
522.165,43
17.631,31
6.614.781,41

8.3. Λοιπά συνήθη έσοδα
Αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιπά συνήθη έσοδα
Επιχορηγήσεις
Σύνολο

2019
232.912,08
232.912,08

2018
1.385.120,47
1.670.719,72
413.382,61
220.192,14
18.698,96
1.948.983,39
530.490,01
20.744,23
6.208.331,53

2018
0,00
0,00

8.4. Έξοδα διοίκησης
Τα έξοδα διοίκησης της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
2019
328.399,90
70.000,69
11.291,09
1.971,58
78.051,65
32.295,78
825,54
522.836,23

Έξοδα διοίκησης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

2018
330.350,75
77.711,97
11.120,08
935,49
65.564,34
27.101,62
1.621,43
514.405,68
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8.5. Έξοδα διάθεσης
Τα έξοδα διάθεσης της εταιρείας αναλύονται ως ακολούθως:
2019
184.871,93
126.773,80
6.640,88
1.044,48
547.779,72
18.760,87
310,07
886.181,75

Έξοδα διάθεσης
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις
Προβλέψεις
Σύνολο

2018
165.078,33
163.862,58
7.703,58
5.000,92
446.107,22
14.079,01
659,74
802.491,38

8.6. Πληροφορίες για το προσωπικό και τις σχετικές δαπάνες της περιόδου (παρ. 23 άρθρου
29)
Ο μέσος όρος προσωπικού της εταιρείας αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
2019
Μέσος όρος υπαλληλικού προσωπικού
Μέσος όρος εργατικού προσωπικού
Γενικός μέσος όρος απασχολούμενων

2018
58
0
58

59
0
59

Το συνολικό κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
2019
1.827.639,85
454.844,13
105.375,30
12.145,00
2.400.004,28

2018
1.630.857,19
415.277,24
113.189,37
6.825,00
2.166.148,80

8.7. Λοιπά έξοδα και ζημιές
Αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Λοιπά έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Προβλέψεις για γενικούς κινδύνους
Σύνολο

2019
706,16
249.239,19
975,74
3.826,88
0,00
32.500,00
287.247,97

2018
205,53
129.908,11
1.023,29
3.534,32
2.000,00
0,00
136.671,25

8.8. Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αναλύονται ως ακολούθως:
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Λοιπά έσοδα προηγουμένων χρήσεων
Σύνολο

2019
248.191,83
125,67
2.057,58
250.375,08

2018
390.774,73
592,61
1.938,80
393.306,14

Μισθοί και ημερομίσθια (μικτά ποσά)
Κοινωνικές επιβαρύνσεις (εργοδοτικές εισφορές)
Παρεπομ. παροχές & έξοδα προσωπικού
Κόστος για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο κόστους μισθοδοσίας περιόδου
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8.9. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Οι πιστωτικοί τόκοι και τα συναφή έσοδα της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
2019
Τόκοι καταθέσεων τραπεζών
1.694,60
Σύνολο
1.694,60

2018
2.035,97
2.035,97

8.10. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Οι χρεωστικοί τόκοι και τα συναφή έξοδα της εταιρείας αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
2019
Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα
31.315,03
Σύνολο
31.315,03

2018
14.224,41
14.224,41

9.

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες
υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29)

Στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνεται ποσό € 1.000.000,00 το οποίο αφορά δεσμευμένο λογαριασμό
στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προς κάλυψη δανείου της συγγενούς εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία».
Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2012
έως και 2015. Οι ενδεχόμενες φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2012-2013 έχουν οριστικά παραγραφεί.
Οι φορολογικές υποχρεώσεις για τις χρήσεις 2014 έως 2015 δεν έχουν καταστεί οριστικές. Η σχηματισμένη
πρόβλεψη για γενικούς κινδύνους ύψους € 32.500,00 εκτιμάται ότι επαρκεί για την κάλυψη ενδεχόμενων
επιβαρύνσεων.
Για τις χρήσεις 2016-2019, η εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Αα του Ν. 4174/2013. Ο έλεγχος της χρήσης 2019 βρίσκεται σε
εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων της χρήσεως 2019. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι δεσμεύσεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία αφορούν τις υποχρεώσεις για
αποζημίωση βάσει των διατάξεων του νόμου 2112/20. Η σχηματισμένη πρόβλεψη είναι υπολογισμένη βάσει του
Ν. 2112/1920 και όχι με αναλογιστική μελέτη.
10. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 29)
Η εταιρεία δεν χορήγησε προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Δ.Σ. τόσο κατά την κλειόμενη χρήση, όσο
και κατά την προηγούμενη χρήση.
11. Αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 30 άρθρου 29)
Οι αμοιβές προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναλύονται ως εξής :
2019
Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές
Κόστος κοινωνικής ασφάλισης
Σύνολο

223.236,07
13.384,27
236.620,34

2018
224.121,77
11.466,66
235.588,43
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12. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη (παρ. 31 άρθρου 29)
Το ύψος και η φύση των συναλλαγών της εταιρείας με συνδεμένα μέρη καθώς και τα σχετικά υπόλοιπα απαιτήσεων
και υποχρεώσεων που είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της εταιρείας
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
2019
Αγορές αποθεμάτων και υπηρεσιών από:
• Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
• Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο
Πωλήσεις αποθεμάτων και υπηρεσιών προς:
• Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
• Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

2018

0,00
236.620,34
236.620,34

0,00
273.007,33
273.007,33

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

31/12/2019

31/12/2018

Απαιτήσεις από:
• Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
• Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Υποχρεώσεις προς:
• Θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
• Λοιπά συνδεδεμένα μέρη
Σύνολο

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

13. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της Έκθεσης αυτής, και μετά την 31/12/2019, έχει λάβει χώρα η εξάπλωση, τόσο
στην χώρα μας, όσο και διεθνώς της πανδημίας του ιού COVID-19. Αν και βρισκόμαστε μετά την κορύφωση της
πανδημίας αυτής και δεν είναι δυνατή η ασφαλής εκτίμηση του μεγέθους των οικονομικών και όχι μόνο
επιπτώσεων, καθώς τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς, αναμένεται να είναι σημαντικές.
Δεδομένων τούτων, η Διοίκηση της εταιρείας δεν είναι προς το παρόν ικανή να εκτιμήσει το μέγεθος της
μακροπρόθεσμης επίδρασης της πανδημίας επί των οικονομικών μεγεθών και της πορείας της εταιρείας.
Βάσει όμως των μέχρι τώρα υπογραμμένων συμβάσεων, για την τρέχουσα χρήση 2020 και το προσεχές 12μηνο,
δεν αναμένεται ουσιαστική αρνητική επίδραση, καθώς το ύψος των οργανικών εσόδων της εταιρείας αναμένεται
να παραμείνει περίπου στα ίδια επίπεδα με την χρήση 2019. Το ίδιο προσδοκάται και για τα αποτελέσματα.
Πέραν των ανωτέρω βραχυπρόθεσμων προβλέψεων η Διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι μακροπρόθεσμα, οι όποιες
αρνητικές οικονομικές εξελίξεις, δεν αναμένεται να θέσουν υπό κίνδυνο την λειτουργία της εταιρείας (going
concern) καθώς σήμερα, όπως προκύπτει και από τις οικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσεως 2019,
διαθέτει απολύτως επαρκή κεφαλαιακή επάρκεια ανερχόμενη σε 4.696.352,39 € ή ποσοστό 49,98% επί του
συνόλου του Παθητικού της.
Σε κάθε περίπτωση η Διοίκηση της εταιρείας θα παρακολουθεί από κοντά τις οικονομικές και λοιπές εξελίξεις και
όταν υπάρξουν ασφαλείς προβλέψεις, θα προβεί σε εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών επί των οικονομικών
μεγεθών και της πορείας της εταιρείας και ακολούθως θα προβεί σε περεταίρω ενημέρωση των μετόχων της.
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Πέραν της προαναφερθείσας πανδημίας κανένα άλλο γεγονός δεν υφίσταται, που θα μπορούσε να επηρεάσει
σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

Αργυρούπολη, 30 Απριλίου 2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΤΣΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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