
ΑρμόδιαΥπηρεσία- Νομαρχία Ημερομηνία Έγκρισης των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
Διεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: www.optronics.gr (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία)
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ορκωτός ελεγκτής λογιστής:
Χριστόφορος Παπαστεργίου   Ελεγκτική εταιρεία
Ηλίας Κουκουβινος Τύπος έκθεσης ελέγχου
Μαρία Παπαστεργίου

31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 81.558,20 93.643,05 Αποτελέσματα προ φόρων -386.710,60 -442.077,87
Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 586,25 1.910,30 Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Δικαιώματα χρήσης 18.522,64 38.741,34 • Αποσβέσεις 36.351,47 44.190,79
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 117.510,25 144.639,34 • Προβλέψεις 0,00 0,00
Αποθέματα 582.820,97 568.481,28 • Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστηριότητας -74,07 -80,52
Απαιτήσεις από πελάτες 703.820,59 859.902,76 • Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.786,01 8.343,88
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 891.788,31 1.270.260,74 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες -345.647,18 -389.623,72
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.396.607,21 2.977.578,81

Μείωση/(αύξηση) απαιτήσεων 156.082,18 500.968,38

Μείωση/(αύξηση) αποθεμάτων -14.339,69 33.018,46
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μείωση/(αύξηση) λοιπών λειτουργικών μακροπρόθεσμων απαιτήσεων 0,00 0,00
Μετοχικό κεφάλαιο 1.000.050,00 1.000.050,00 (Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) -210.131,92 -787.552,78
Λοιπά στοιχεία Καθαρής Θέσης 274.404,23 688.243,91 Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες -414.036,62 -643.189,66
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μητρικής (α) 1.274.454,23 1.688.293,91 Φόρος εισοδήματος πληρωθείς 0,00 -62.136,42
Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -414.036,62 -705.326,08
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 1.274.454,23 1.688.293,91 Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορά ενσωμάτων παγίων -2.723,88 -18.092,03
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 38.339,02 49.187,81 Πωλήσεις ενσώματων παγίων 0,00 1.595,11
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 0,00 0,00 Εισπράξεις από την πώληση επενδυτικών τίτλων 0,00 0,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1.083.813,96 1.240.097,09 Εισπραχθέντες τόκοι επενδύσεων 74,07 80,52
Σύνολο υποχρεώσεων (β) 1.122.152,98 1.289.284,90 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -2.649,81 -16.416,40

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (α)+(β) 2.396.607,21 2.977.578,81 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Λήψη δανείων 43.000,00 0,00

Εξόφληση δανείων 0,00 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -4.786,01 -8.343,88
Μερίσματα πληρωθέντων 0,00 0,00

1.1-31.12.2021 1.1-31.12.2020 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 38.213,99 -8.343,88
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 

Κύκλος εργασιών 1.418.734,35 1.807.055,17 και ισοδύναμα χρήσης (α)+(β)+(γ) -378.472,44 -730.086,36
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 29.566,88 41.528,63 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 827.937,24 1.558.023,60
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 449.464,80 827.937,24
και επενδυτικών αποτελεσμάτων  -381.998,66 -433.814,51
Ζημιές/ Κέρδη προ φόρων -386.710,60 -442.077,87
Ζημιές/ Κέρδη μετά από φόρους (Α) -413.839,69 -345.830,23
-Ιδιοκτητες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά απο φόρους (Β) 0,00 0,00
Συγκεντρωτικά έσοδα μετά απο φόρους (Α) + (Β) -413.839,69 -345.830,23
-Ιδιοκτητες μητρικής
-Δικαιώματα μειοψηφίας 31/12/2021 31/12/2020

Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης
Σύνολο καθαρής θέσης έναρξης περιόδου (1/1/2021 και 1/1/2020 αντίστοιχα) 1.884.970,41 2.230.800,64

Ζημιές/ Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – βασικά (σε €) -0,1241 -0,1037 Κέρδη (Ζημιές) χρήσεως μετά από φόρους -413.839,69 -345.830,23
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή (σε €) 0,0000 0,0000 Aύξηση μετοχικού κεφαλαίου 0,00 0,00

Διανομές μερισμάτων 0,00 0,00
Ζημιές/ Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, Λοιπές προσαρμογές 0,00 0,00
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων -345.647,19 439.429,68 Σύνολο καθαρής θέσης λήξης περιόδου (31/12/2021 και 31/12/2020 αντίστοιχα) 1.471.130,71 1.884.970,41

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

4. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές της εταιρείας, καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική λειτουργία της εταιρείας.
5. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας δεν περιλαμβάνονται σε καμία ενοποιημένη οικονομική κατάσταση άλλης εταιρείας 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Χριστόφορος Παπαστεργίου   Μαρία Παπαστεργίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Ηλίας Κουκουβίνος Σιαράμπαλης Βασίλειος

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ    Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόστηκαν είναι αυτές προβλέπονται απο τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) και δεν έχουν μεταβληθεί σε σχέση με αυτές της προηγούμενης χρήσης.

2. Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές μέχρι και τη χρήση  2009. Για τις  χρήσεις 2010 και 2015 έχει επέλεθει πενταετής παραγραφή.  Για τις χρήσεις 2016 έως και 2019 η εταιρεία ελέγχθηκε απο Ορκωτό ελεγκτή Λογιστή, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 65α του 
Ν. 4174/2013 ενω ο έλεγχος αυτός, για την χρήση 2021 βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη (σημ. 11.18). Η εταιρεία έχει σχηματισθεί επαρκής πρόβλεψη συνολικού ποσού € 10.000 για κάθε ενδεχόμενο φορολογικών διαφορών.
3. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού ήταν 15 και 16 άτομα στο τέλος της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης  αντίστοιχα.

6. Δεν έχουν προκύψει άλλες συναλλαγές της εταιρείας με συνδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτήν μέρη. 

Μοσχάτο, 21 Απριλίου 2022

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Ποσά σε ευρώ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ   Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της OPTRONICS TECHNOLOGIES Α.Β.Ε.Τ.Ε. - Ι.Ε.Π.Υ.Α. Συνιστούμε επομένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε 
οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή με την εταιρία, να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας, όπου αναρτώνται οι οικονομικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή.

Αθηνών 21 Απριλίου 2021

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.
Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Με σύμφωνη γνώμη
Μέλος

Δήμος Ν. Πιτέλης

OPTRONICS TECHNOLOGIES A.Β.Ε.Τ.Ε.- Ι.Ε.Π.Υ.Α.
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 52530/01ΝΤ/Β/02/205

Έδρα: Μοσχάτο, οδός Θεσσαλονίκης 79-81., Τ.Κ. 183 46
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021


