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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την περίοδο 1/1/2019-

30/06/2019 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «OPTRONICS 

TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε.» την 26η Σεπτεμβρίου 2019.  
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1. Ενδιάμεση κατάσταση οικονομικής θέσης 

  Σημείωση   30.06.2019   31.12.2018 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Ενσώματα πάγια 9.2   47.979,29   43.363,18 

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 9.2   4.173,27   3.067,28 

Δικαιώματα χρήσης 9.2  
49.206,54   0,00 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 9.3   47.154,60   102.027,66 

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 9.4   7.180,41   7.180,41 

      155.694,11   155.638,53 

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία           

Αποθέματα 9.5   594.832,19   542.417,67 

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 9.6   4.268.354,50   1.099.072,06 

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 9.7   777.681,62   2.878.869,88 

      5.640.868,31   4.520.359,61 

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων     5.796.562,42   4.675.998,14 

            

            

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ           

Ιδια Κεφάλαια           

Μετοχικό Κεφάλαιο 9.8   1.000.050,00   1.000.050,00 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 9.8   825.354,65   825.354,65 

Λοιπά αποθεματικά 9.8   184.231,54   184.231,54 

Αποτελέσματα εις νέον 9.8   737.416,64   -49.010,19 

Σύνολο καθαρής θέσης     2.747.052,83   1.960.626,00 

            

Υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις μισθώσεων 9.11  
22.170,96   0,00 

Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 9.9   27.044,82   27.044,82 

Λοιπές προβλέψεις 9.10   10.000,00   10.000,00 

      59.215,78   37.044,82 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις           

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 9.12   2.214.916,72   1.049.977,89 

Βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις μισθώσεων 9.11  
5.608,58   0,00 

Φόροι εισοδήματος 9.15  
321.753,27   0,00 

Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις 9.13   383.814,13   106.557,09 

Λοιπές υποχρεώσεις 9.12   64.201,11   1.521.792,34 

      2.990.293,81   2.678.327,32 

Σύνολο υποχρεώσεων     3.049.509,60   2.715.372,14 

Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων     5.796.562,42   4.675.998,14 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες  8 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των εξαμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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2. Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 

  Σημείωση 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

          

Πωλήσεις 9.1 7.472.542,11   3.028.749,83 

Κόστος πωλήσεων 9.14 -6.076.580,31   -2.792.487,28 

Μικτό κέρδος   1.395.961,80   236.262,55 

Άλλα έσοδα 9.14 792,88   0,00 

Έξοδα διαθέσεως 9.14 -48.550,61   -44.613,88 

E & A 9.14 -2.598,91   -16.949,16 

Έξοδα διοικήσεως 9.14 -170.662,27   -124.145,97 

Άλλα έξοδα 9.14 -5.759,50   -8.330,22 

Αποτελέσματα προ φόρων χρηματοδοτικών       

 και επενδυτικών αποτελεσμάτων   1.169.183,39   42.223,32 

          

Χρηματοοικονομικό έσοδα 9.14 87,06   20,55 

Χρηματοοικονομικό έξοδα 9.14 -6.217,29   -3.096,00 

Κέρδος (ζημία) προ φόρου   1.163.053,16   39.147,87 

Φόρος εισοδήματος 9.15 -376.626,33   -11.352,87 

Καθαρό κέρδος (ζημία) περιόδου   786.426,83   27.795,00 

          

Αποδιδόμενο σε:         

Μετόχους   786.426,83   27.795,00 

          

Βασικές Ζημίες (Κέρδη) ανά μετοχή 9.16 0,2359   0,0083 

Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή   0,0000   0,0000 

          

Συγκεντρωτικά συνολικά αποτελέσματα μετά απο φόρους  786.426,83   27.795,00 

Αποδιδόμενα σε:         

Μετόχους   786.426,83   27.795,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των εξαμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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3. Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

 

Ποσά σε Ευρώ 
Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Κεφάλαιο 
υπέρ το 

άρτιο Αποθεματικά 
Αποτελέσματα 

εις νέο 
Σύνολο 

καθαρής θέσης 

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ           

            
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2018 1.000.050,00 825.354,65 200.718,14 -425.026,48 1.601.096,31 

Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00 -16.486,60 16.486,60 0,00 

Καθαρό κέρδος χρήσης 0,00 0,00 0,00 27.795,00 27.795,00 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2018 1.000.050,00 825.354,65 184.231,54 -387.593,14 1.622.043,05 

            
Υπόλοιπο την 1η Ιανουαρίου 2019 1.000.050,00 825.354,65 184.231,54 -49.010,19 1.960.626,00 

Ανακατάταξη κονδυλίων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Καθαρό κέρδος χρήσης 0,00 0,00 0,00 786.426,83 786.426,83 

Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υπόλοιπο την 30η Ιουνίου 2019 1.000.050,00 825.354,65 184.231,54 737.416,64 2.747.052,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 25 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των εξαμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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4. Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών 

  

01.01 - 

30.06.2019 
 

01.01 - 

30.06.2018 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες       

Κέρδη προ φόρων 1.163.053,16   39.147,87 

Προσαρμογές για:       

• Αποσβέσεις 12.776,88   11.565,50 

• Προβλέψεις 0,00   0,00 

• Έσοδα επενδύσεων -87,06   -6.868,81 

• Χρεωστικοί τόκοι 6.217,29   3.096,00 

  1.181.960,27   46.940,56 

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -3.163.666,29   -304.844,60 

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -52.414,52   12.833,55 

Μείωση/(αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0,00   0,00 

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 6.768,04   322.068,74 

Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες -2.027.352,49   76.998,25 

Φόρος εισοδήματος πληρωθείς 0,00   0,00 

Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες -2.027.352,49   76.998,25 

        

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες       

        

Αγορά ενσωμάτων παγίων -67.705,53   -12.872,56 

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00   0,00 

Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 0,00   0,00 

Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων 87,06   20,55 

Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες -67.618,47   -12.852,01 

        

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00   0,00 

Λήψη δανείων 0,00   0,00 

Εξόφληση δανείων -6.217,29   -3.096,00 

Τόκοι πληρωθέντες 0,00   0,00 

Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες -6.217,29   -3.096,00 

        

Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα -2.101.188,26   61.050,24 

Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου 2.878.869,88   480.063,11 

Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου 777.681,62   541.113,35 

 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 έως 30 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των εξαμηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων. 
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5. Γενικές πληροφορίες 

Η εταιρεία OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. είναι ανώνυμη εταιρία και δραστηριοποιείται στην 

εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων. 

Η Εταιρία ιδρύθηκε το 2002 στην Αθήνα και εδρεύει στην Ελλάδα, Νομός Αττικής, στο Μοσχάτο, οδός 

Θεσσαλονίκης 79-81, Τ.Κ. 183 46.  

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας είναι www.optronics.gr.  

Επισημαίνεται, ότι οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας OPTRONICS δεν περιλαμβάνονται σε 

ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις άλλων εταιριών. 

 

Συνοπτικά οι βασικές πληροφορίες για την Εταιρία έχουν ως εξής: 

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου 

 

Χριστόφορος Παπαστεργίου Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος  (Εκτελεστικό μέλος) 

Hλίας Κουκουβίνος  Αντιπρόεδρος  & Διευθύνων Σύμβουλος  (Εκτελεστικό μέλος) 

Μαρία Παπαστεργίου  Μέλος (Μη Εκτελεστικό μέλος) 

 

Η ανωτέρω σύνθεση αποφασίστηκε με την από 29.06.2017 απόφαση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Η 

θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 30.6.2022 παρατεινόμενη βάσει του καταστατικού έως την 

επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση από την λήξη της θητείας. 

 

Συνεργαζόμενες Τράπεζες 

ALPHA BANK 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

Ορκωτοί Ελεγκτές  

Δήμος Ν. Πιτέλης 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14481 

PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. 

Λεωφόρος Κηφισίας 124 

115 26 Αθήνα  

Α.Μ. ΣΟΕΛ 132 

Εποπτεύουσα αρχή 

Νομαρχία Αθηνών Κεντρικός Τομέας,  

Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιριών Τμήμα ΑΕ 

 

Νομικός Σύμβουλος 

Μαργαρίτα Καραλή 

Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιριών 

52530/01ΝΤ/Β/02/205 

 

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 

123499099000 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου 

084018345 
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6. Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 

6.1. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας με ημερομηνία 30 Ιουνίου 2019 που καλύπτουν την 

περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2019 έως και την 30η Ιουνίου 2019, έχουν συνταχθεί από τη Διοίκηση με 

βάση το Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) που έχουν εφαρμογή στην 

ενδιάμεση οικονομική πληροφόρηση, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα 

με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση». 

 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο που έληξε την 30 Ιουνίου 2019 

καταρτίστηκαν με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές και μεθόδους αποτίμησης που ακολουθήθηκαν για την 

ετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε την 31 

Δεκεμβρίου 2018. 

Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβαστούν σε συνδυασμό με 

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2018, που έχουν αναρτηθεί 

στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, και οι οποίες περιλαμβάνουν πλήρη ανάλυση των λογιστικών αρχών, 

μεθόδων και εκτιμήσεων που εφαρμόστηκαν καθώς και ανάλυση των σημαντικών κονδυλίων των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 

Όλα τα αναθεωρημένα ή νεοεκδοθέντα Πρότυπα και διερμηνείες που έχουν εφαρμογή στην εταιρεία και 

είναι σε ισχύ την 30η Ιουνίου 2019 ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της 

τρέχουσας χρήσης στην έκταση που αυτά ήταν εφαρμόσιμα (βλέπε παρακάτω στην ενότητα 6.1.3). 

 

6.1.1. Χρήση Εκτιμήσεων 

Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ απαιτεί όπως η διοίκηση προβαίνει στην 

διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. 

Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Αναφορικά με τις 

σημαντικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης στην σύνταξη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων 

βλέπε κατωτέρω στην ενότητα 10  «Λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοικήσεως». 

 

6.1.2. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων 

Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 2019 (1/1-30/06/2019) 

εγκρίθηκαν προς δημοσιοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο την 26η Σεπτεμβρίου 2019. 

 

6.1.3. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 

 

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση προτύπων Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, :  
 
Αναθεωρήσεις και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις 
Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2019 ή μεταγενέστερα. 
 
ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 

01/01/2019)  

Τον Ιανουάριο του 2016, το IASB προέβη στην έκδοση ενός νέου Προτύπου, του ΔΠΧΑ 16. Σκοπός του 

έργου του IASB ήταν η ανάπτυξη ενός νέου Προτύπου για μισθώσεις που καθορίζει τις αρχές τις οποίες 

εφαρμόζουν και τα δύο μέρη σε μία σύμβαση - δηλαδή και ο πελάτης («ο μισθωτής») και ο προμηθευτής 

(«ο εκμισθωτής») - για την παροχή σχετικών πληροφοριών για τις μισθώσεις κατά τρόπο που απεικονίζει 
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πιστά αυτές τις συναλλαγές. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, ο μισθωτής θα πρέπει να αναγνωρίσει 

τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση. Η επίδραση από την 

εφαρμογή στην Εταιρεία περίγραφεται σε σημείωση προηγούμενης παραγράφου.  

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σχετικά με Χειρισμούς Φόρου Εισοδήματος» (εφαρμόζεται για 

ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Ιούνιο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση μίας νέας Διερμηνείας, της ΕΔΔΠΧΑ 23. Το ΔΛΠ 12 

«Φόροι Εισοδήματος» προσδιορίζει τον λογιστικό χειρισμό του τρέχοντος και αναβαλλόμενου φόρου, αλλά 

δεν προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας. 

Η ΕΔΔΠΧΑ 23 περιλαμβάνει τις επιπρόσθετες του ΔΛΠ 12 απαιτήσεις, προσδιορίζοντας τον τρόπο με τον 

οποίο θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι επιπτώσεις της αβεβαιότητας στον λογιστικό χειρισμό των φόρων 

εισοδήματος. Η νέα Διερμηνεία δεν έχει επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9: «Προπληρωθέντα Στοιχεία με Αρνητική Απόδοση» (εφαρμόζεται 

για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 

9. Βάσει των υφιστάμενων απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 9, μία οικονομική οντότητα θα επιμετρούσε ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στην εύλογη αξία μέσω των 

αποτελεσμάτων, καθώς το χαρακτηριστικό της «αρνητικής απόδοσης» θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

δημιουργεί ενδεχόμενες ταμειακές ροές οι οποίες δεν αποτελούνται μόνο από πληρωμές κεφαλαίου και 

τόκου. Βάσει των τροποποιήσεων, οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να επιμετρούν συγκεκριμένα 

προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με αρνητική απόδοση στο αποσβεσμένο 

κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εσόδων, εφόσον πληρείται μία συγκεκριμένη 

προϋπόθεση. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 28: «Μακροπρόθεσμες Συμμετοχές σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» 

(εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Οκτώβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

28. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον λογιστικό χειρισμό 

των μακροπρόθεσμων συμμετοχών σε μία συγγενή ή κοινοπραξία – στις οποίες δεν εφαρμόζεται η μέθοδος 

της καθαρής θέσης – βάσει του ΔΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές 

Καταστάσεις.  

 

Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-2017 (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2019)  

Τον Δεκέμβριο του 2017, το IASB προέβη στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των ΔΠΧΑ – Κύκλος 2015-

2017», η οποία αποτελείται από μία σειρά τροποποιήσεων σε ορισμένα Πρότυπα και αποτελεί μέρος του 

προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις που περιλαμβάνονται στον κύκλο 

αυτόν είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 3 - ΔΠΧΑ 11: Συμμετοχικά δικαιώματα που κατείχε προηγουμένως ο αποκτών 

σε μία από κοινού λειτουργία, ΔΛΠ 12: Επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος από πληρωμές για 

χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομημένα ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, ΔΛΠ 23: Κόστη δανεισμού 

επιλέξιμα για κεφαλαιοποίηση. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2019. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις.  

 

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

Τον Φεβρουάριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 

19, βάσει των οποίων μία οικονομική οντότητα απαιτείται να χρησιμοποιεί επικαιροποιημένες αναλογιστικές 

παραδοχές κατά τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας υπηρεσίας και του καθαρού τόκου για την 

εναπομένουσα περίοδο μετά την τροποποίηση, την περικοπή ή τον διακανονισμό ενός προγράμματος 
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καθορισμένων παροχών. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η ενίσχυση της κατανόησης των 

οικονομικών καταστάσεων και η παροχή περισσότερο χρήσιμων πληροφοριών στους χρήστες αυτών. Οι 

τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις Οικονομικές Καταστάσεις. 

 

Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και Τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν 

ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις Προτύπων έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην αναθεώρηση του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σκοπός της οποίας ήταν η ενσωμάτωση σημαντικών θεμάτων τα οποία 

δεν καλύπτονταν, καθώς επίσης και η επικαιροποίηση και παροχή διευκρινίσεων σε σχέση με 

συγκεκριμένες καθοδηγήσεις. Το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 

περιλαμβάνει ένα νέο κεφάλαιο σχετικά με την επιμέτρηση, στο οποίο αναλύεται η έννοια της επιμέτρησης, 

συμπεριλαμβανομένων παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή μίας βάσης 

επιμέτρησης, θέματα σχετικά με την παρουσίαση και γνωστοποίηση στις Οικονομικές Καταστάσεις και 

καθοδήγηση αναφορικά με την αποαναγνώριση στοιχείων του ενεργητικού και υποχρεώσεων από τις 

Οικονομικές Καταστάσεις. Περαιτέρω, το αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς περιλαμβάνει βελτιωμένους ορισμούς των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, 

καθοδήγηση που υποβοηθά την εφαρμογή των εν λόγω ορισμών, επικαιροποίηση των κριτηρίων για την 

αναγνώριση των στοιχείων του ενεργητικού και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και διευκρινίσεις σε 

σημαντικούς τομείς, όπως οι ρόλοι της διαχείρισης, της συντηρητικότητας και της αβεβαιότητας κατά την 

επιμέτρηση στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των 

παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν 

έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 

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

Τον Μάρτιο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση Τροποποιήσεων στις Αναφορές του Εννοιολογικού 

Πλαισίου της Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, σε συνέχεια της αναθεώρησής του. Ορισμένα Πρότυπα 

περιλαμβάνουν ρητές αναφορές σε προγενέστερες εκδόσεις του Εννοιολογικού Πλαισίου της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Σκοπός των εν λόγω τροποποιήσεων είναι η επικαιροποίηση των ως άνω 

αναφορών και η υποστήριξη για τη μετάβαση στο αναθεωρημένο Εννοιολογικό Πλαίσιο της 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις 

Οικονομικές της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• 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. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 

αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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• Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1 και στο ΔΛΠ 8: «Ορισμός του Ουσιώδους» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020)  

Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στον ορισμό του ουσιώδους, 

προκειμένου να καταστεί ευκολότερο για τις εταιρείες να προβούν σε άσκηση κρίσης σχετικά με το 

ουσιώδες μέγεθος. Ο ορισμός του ουσιώδους βοηθά τις εταιρείες να αποφασίσουν ποιες πληροφορίες θα 

πρέπει να περιληφθούν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις. Ο νέος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 και το 

ΔΛΠ 8. Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του ουσιώδους και πώς αυτός θα πρέπει να 

εφαρμοστεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση η οποία μέχρι τώρα περιλαμβανόταν σε άλλα 

Πρότυπα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές της Καταστάσεις, 

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 01/01/2021)  

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

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

ενιαίου Προτύπου βασισμένου στις αρχές (principlebased standard) για τον λογιστικό χειρισμό όλων των 

τύπων ασφαλιστικών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων αντασφάλισης που κατέχει 

ένας ασφαλιστικός φορέας. Ένα ενιαίο Πρότυπο βασισμένο στις αρχές θα ενισχύσει τη συγκρισιμότητα 

της χρηματοοικονομικής αναφοράς μεταξύ οικονομικών οντοτήτων, δικαιοδοσιών και κεφαλαιαγορών. Το 

ΔΠΧΑ 17 καθορίζει τις απαιτήσεις που θα πρέπει να εφαρμόζει μία οικονομική οντότητα στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση που σχετίζεται με ασφαλιστικές συμβάσεις που εκδίδει και συμβάσεις 

αντασφάλισης που κατέχει. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις Οικονομικές 

της Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχουν καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

 

6.2. Αλλαγές λογιστικών πολιτικών 

Δεν υπάρχουν αλλαγές στις λογιστικές αρχές που τηρήθηκαν σε σχέση με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν 
για την προετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2018, εκτός από τα νέα 
πρότυπα και διερμηνείες που υιοθετήθηκαν, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για τις περιόδους 
μετά την 1η  Ιανουαρίου 2019:  
 

Πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 Κατά την πρώτη εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16 την 1/1/2019, η 

Εταιρεία εφάρμοσε τα εξής: Α) Μισθώσεις που προηγουμένως ταξινομούνταν ως 

χρηματοδοτικές: 

 

Η Εταιρεία δεν έχει μισθώσεις ταξινομημένες ως χρηματοδοτικές. Για τις  μισθώσεις που προηγουμένως 

ταξινομούνταν ως λειτουργικές η Εταιρεία αναγνώρισε δικαιώματα χρήσης παγίων και υποχρεώσεις για τις 

μισθώσεις αυτές, εκτός των εξαιρέσεων του προτύπου για τα συμβόλαια μίσθωσης με εναπομένουσα 

διάρκεια μικρότερη των δώδεκα μηνών κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του προτύπου, για τα 

συμβόλαια που το μισθωμένο περιουσιακό στοιχείο είναι χαμηλής αξίας, καθώς και για τα βραχυπρόθεσμα 

συμβόλαια. Η Εταιρεία ως αρχή υπολογισμού υιοθέτηση την απλοποιημένη μέθοδο μετάβασης (“modified 

retrospective approach”), βάσει της οποίας αναγνώρισε: α) υποχρέωση για μισθώσεις, η οποία 

επιμετρήθηκε ως η παρούσα αξία μέσω της προεξόφλησης των μελλοντικών μισθωμάτων με το διαφορικό 

επιτόκιο δανεισμού (incremental borrowing rate) που ίσχυε κατά την ημερομηνία αρχικής εφαρμογής του 

προτύπου, και β) δικαίωμα χρήσης περιουσιακού στοιχείου (“right-of-use asset”), το οποίο αναγνωρίστηκε 

σε ένα ποσό που ισούται με την αντίστοιχη υποχρέωση για μισθώσεις, αναπροσαρμοσμένο για τις 

προπληρωμές και δεδουλευμένες πληρωμές μισθωμάτων που είχαν αναγνωριστεί στην Κατάσταση 

Οικονομικής Θέσης στις 31/12/2018. Για τις μισθώσεις στις οποίες προβλέπονται δικαιώματα της Εταιρείας 

για επέκταση της μίσθωσης ή λύσης της μίσθωσης, έγινε εκτίμηση της διοίκησης για το αν υπάρχει 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

Της 30ης Ιουνίου 2019            

 Σελίδα 13 από 25 

 

βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα θα εξασκηθούν ή όχι με βάσει την προγενέστερη εμπειρία και το 

επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας.  

Η Εταιρεία δεν είχε επίδραση στα ίδια κεφάλαια από την αρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 16. 

Τα Δικαιώματα χρήσης και οι δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις κατά την την 1.1.2019 και η κίνηση 

κατά την περίοδο 01.01 έως 30.06 εχουν ως κατωτέρω: 

 

  
Δικαιώματα 
χρησης   

Δεσμεύσεις 
μισθώσεων 

Υπόλοιπα έναρξης 56.236,04   56.236,04 

Προσθήκες 0,00   0,00 

Αποσβέσεις -7.029,51     

Χρηματ/κο κόστος     2.781,28 

Πληρωμές     -31.237,78 

  49.206,54   27.779,54 
 

 

7. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου 

7.1. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (μεταβολές σε 

συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, κίνδυνο 

ταμειακών ροών και κίνδυνο εύλογης αξίας από μεταβολές επιτοκίων. Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης 

κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη μη προβλεψιμότητα των χρηματοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει 

να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη αρνητική τους επίδραση στη χρηματοοικονομική απόδοση της 

Εταιρείας 

 

7.2. Κίνδυνος αγοράς 

7.2.1. Συναλλαγματικός κίνδυνος 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το σύνολο σχεδόν των συναλλαγών της διεξάγεται σε 

Ευρώ. Μικρό μέρος όμως των αγορών εμπορευμάτων της εταιρείας γίνεται και σε άλλα νομίσματα με 

κυριότερο το Δολάριο Αμερικής. Η γρήγορη πληρωμή των προμηθευτών αυτών μειώνει σημαντικά το 

συναλλαγματικό κίνδυνο. Η Εταιρεία κατά πάγια τακτική, δεν προαγοράζει συνάλλαγμα και δεν συνάπτει 

συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης συναλλάγματος με εξωτερικούς αντισυμβαλλόμενους. 

 

7.2.2. Κίνδυνος τιμών 

Η εταιρεία εκτίθεται κυρίως σε μεταβολές της αξίας των πρώτων υλών που προμηθεύεται και ως εκ τούτου 

προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων και η εμπορική πολιτική της 

Η Εταιρεία έχει επίσης στην κατοχή της διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα εγγυημένης όμως απόδοσης και 

συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών χρεογράφων.  

Ο κίνδυνος, που προκύπτει για την Εταιρία από μεταβολές στις τιμές αγαθών, είναι ελάχιστος. 

 

7.2.3. Κίνδυνος Διακύμανσης επιτοκίων  

Η εταιρεία έχει στο ενεργητικό της έντοκα στοιχεία, όμως τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές ροές είναι 

ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Η εταιρεία δεν έχει  ουσιαστικές δανειακές 

υποχρεώσεις για το α’ εξάμηνο 2019 και δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 

 

7.2.4. Πιστωτικός κίνδυνος 

Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες αποκλειστικά με αναγνωρισμένα και φερέγγυα αντισυμβαλλόμενα μέρη. Είναι 

πολιτική της Εταιρίας όπως όλοι οι πελάτες, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες επί πιστώσει, 

υποβάλλονται σε διαδικασίες πιστοληπτικού ελέγχου. Επιπρόσθετα, οι εμπορικές απαιτήσεις 
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παρακολουθούνται, σε συνεχή βάση, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από επισφαλείς 

απαιτήσεις. Όσον αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από τα υπόλοιπα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία της Εταιρίας, που αποτελούνται από μετρητά και ισοδύναμα μετρητών, ο κίνδυνος 

απορρέει από τη μη τήρηση των συμβατικών όρων από τον αντισυμβαλλόμενο, με μέγιστη έκθεση ίση με 

τη λογιστική αξία των μέσων. Δεν υπάρχουν σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου στην Εταιρία.  

 

7.2.5. Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο ρευστότητας καθώς τα ταμειακά της διαθέσιμα και η χρήση των 

πιστωτικών της ορίων με τις συνεργαζόμενες τράπεζες επαρκούν για να καλύψουν της ανάγκες της 

εταιρείας. 

 

7.3. Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου 

Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης 

δραστηριότητας της Εταιρείας (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους 

μετόχους, για να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. 

 

Η διατήρηση ή η προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής,  μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του 

ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους 

μετόχους, της έκδοσης νέων μετοχών ή της πώλησης περιουσιακών στοιχείων για να μειωθεί ο δανεισμός. 

Η Εταιρεία δεν διατρέχει κεφαλαιουχικό κίνδυνο καθώς παρουσιάζει υψηλό περιθώριο μεικτού κέρδους,  

ισχυρή λειτουργική ταμειακή ροή και ο δανεισμός για το α’ εξάμηνο 2019 είναι μηδενικός.   

 

8. Λογιστικές Εκτιμήσεις και Κρίσεις της Διοικήσεως 

Η διοίκηση της Εταιρεία προβαίνει σε εκτιμήσεις, παραδοχές και αξιολογικές κρίσεις προκειμένου, είτε να 

επιλέξει τις καταλληλότερες λογιστικές αρχές σε σχέση με την μελλοντική εξέλιξη γεγονότων και εν εξελίξει 

καταστάσεων και συναλλαγών. Οι εν λόγω εκτιμήσεις, παραδοχές και κρίσεις επανεξετάζονται περιοδικά 

προκειμένου να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα δεδομένα και να αντανακλούν τους εκάστοτε τρέχοντες 

κινδύνους και βασίζονται στην προγενέστερη εμπειρία της Διοίκησης της Εταιρείας σε σχέση με το 

επίπεδο/όγκο των συναφών συναλλαγών ή γεγονότων. 

 

Καθοριστικές κρίσεις της Διοίκησης για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών 

Δεν υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάσθηκε να χρησιμοποιηθούν εκτιμήσεις της Διοίκησης για την 

εφαρμογή των λογιστικών αρχών. 
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9. Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 

9.1. Πληροφόρηση κατά τομέα 

Οι επιχειρηματικοί τομείς συνεχιζόμενης δραστηριότητας που παρουσιάζονται είναι έσοδα 

κατασκευαστικών συμβάσεων, πωλήσεις εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών. 

 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της Εταιρείας ανά τομέα για τα πρώτα εξάμηνα των περιόδων α’ 2018 και α’ 

2019 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

01.01 - 30.06.2018 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ   
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΡΓΩΝ   
ΠΩΛΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις στο εσωτερικό 298.463,11   2.566.059,55   122.982,96   2.987.505,62 

Πωλήσεις στο εξωτερικό 3.838,21   0,00   37.406,00   41.244,21 

ΣΥΝΟΛΟ 302.301,32   2.566.059,55   160.388,96   3.028.749,83 

Κόστος Πωληθέντων 280.753,03   2.366.291,35   145.438,23   2.792.482,61 

Μικτό Αποτέλεσμα 21.548,29   199.768,20   14.950,73   236.267,22 

Συντελεστής  Μ.Κ. 7,13%   7,79%   9,32%   7,80% 

                

01.01 - 30.06.2019 
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ   
ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΕΡΓΩΝ   
ΠΩΛΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   ΣΥΝΟΛΟ 

Πωλήσεις στο εσωτερικό 339.889,51   6.968.196,62   50.362,61   7.358.448,74 

Πωλήσεις στο εξωτερικό 1.178,72   112.914,65   0,00   114.093,37 

ΣΥΝΟΛΟ 341.068,23   7.081.111,27   50.362,61   7.472.542,11 

Κόστος Πωληθέντων 290.657,63   5.744.145,38   42.499,42   6.077.302,43 

Μικτό Αποτέλεσμα 50.410,60   1.336.965,89   7.863,19   1.395.239,68 

Συντελεστής  Μ.Κ. 14,78%   18,88%   15,61%   18,67% 

 

 

 

Οι πωλήσεις υπηρεσιών αφορούν έργα συντήρησης η μικρής κλίμακας κατασκευαστικά/επισκευαστικά 

έργα. Το μεγαλύτερο μέρος του κόστους αφορά αμοιβές προσωπικού. Στην κατηγορία έχει περιληφθεί και 

κόστος ετοιμότητας προσωπικού.  

 

Δευτερεύων τομέας πληροφόρησης - γεωγραφικοί τομείς 

Η έδρα της Εταιρείας είναι η Ελλάδα. Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στο εσωτερικό (Ελλάδα) και 

περιστασιακά στο εξωτερικό.  

 

9.2. Πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ενσώματα πάγια της εταιρείας αναλύονται ως εξής: 

 

Ενσώματα και ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Αξίες Κτήσης 
Μηχανήματ

α   
Μεταφορικ

ά μέσα   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός   
Άυλα 
πάγια   Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2018 174.702,98   23.963,67   161.332,91   31.800,02   391.799,58 

Προσθήκες 19.520,79   0,00   8.064,74   2.647,10   30.232,63 

Μειώσεις -17.418,37   0,00   0,00   0,00   -17.418,37 

Λοιπές προσαρμογές 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 176.805,40   23.963,67   169.397,65   34.447,12   404.613,84 
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Αποσβέσεις                   

Υπόλοιπο 1/1/2018 147.153,39   23.918,31   154.635,08   31.315,18   357.021,96 

Προσθήκες 5.627,86   0,00   2.300,32   64,70   7.992,89 

Μειώσεις -8.880,99   0,00   0,00   0,00   -8.880,99 

Λοιπές προσαρμογές 0,00   45,30   2.004,21   0,00   2.049,51 

Υπόλοιπο 31/12/2018 143.900,27   23.963,61   158.939,61   31.379,88   358.183,38 

                    

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 32.905,13   0,06   10.458,04   3.067,24   46.430,46 

 

Αξίες Κτήσης 
Μηχανήματ

α   
Μεταφορικ

ά μέσα   

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισμός   
Άυλα 
πάγια   Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2019 176.805,40   23.963,67   169.397,65   34.447,12   404.613,84 

Προσθήκες 8.905,00   0,00   1.384,49   1.180,00   11.469,49 

Μειώσεις 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Λοιπές προσαρμογές 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Υπόλοιπο 30/06/2019 185.710,40   23.963,67   170.782,14   35.627,12   416.083,33 

                    

Αποσβέσεις                   

Υπόλοιπο 1/1/2019 143.900,27   23.963,61   158.939,61   31.379,88   358.183,38 

Προσθήκες 4.354,85   0,00   1.318,51   74,02   5.747,37 

Μειώσεις 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Λοιπές προσαρμογές 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

Υπόλοιπο 30/06/2019 148.255,12   23.963,61   160.258,12   31.453,90   363.930,75 

                    

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ 37.455,28   0,06   10.524,02   4.173,22   52.152,58 

 

 

Δικαιώματα χρήσης 

 

Αξίες Κτήσης     Σύνολο 

Υπόλοιπο 1/1/2019     56.236,04 

Προσθήκες     0,00 

Μειώσεις     0,00 

Λοιπές προσαρμογές     0,00 

Υπόλοιπο 30/06/2019     56.236,04 

        

Αποσβέσεις       

Υπόλοιπο 1/1/2019     0,00 

Προσθήκες     7.029,51 

Μειώσεις     0,00 

Λοιπές προσαρμογές     0,00 

Υπόλοιπο 30/06/2019     7.029,51 

        

ΑΝΑΠΟΣΒΕΣΤΗ ΑΞΙΑ     49.206,54 
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9.3. Αναβαλλόμενη φορολογία 

Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών, με τη χρησιμοποίηση 

του φορολογικού συντελεστή που ισχύει στην Ελλάδα και αναμένεται να ισχύει κατά την πραγματοποίηση 

ή το διακανονισμό των προσωρινών διαφορών και ο οποίος ανέρχεται σε 29%. Τα ποσά που εμφανίζονται 

στον ισολογισμό εκτιμάται ότι θα ανακτηθούν ή θα διακανονιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις πριν τον συμψηφισμό τους έχουν ως παρακάτω:  

 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 
1η  Ιανουαρίου 
2018 

(Χρέωση)/Πίστωση 
στα Αποτελέσματα 

31η Δεκεμβρίου 
2018 

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 7.843,00 -270,44 7.572,56 

Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 3.056,06 -510,39 2.545,67 
Φορολογικές απαιτήσεις απο ζημίες προηγ. 
χρήσεων 32.031,68 16.139,76 48.171,44 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 186.116,16 -148.517,66 37.598,50 

Διαφορά αποσβέσεων παγίων 5.376,30 763,20 6.139,50 

  234.423,20 -132.395,53 102.027,67 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις       

Δικαιώματα χρήσης 0,00 0,00 0,00 

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 0,00 0,00 0,00 

Αναγνώριση κόστους έργων υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 

Διαφορά συντελεστή 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

        
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης 234.423,20   102.027,67 

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης Υποχρέωσης 0,00   0,00 

 

 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 
31η Δεκεμβρίου 

2018 
(Χρέωση)/Πίστωση 
στα Αποτελέσματα 

30η Ιουνίου  
2019 

Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού 7.572,56 0,00 7.572,56 

Διαγραφή εξόδων εγκατάστασης 2.545,67 -255,02 2.290,65 

Φορολογικές απαιτήσεις απο ζημίες προηγ. χρήσεων 48.171,44 -48.171,44 0,00 

Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων 37.598,50 0,00 37.598,50 

Διαφορά αποσβέσεων παγίων 6.139,50 -447,04 5.692,46 

  102.027,67 -48.873,50 53.154,17 

Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις       

Δικαιώματα χρήσης 0,00 5.999,56 5.999,56 

Συμβάσεις κατασκευαστικών έργων 0,00 0,00 0,00 

Αναγνώριση κόστους έργων υπό εκτέλεση 0,00 0,00 0,00 

Διαφορά συντελεστή 0,00 0,00 0,00 

  0,00 5.999,56 5.999,56 

        
Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης Φορολογικής 
Απαίτησης 102.027,67   47.154,61 

Υπόλοιπο Αναβαλλόμενης Υποχρέωσης 0,00   0,00 
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9.4. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν εγγυήσεις μισθωμένων κτιρίων και εγγυήσεις ΔΕΗ ποσού 

€ 7.180,41. Οι απαιτήσεις αυτές πρόκειται να εισπραχθούν από την εταιρία μετά το τέλος της λήξης των 

μισθωτηρίων συμβολαίων. 

 

9.5. Αποθέματα 

Τα αποθέματα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

  30.06.2019   31.12.2018 

Ποσά σε Ευρώ       

Εμπορεύματα 498.945,43   483.402,09 

Πρώτες και βοηθητικές ύλες 95.886,76   59.015,58 

  594.832,19   542.417,67 

 

9.6. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 Οι απαιτήσεις της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

Ποσά σε Ευρώ   30.06.2019   31.12.2018 

          

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ         

Πελάτες   3.872.672,87   874.973,81 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις   (134.280,39)   (134.280,39) 

          

    3.738.392,48   740.693,42 

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ         
Προκαταβολές προσωπικού   250,00   500,00 

Προκαταβολές προμηθευτών   173.621,10   174.873,60 

Προπληρωμένα έξοδα   650,71   650,71 

Φορολογικές απαιτήσεις από το Ελληνικό Δημόσιο (μη συμψηφισμένες) 
 

361.923,56   188.837,68 

Λοιπές απαιτήσεις 
 

0,00   0,00 

Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις   (6.483,35)   (6.483,35) 

    529.962,02   358.378,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ   4.268.354,50   1.099.072,06 

 

Οι εύλογες αξίες των παρακάτω στοιχείων προσεγγίζουν τις λογιστικές αξίες των βιβλίων. Οι εμπορικές 

απαιτήσεις της Εταιρίας, αφορούν απαιτήσεις από συναλλαγές οι οποίες έχουν αποτιμηθεί στο 

αναπόσβεστο κόστος και είναι ασφαλούς είσπραξής εκτός των απαιτήσεων για τις οποίες σχηματίσθηκαν 

προβλέψεις. Οι επιταγές εισπρακτέες ενσωματώνουν απαιτήσεις λήξεως εντός του α’ εξαμήνου 2019. 

 

9.7. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρίας αναλύονται ως ακολούθως: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2019   31.12.2018 

ΤΑΜΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ       

Ταμείο μετρητών 94.628,02   90.604,41 

Καταθέσεις όψεως 683.053,60   2.788.265,47 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 777.681,62   2.878.869,88 

 

Τα πραγματικά επιτόκια καθορίζονται σύμφωνα με τα euribor επιτόκια και διαπραγματεύονται κατά 

περίπτωση. 
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9.8. Καθαρή θέση 

Η καθαρή θέση της Εταιρίας αφορά τα ακόλουθα: 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2019   31.12.2018 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ       

Μετοχικό Κεφάλαιο 1.000.050,00   1.000.050,00 

Κεφάλαιο υπέρ το άρτιο 825.354,65   825.354,65 

Τακτικό αποθεματικό 184.231,54   184.231,54 

Αποτελέσματα εις νέον 737.416,64   -49.010,19 

Σύνολο καθαρής θέσης 2.747.052,83   1.960.626,00 

 

-Μετοχικό κεφάλαιο 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε € 1.000.050,00 και διαιρείται σε 3.333.500 κοινές 

ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου προέκυψε 

από την αύξηση με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών ύψους € 540.000 και με καταβολή μετρητών ύψους € 

100.050,00 και την έκδοση  333.500 κοινών ονομαστικών μετοχών, που έλαβε χώρα κατά την χρήση 

2008. 

 

-Διαφορά υπέρ το άρτιο 

Η Διαφορά υπέρ το άρτιο ανέρχεται σε ποσό ευρώ 825.354,65.  Το αποθεματικό αυτό σχηματίσθηκε από 

την αύξηση μετοχικού και αναλύεται ως εξής: 

 

Διαφορά υπέρ το άρτιο 900.450,00 

Έξοδα αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου -100.127,13 

Αναβαλλόμενη φορολογία 25.031,78 

 825.354,65 

 

Το αποθεματικό αυτό μπορεί να κεφαλαιοποιηθεί αφού πρώτα πληρωθεί ο Φόρος Συγκέντρωσης 

Κεφαλαίου 1% και το τέλος Επιτροπής ανταγωνισμού 1‰ 

-Ο λογαριασμός «Λοιπά Αποθεματικά» περιλαμβάνει το τακτικό αποθεματικό ποσού ευρώ  184.231,54: Το 

αποθεματικό αυτό σχηματίζεται υποχρεωτικά εκ του νόμου από τα κέρδη εκάστης χρήσης και παραμένει 

στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας προς συμψηφισμό τυχόν ζημιών που θα προκύψουν στο μέλλον ενώ έχει 

φορολογηθεί μέσα σε κάθε χρήση στην οποία σχηματίστηκε και κατά συνέπεια είναι ελεύθερο φόρου. 

 

Αναλυτική παρουσίαση της κίνησης που παρουσίασε η Καθαρή Θέση της Εταιρίας από την 1/1/2019 μέχρι 

την 30/06/2019 παρατίθεται στην ενότητα 5 «Κατάσταση μεταβολών Ιδίων κεφαλαίων». 

 

9.9. Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών στους εργαζόμενους 

Αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης: Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία 

οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους, το ύψος της 

οποίας ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (απόλυση ή 

συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Υπάλληλοι που παραιτούνται ή απολύονται αιτιολογημένα δεν 

δικαιούνται αποζημίωση. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της 

αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις 

τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται.  

Η Εταιρία χρεώνει στα αποτελέσματα για δεδουλευμένες παροχές σε κάθε περίοδο με αντίστοιχη αύξηση 

της συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Οι πληρωμές παροχών που διενεργούνται στους συνταξιοδοτούμενους 

κάθε περίοδο χρεώνονται έναντι αυτής της υποχρέωσης. Η κίνηση της καθαρής υποχρέωσης στον 

επισυναπτόμενο ισολογισμό της Εταιρίας για την χρήση 2018 και το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2019 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 
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Ποσά σε Ευρώ 
 

Υπόλοιπο 01/01/2018 27.044,82 

Προσθήκες (Νέες προβλέψεις) 0,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 27.044,82 
  

Υπόλοιπο 01/01/2019 27.044,82 

Προσθήκες (Νέες προβλέψεις) 0,00 

Υπόλοιπο 30/06/2019 27.044,82 

 

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας  και της προηγούμενης περιόδου 

ήταν 17 και 19 άτομα αντιστοίχως.  

 

Η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα 

αξία της δεδουλευμένης νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσεις 

στο προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, ή την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης από 

την υπηρεσία.  

 

Οι κύριες αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν έχουν ως εξής: 

   

Tεχνικό Επιτόκιο  5,00% 

Μελλοντικές αυξήσεις μισθών  3,00% 

Πληθωρισμός  2,00% 

 

Η Εταιρία αναγνωρίζει ως υποχρέωση παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία την παρούσα 

αξία της δεδουλευμένης νομικής δέσμευσης που έχει αναλάβει για την καταβολή εφάπαξ αποζημιώσης στο 

προσωπικό που αποχωρεί λόγω συνταξιοδότησης, ή την καταβολή αποζημίωσης λόγω απόλυσης από την 

υπηρεσία. Η Διοίκηση προέβη σε προσαρμογή της υποχρέωσης με το μέσο όρο μεταβολής της 

προηγούμενης π καθώς  έκρινε ότι το κόστος πληροφόρησης είναι δυσανάλογα μεγαλύτερο από όποια 

τυχόν επίδραση θα έχει στις οικονομικές καταστάσεις μία νέα αναλογιστική μελέτη. Ειδικότερα, για την 

χρήση 2013, η εταιρεία προέβη σε σύνταξη νέας αναλογιστικής μελέτης ενόψει του αναθεωρημένου 

προτύπου ΔΛΠ 19. Από την νέα αυτή μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη το μικρό σχετικά αριθμό αλλα και τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά του απασχολούμενου προσωπικού, προέκυψαν ασήμαντες αλλαγές στα 

μεγέθη των αποτελεσμάτων και των υποχρεώσεων.  

 

 

9.10. Λοιπές προβλέψεις 

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2019   31.12.2018 

Λοιπές προβλέψεις       

Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού ελέγχου 10.000,00   10.000,00 

Σύνολο λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων 10.000,00   10.000,00 

 

Οι λοιπές προβλέψεις αφορούν πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου. Η εκτίμηση του ποσού 

βασίζεται στη γνώση των προγενέστερα διενεργηθέντων ελέγχων, για συνήθη φορολογικά θέματα που 

έχουν προκύψει  στο παρελθόν, καθώς και την εμπειρία από παρόμοιες περιπτώσεις και συναλλαγές.  

 

 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

Της 30ης Ιουνίου 2019            

 Σελίδα 21 από 25 

 

9.11. Δεσμεύσεις μισθώσεων 

Το κονδύλι αφορά στην εναπομένουσα αξία των υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί από την απόκτηση 

δικαιωμάτων χρήσης η οποία θα διακανονισθεί εντός και ενός έτους και μετά από ένα έτος. 

 

Βραχυπρόθεσμες δεσμεύσεις     5.608,58 

Μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις     22.170,96 
        

      27.779,54 

 

 

9.12. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των προμηθευτών και των λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της 

Εταιρίας: 

 

ποσά σε ευρώ 30/6/2019   31/12/2018 

        

Προμηθευτές και λοιπές εμπορικές υποχρεώσεις       
Προμηθευτές 2.214.916,72   1.045.125,89 

Επιταγές πληρωτέες 0,00   4.852,00 

Σύνολο 2.214.916,72   1.049.977,89 

        

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Προκαταβολές πελατών 0,00   1.489.753,98 

Λοιπές υποχρεώσεις 51.342,50   10.322,19 

Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς 12.858,61   20.541,52 

Έξοδα δουλευμένα 0,00   1.174,65 

Σύνολο 64.201,11   1.521.792,34 

 

Στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται τα ανοιχτά υπόλοιπα των προμηθευτών της Εταιρίας για διάφορα 

υλικά και υπηρεσίες, ανοικτά μη διακανονισμένα υπόλοιπα πελατών που πρόκειται άμεσα να 

διακανονισθούν καθώς και μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού που αφορούν αγορές υλικών και δαπάνες 

υπό διακανονισμό. Στις λοιπές υποχρεώσεις περιλαμβάνονται οι οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις και λοιπές υποχρεώσεις προς τρίτους. 

 

9.13. Τρέχουσες και λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις 

Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως:  

Ποσά σε Ευρώ       
Τρέχουσες φορολογικές Υποχρεώσεις 30.06.2019   31.12.2018 

Φόρος εισοδήματος 321.753,27   0,00 

Σύνολο 321.753,27   0,00 

        
Λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις       
ΦΠΑ 345.708,85   64.786,27 

ΦΜΥ 8.090,93   7.705,93 

Φόροι-τέλη αμοιβών τρίτων 30.014,35   34.064,89 

Σύνολο 383.814,13   106.557,09 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 705.567,40   106.557,09 
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9.14. Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 

Το κόστος πωληθέντων αναλύεται ως εξής:  

Κόστος πωληθέντων       

Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Κόστος αναλώσεων 561.541,22   620.634,13 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 217.499,28   134.806,71 

Αμοιβές υπεργολάβων και τρίτων 3.232.219,01   1.066.687,09 

Παροχές τρίτων 16.339,35   23.468,16 

Διάφορα έξοδα 2.038.759,95   937.638,80 

Αποσβέσεις 10.221,51   9.252,41 

  6.076.580,32   2.792.487,30 

Οι δαπάνες διοίκησης αναλύονται ως ακολούθως: 

 

Εξοδα διοίκησης       

Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 46.710,32   27.108,65 

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 16.316,35   12.678,00 

Παροχές τρίτων 42.303,55   36.787,64 

Φόροι-Τέλη 43.664,03   15.100,39 

Διάφορα έξοδα 19.751,48   30.736,46 

Αποσβέσεις 1.916,54   1.734,82 

  170.662,27   124.145,96 

 

Οι δαπάνες Ερευνας και Ανάπτυξης αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης       

Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.598,91   16.949,16 

Λοιπές Αμοιβές Τρίτων 0,00   0,00 

Διάφορα έξοδα 0,00   0,00 

  2.598,91   16.949,16 

 

 

 

 

Οι δαπάνες Διάθεσης αναλύονται ως ακολούθως: 

Εξοδα διάθεσης       

Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20.154,93   18.598,64 

Παροχές τρίτων 14.589,19   4.945,98 

Διάφορα έξοδα 13.167,66   20.490,98 

Αποσβέσεις 638,83   578,27 

  48.550,61   44.613,87 

 

Το καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα αναλύεται ως εξής: 

 

Χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα       
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Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Τόκοι βραχυπρόθεσμων δανείων -2.781,28   0,00 

Άλλα έξοδα Τραπεζών -3.436,01   -3.096,00 

Χρηματοοικονομικά έσοδα 87,06   20,55 

Χρηματοοικονομικό έξοδο/έσοδο -6.130,23   -3.075,45 

 

Τα λοιπά έσοδα και έξοδα της Εταιρίας αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπά έσοδα       

Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Επιδοτήσεις 0,00   0,00 

Συναλλαγματικές διαφορές-Έσοδα 186,98   0,00 

Λοιπά έκτακτα έσοδα 604,80   0,00 

Εκτακτα κέρδη 0,00   0,00 

Εσοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00   0,00 

  791,78   0,00 

 

Λοιπά έξοδα       

Ποσά σε Ευρώ 

01.01 - 

30.06.2019   

01.01 - 

30.06.2018 

Φορολογικά πρόστιμα 1.472,14   0,00 

Καταπτώσεις εγγυήσεων 0,00   0,00 

Λοιπά έκτακτα έξοδα 0,00   5.194,75 

Πρόβλεψη επισφαλών πελατών 0,00   2.951,67 

Εκτακτες ζημίες 0,00   183,80 

Συναλλαγματικές διαφορές-Έξοδα 4.287,36   0,00 

  5.759,50   8.330,22 

 

 

9.15. Φόρος εισοδήματος 

Ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα κέρδη της Εταιρίας, αναλύεται ως ακολούθως: 

 

 Ποσά σε ευρώ       

30.06.2019   30.06.2018 

Φόρος Εισοδήματος        

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος -321.753,27   0,00 

Αναβαλλόμενος Φόρος Εισοδήματος ( Φ.Ε.) -54.873,06   -11.352,87 

Πρόβλεψη Φορολογικών Διαφορών 0,00   0,00 

Έσοδα από χρησιμ. προβλ. φορολ. διαφορών 0,00   0,00 

Φορολογικές διαφορές 0,00   0,00 

Σύνολο φόρου εξόδου/(εσόδου) -376.626,33   -11.352,87 

 

 

9.16. Κέρδη ανά μετοχή 

Βασικά:  

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των  κερδών της Εταιρίας με τον σταθμισμένο 

μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της χρήσης, εξαιρουμένων των τυχών ιδίων κοινών 

μετοχών που αγοράζονται από αυτή (ίδιες μετοχές).  
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Προσαρμοσμένα:  

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή προκύπτουν από την προσαρμογή του σταθμισμένου μέσου όρου 

των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά τη διάρκεια της χρήσης για δυνητικώς εκδιδόμενες 

κοινές μετοχές.  

Η Εταιρία δεν έχει τέτοιες κατηγορίες δυνητικών τίτλων με συνέπεια τα βασικά και τα προσαρμοσμένα 

κέρδη κατά μετοχή να είναι ίδια. 

 

Ακολούθως παρατίθεται ανάλυση των κερδών κατά μετοχή που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας: 

 

Ποσά σε Ευρώ 30.06.2019   30.06.2018 

Καθαρά κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους που αναλογούν στους μετόχους 786.426,83   27.795,00 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού των μετοχών σε κυκλοφορία (τεμάχια) 3.333.500   3.333.500 

Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή βασικά και προσαρμοσμένα σε ευρώ 0,2359   0,0083 

 

 

9.17. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης δεν προέκυψαν υπόλοιπα απαιτήσεων και υποχρεώσεων με συνδεμένα 

μέρη ούτε δόθηκαν αμοιβές ΔΣ  

 

 

9.18. Ενδεχόμενες απαιτήσεις-υποχρεώσεις 

Αντιδικίες και διεκδικήσεις 

Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που να έχουν 

σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της Εταιρείας.  

 

 

Ανέλεγκτες χρήσεις 

Η εταιρεία έχει σχηµατισθεί επαρκής πρόβλεψη συνολικού ποσού € 10.000. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από 

τις φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση 2009. Η ανέλεγκτη φορολογικα χρήση 2010 έχει παραγραφεί  

Για τις χρήσεις 2011 έως και 2013 η εταιρεία ελέγχθηκε απο Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή, µε βάση τις διατάξεις 

του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994 και του άρθρου 65Α του ν.4174/2014 για τις χρήσεις 2014 έως 

και 2018. 

 

 

Εγγυήσεις 

Η εταιρεία δίδει προς και παραλαμβάνει από τρίτους εγγυητικές επιστολές που σχετίζονται με την εκτέλεση 

συμβάσεων έργων. Για ενδεχόμενες υποχρεώσεις σχετικές με τα υπό εκτέλεση έργα υφίστανται εγγυητικές 

επιστολές οι οποίες αναλύονται κατωτέρω: 

 

Ποσά σε ευρώ 30.06.2019 31.12.2018 

Ενδεχόμενες και ανειλημμένες υποχρεώσεις / απαιτήσεις     

Εγγυητικές επιστολές τραπεζών για εξασφάλιση υποχρεώσεων 43.357,54 46.358,94 

 

 

9.19. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού 

Πέρα των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα των οικονομικών 

καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν την Εταιρία, στα οποία επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή 

Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 



Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 

Της 30ης Ιουνίου 2019            

 Σελίδα 25 από 25 

 

 

Ο Πρόεδρος του  

Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος   

Ο Αντιπρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

και Διευθύνων Σύμβουλος   

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών 

Υπηρεσιών 

   

ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ HΛΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΣΙΑΡΑΜΠΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 


