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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την

επωνυμία «ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ ΑΕ», το διακριτικό τίτλο «GUARDIAN TELEMATICS SA» και αριθμό ΓΕΜΗ

128928601000.

Την  17/11/2021  καταχωρήθηκαν  αυτοματοποιημένα  στο  Γενικό  Εμπορικό  Μητρώο  (Γ.Ε.ΜΗ.),  με  Κωδικό  Αριθμό

Καταχώρησης 2692732, οι εγκεκριμένες από την 29/10/2021 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές

εκθέσεις  όπου  από  την  κείμενη  νομοθεσία  απαιτούνται  της  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  ««ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ

ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ ΑΕ»», το διακριτικό τίτλο ««GUARDIAN TELEMATICS SA»» και αριθμό ΓΕΜΗ 128928601000, για τη

χρήση 01/01/2020 έως 31/12/2020.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.
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ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ ΑΕ»	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 

Βεβαιω( νεται	ο( τι	οι	παρου( σες	Ετη( σιες	Οικονομικε(ς	Καταστα( σεις	που	αφορου( ν	την	χρη( ση	01/01/2020	ε(ως	
31/12/2020	εγκρι(θηκαν	απο( 	το	Διοικητικο( 	Συμβου( λιο	της	εταιρει(ας	«ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ	ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ	ΑΕ»	
Αρ.	Γ.E.ΜΗ.	:	128928601000	με	διακριτικο( 	τι(τλο	«GUARDIAN	TELEMATICS	SA»	την	8η	Οκτωβρι(ου	2021.			
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Προς τους μετόχους μας 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 
31/12/2020 
Κυ( ριοι	Με(τοχοι,	

Συ( μφωνα	με	τον	Ν.4308/2014	που	καθορι(ζει	τη	κατηγορι(α	της	Εταιρει(ας,	σας	υποβα( λλουμε	συνημμε(να	για	την	
χρη( ση	απο( 	01-01-2020	ε(ως	31-12-2020	την	ετη( σια	ε(κθεση	του	Διοικητικου( 	Συμβουλι(ου	της	εταιρει(ας,	η	οποι(α	
περιλαμβα( νει	τις	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	της	εταιρει(ας	για	την	προς	ε(γκριση	χρη( ση	με	τις	παρατηρη( σεις	μας	πα( νω	σε	
αυτε(ς	ω( στε	να	σας	δοθει(	η	δυνατο( τητα	να	κρι(νετε	τα	πεπραγμε(να	για	την	ανωτε(ρω	χρη( ση,	να	συζητη( σετε	και	να	
αποφασι(σετε	για	την	ε(γκριση	των	υποβαλλομε(νων	οικονομικω( ν	καταστα( σεων.		

Στην	παρου( σα	ε(κθεση	περιγρα(φονται	συνοπτικα( 	πληροφορι(ες	της	εταιρει(ας	μας,	χρηματοοικονομικε(ς	πληροφορι(ες	που	
στοχευ( ουν	σε	μια	γενικη( 	ενημε(ρωση	των	μετο(χων	για	την	οικονομικη( 	κατα( σταση,	τα	αποτελε(σματα	και	τις	μεταβολε(ς	
που	επη( λθαν	κατα( 	την	δια( ρκεια	της	προς	ε(γκριση	χρη( σης.		

Επι(σης	γι(νεται	περιγραφη( 	των	κυριο( τερων	κινδυ( νων	και	αβεβαιοτη( των	που	ενδε(χεται	να	αντιμετωπι(σει	η	εταιρει(α	στο	
α( μεσο	με(λλον.	

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
 Η	πανδημι(α	COVID-19	αποτε(λεσε	στη	δια( ρκεια	του	2020	το	μεγαλυ( τερο	εξωτερικο( 	κι(νδυνο	για	ο( λο	τον	πλανη( τη,	
αφη( νοντας	βαρυ( 	οικονομικο( 	και	κοινωνικο( 	αποτυ( πωμα.	Όσον	αφορα( 	την	ελληνικη( 	οικονομι(α,	η	πανδημι(α	ανε(κοψε	την	
ανα( καμψη( 	της	και	συνεχι(ζει	να	δοκιμα( ζει	τις	αντοχε(ς	της.	Το	πραγματικο( 	ΑΕΠ	συρρικνω( θηκε	κατα( 	8,2%,	κυρι(ως	λο(γω	της	
κα( μψης	των	εξαγωγω( ν	υπηρεσιω( ν	και	της	ιδιωτικη( ς	κατανα( λωσης.	Η	επι(πτωση	στους	επιμε(ρους	κλα( δους	οικονομικη( ς	
δραστηριο( τητας	απο( 	την	αναστολη( 	λειτουργι(ας	η( 	υπολειτουργι(α	επιχειρη( σεων	ει(ναι	ασυ( μμετρη,	με	τον	τουρισμο( ,	τη	
φιλοξενι(α	και	την	εστι(αση,	τον	πολιτισμο( 	και	τις	μεταφορε(ς,	καθω( ς	και	το	λιανικο( 	εμπο( ριο,	να	πλη( ττονται	περισσο( τερο.	

Η	ελληνικη( 	κυβε(ρνηση,	με	το	ξε(σπασμα	της	πανδημι(ας,	προχω( ρησε	α( μεσα	στη	λη(ψη	εκτεταμε(νων	με(τρων	
δημοσιονομικη( ς	πολιτικη( ς	και	στην	αγορα( 	εργασι(ας	με	στο(χο	τη	στη( ριξη	της	απασχο( λησης	και	των	επιχειρη( σεων.	Τα	
ε(κτακτα	με(τρα	στη( ριξης	και	η	υ(φεση	επε(φεραν	απο( τομη	μεταστροφη( 	του	δημοσιονομικου( 	αποτελε(σματος	της	γενικη( ς	
κυβε(ρνησης	απο( 	πλεο( νασμα	το	2019	σε	ε(λλειμμα	το	2020	και,	σε	συνδυασμο( 	με	τον	αποπληθωρισμο( ,	σημαντικη( 	αυ( ξηση	
του	λο(γου	του	δημο(σιου	χρε(ους	προς	το	ΑΕΠ.	Ωστο(σο,	η	επεκτατικη( 	δημοσιονομικη( 	πολιτικη( 	η( ταν	απαραι(τητη	για	το	
μετριασμο( 	των	πρωτο(γνωρων	επιπτω( σεων	της	πανδημι(ας.		

Ταυτο(χρονα,	οι	ευρωπαϊκε(ς	αρχε(ς	αντε(δρασαν	ε(γκαιρα,	αποφασιστικα( 	και,	σε	αντι(θεση	με	προηγου( μενες	κρι(σεις,	
συντονισμε(να,	εφαρμο( ζοντας	ρεαλιστικε(ς	πολιτικε(ς,	δι(νοντας	την	ευκαιρι(α	σε	ο( λους	τους	τομει(ς	της	οικονομι(ας	να	
επωφεληθου( ν	και	να	απορροφη(σουν,	σε	σημαντικο( 	βαθμο( ,	τους	κραδασμου( ς.	Τα	σημα( δια	στην	πραγματικη( 	οικονομι(α,	
το( σο	στην	Ελλα( δα	ο( σο	και	στην	ευρωζω( νη,	θα	ει(ναι	πολυ( 	πιο	εμφανη( 	μετα( 	την	α( ρση	των	με(τρων	στη( ριξης.	Οι	περιοδικε(ς	
αναζωπυρω( σεις	της	πανδημι(ας,	που	οδηγου( ν	σε	παρα( ταση	και	αυστηροποι(ηση	των	περιοριστικω( ν	με(τρων	διεθνω( ς,	
καθυστερου( ν	την	ανα( καμψη	της	οικονομι(ας,	αυξα( νοντας	τον	κι(νδυνο	πτω( χευσης	επιχειρη( σεων,	δημιουργι(ας	νε(ων	μη	
εξυπηρετου( μενων	δανει(ων	και	απω( λειας	πολλω( ν	θε(σεων	εργασι(ας.	

	Επομε(νως,	η	απο(συρση	των	με(τρων	που	ελη(φθησαν	και	παραμε(νουν	σε	ισχυ( 	θα	πρε(πει	να	γι(νει	προσεκτικα( 	και	
σταδιακα( ,	παρα( λληλα	με	την	υποχω( ρηση	της	πανδημι(ας	και	την	ανα( καμψη	της	οικονομι(ας,	προκειμε(νου	να	αποτραπου( ν	
περαιτε(ρω	δυσμενει(ς	επιδρα( σεις	στην	αγορα( 	εργασι(ας	και	στη	δυναμικη( 	της	ανα( πτυξης.	Σε	περιβα( λλον	αυξημε(νης	
αβεβαιο( τητας,	η	προ( βλεψη	για	τις	οικονομικε(ς	εξελι(ξεις	καθι(σταται	δυσχερη( ς.	Η	ταχυ( τητα	της	ανα( καμψης	ει(ναι	
συνα( ρτηση	της	εξε(λιξης	των	επιδημιολογικω( ν	δεδομε(νων	και	των	εμβολιαστικω( ν	προγραμμα( των	σε	εθνικο( 	και	διεθνε(ς	
επι(πεδο.	

 *απόσπασμα	από	την	έκθεση	του	Διοικητή	της	ΤΤΕ	για	το	έτος	2020	



Προς τους μετόχους μας 

Ετήσιες	Οικονομικές	Καταστάσεις	για	την	χρήση	από	01/01/2020	έως	31/12/2020     Σελίδα 4 από 26  

ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ο	κυ( κλος	εργασιω( ν	της	κλειομε(νης	χρη( σεως	ανη( λθε	σε	309.922,00€	και	τα	αποτελε(σματα	προ	φο( ρων	-256.328,17€.	Η	
εταιρι(α	 πραγματοποι(ησε	 ζημια( 	 χρη( σης	 -256.328,17€,	 και	 η	 φορολογικη( 	 της	 υποχρε(ωση	 ανη( λθε	 σε	 0,00€.	 Το	 τακτικο( 	
αποθεματικο( 	της	κλειο( μενης	χρη( σης	2020	διαμορφω( θηκε	σε	0,00€	και	το	αποτε(λεσμα	εις	νε(ο	της	χρη( σης	σε	-256.328,17€.	
Στη	 συνε(χεια	 για	 πληρε(στερη	 πληροφο( ρηση	 θα	 παραθε(σουμε	 ανα( λυση	 των	 επιδο( σεων	 της	 εταιρει(ας	 συ( μφωνα	 με	 τα	
οικονομικα( 	της	στοιχει(α	τα	οποι(α	πρε(πει	να	θεωρου( νται	ο( τι	ανταποκρι(νονται	στην	εμφανιζο( μενη	εικο( να	του	ισολογισμου( 	
της	κλειο( μενης	χρη( σης	2020.		

Τα	ταμειακα( 	διαθε(σιμα	της	εταιρει(ας	διαμορφω( θηκαν	στο	τε(λος	της	χρη( σης	(31/12/2020)	σε	161.065,51€.		
Η	εταιρει(α	ΔΕΝ	ε(χει	τραπεζικο( 	δανεισμο( .	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 31/12/2020 31/12/2019 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 309.922,00€ 313.402,49€ 
Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) -246.601,64€ 29.287,42€ 
Ταμειακά Διαθέσιμα  161.065,51€ 96.202,51€ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 
Το	Διοικητικο( 	Συμβου( λιο	βλε(πει	με	συγκρατημε(νη	αισιοδοξι(α	την	τρε(χουσα	χρη( ση	και	προσδοκα( ει	σε	μι(α	
σταθεροποιητικη( 		πορει(α	της	εταιρι(ας	λο(γω	και	της	οικονομικη( ς	κρι(σης	και	του	αυξημε(νου	ανταγωνισμου( .	Με	την	λη( ξη	
της	εταιρικη( ς	Χρη( σης	ε(τος	2020	η	Εταιρει(α	παρουσια( ζει,	συ( μφωνα	με	τις	Χρηματοοικονομικε(ς	Καταστα( σεις,	τα	
παρακα( τω	οικονομικα( 	στοιχει(α:		

Καθαρές	πωλήσεις	:	Ανη( λθαν	στο	2020	σε	309.922,00€,	ε(ναντι	313.402,49€	στο	2019,	η( τοι	παρουσι(ασαν	εντο( ς	του	
2020	μία	μείωση	κατα( 	3.480,49€	η( 	ποσοστο( 	1,11%.	

Μικτά	αποτελέσματα:	Ανη( λθαν	στο	2020	σε	96.312,59€	ε(ναντι	255.719,67€	στο	2019,	η( τοι	παρουσι(ασαν	στην	
κλειο( μενη	χρη( ση	μία	μείωση	κατα( 	159.407,08€	η( 	ποσοστο( 	62,34%.		

Αποτελέσματα	προ	φόρων,	τόκων	και	αποσβέσεων:	Ο	EBITDA	της	εταιρει(ας	στο	2020	ανη( λθε	σε	0,00€	ε(ναντι	
107.031,80€	στο	2019	παρουσια( ζοντας	μία	μείωση	κατα( 	262.917,40€,	ποσοστιαι(α	μεταβολη( 	245,64%.	

Ίδια	κεφάλαια:	Τα	ι(δια	κεφα( λαια	της	εταιρει(ας	στο	2020	ανε(ρχονται	στο	ποσο( 	των	2.081.833,58€	με	κεφάλαιο	
εταιρείας	ποσό	719.525,00€	ενω( 	τη	προηγου( μενη	χρη( ση	2019	τα	Ίδια	κεφα( λαια	διαμορφω( θηκαν	στο	ποσο( 	
2.338.161,75€	με	κεφάλαιο	εταιρείας	να	ανέρχεται	στο	ποσό	719.525,00€.	

To	κονδυ( λι	Λειτουργικα( 	ε(ξοδα	αναλυ( ονται	ως	εξη( ς:	

Είδος λειτουργικού εξόδου Αξία το 2020 % 
Παροχές σε εργαζόμενους 383.470,93€ 69,20% 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα 70.240,15€ 12,68% 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.726,53€ 1,76% 
Αποσβέσεις 90.716,04€ 16,37% 
Σύνολο 554.153,65€ 100,00% 

Τα	σημαντικο( τερα	κονδυ( λια	των	λειτουργικω( ν	εξο( δων	ει(ναι	οι	Παροχε(ς	σε	εργαζο( μενους	383.470,93€	με	ποσοστο( 	
69,20%.	Παρατηρου( με	πως	οι	αποσβε(σεις	διαμορφω( θηκαν	στα	90.716,04€	το	2020		απο( 	77.744,38€	το	2019,	αυξημε(νες	
κατα( 	16,69%	στα	πλαι(σια	μιας	επεκτατικη( ς	επενδυτικη( ς	πολιτικη( ς.	
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 	
Το	ξε(σπασμα	της	πανδημι(ας	στις	αρχε(ς	του	2020	αποτε(λεσε	ιστορικο( 	σημει(ο	καμπη( ς	για	την	παγκο(σμια	οικονομι(α.	Οι	
χω( ρες	κλυδωνι(στηκαν	απο( 	μια	διπλη( ,	απρο(σμενη	και	οξει(α	κρι(ση,	υγειονομικη( 	και	οικονομικη( .	Αξι(ες,	δικαιω( ματα	και	
σταθερε(ς	δοκιμα( στηκαν.	Βεβαιο( τητες	σχετικα( 	με	τον	τρο(πο	λειτουργι(ας	των	κοινωνιω( ν	και	των	οικονομιω( ν,	καθω( ς	και	
με	τον	τρο(πο	α( σκησης	οικονομικη( ς	πολιτικη( ς,	αναθεωρη( θηκαν.		

Η	παγκο(σμια	κοινωνι(α	υπε(στη	βαρυ( τατες	ανθρω( πινες	απω( λειες.	Ήρθε	αντιμε(τωπη	με	τη	χειρο( τερη,	εν	καιρω( 	ειρη( νης,	
οικονομικη( 	υ(φεση	των	τελευται(ων	100	ετω( ν,	καθω( ς	το	παγκο(σμιο	ΑΕΠ	κατε(γραψε,	συ( μφωνα	με	τις	τελευται(ες	
εκτιμη( σεις,	ιστορικη( 	πτω( ση	της	τα( ξεως	του	3,5%.	Το	τε(λος	της	πανδημι(ας	θα	διαμορφω( σει	μια	νε(α	κοινωνικη( 	και	
οικονομικη( 	πραγματικο( τητα.	Εκτιμα( ται	ο( τι	αναδυ( εται	ε(νας	νε(ος	κο( σμος,	κατ’	εξοχη( ν	ψηφιακο( ς,	στον	οποι(ο	η	γνω( ση,	η	
επιστημονικη( 	ε(ρευνα,	η	τεχνολογι(α	και	η	καινοτομι(α	θα	αποτελε(σουν	τις	βασικε(ς	κινητη( ριες	δυνα( μεις	της	οικονομικη( ς	
ευημερι(ας.		

Επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας 	
Οι	προ(σφατες	εξελι(ξεις	αναμε(νεται	να	επηρεα( σουν	σημαντικα( 	τις	οικονομικε(ς	επιδο( σεις	της	Εταιρει(ας	για	τη	χρη( ση	2021,	
καθω( ς	ο	κλα( δος	ο	οποι(ος	δραστηριοποιει(ται	ει(ναι	α( μεσα	πληττο( μενος.	Το	ευ( ρος	των		επιπτω( σεων	θα	εξαρτηθει(	απο( 	
παρα( γοντες	ο( πως	η	δια( ρκεια	της	επιδημι(ας	και	των	ισχυο( ντων	περιοριστικω( ν	με(τρων,	τυχο( ν	λη(ψη	προ(σθετων	με(τρων	
απο( 	τις	κυβερνη( σεις	καθω( ς	και	το	με(γεθος	της		αρνητικη( ς	επι(δρασης	στο	συ( νολο	της	παγκο(σμιας	οικονομι(ας.	 

Η	διοι(κηση	της	Εταιρει(ας	αξιολογει(	σε	συνεχη( 	βα( ση	κα( θε	νε(ο	στοιχει(ο	που	προκυ( πτει	απο( 	την	εξε(λιξη		της	πανδημι(ας	και	
τις	σχετικε(ς	αποφα( σεις	που	λαμβα( νουν	οι	Αρχε(ς	και	προσαρμο( ζει	σε	τακτα( 	χρονικα( 		διαστη( ματα	το	σχεδιασμο( 	της	
ε(χοντας	ως	βασικο( 	με(λημα	την	προστασι(α	της	οικονομικη( ς	θε(σης	της		Εταιρει(ας.		

Σημειω( νεται	ωστο(σο	ο( τι,	καθω( ς	το	φαινο( μενο	ει(ναι	σε	πλη( ρη	εξε(λιξη,	οι	εκτιμη( σεις	και		παραδοχε(ς	της	διοι(κησης	ενε(χουν	
υψηλο( 	βαθμο( 	αβεβαιο( τητας.	Τα	δεδομε(να	μπορει(	να	αλλα( ξουν		δραστικα( 	ει(τε	προς	τη	θετικη( 	πλευρα( ,	εφο(σον	βρεθου( ν	
α( μεσα	τρο(ποι	αντιμετω( πισης	της	πανδημι(ας	και		ιδιαι(τερα	το	εμβο( λιο	καθω( ς	και	εφο(σον	υλοποιηθου( ν	αποτελεσματικα( 	
με(τρα	στη( ριξης	της	οικονομικη( ς		δραστηριο( τητας,	ει(τε	αρνητικα( ,	σε	περι(πτωση	που	επιδεινωθει(	η	κατα( σταση	και	η	
πανδημι(α	λα( βει	μακροχρο( νια	χαρακτηριστικα( .		

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  
Για	την	αντιμετω( πιση	της	ε(κτακτης	κατα( στασης	που	δημιου( ργησε	η	πανδημι(α	του	κορωνοϊου( 	COVID	-19,		η	Εταιρι(α	
ε(θεσε	τους	κα( τωθι	τρει(ς	κυ( ριους	στο(χους:	 

• Προστασι(α	της	υγει(ας	και	της	ασφα( λειας	των	εργαζομε(νων	και	των	συνεργατω( ν		
• Επιχειρησιακη( 	συνε(χεια	της	Εταιρει(ας	
• Με(τρα	περιορισμου( 	του	κο( στους	λειτουργι(ας	και	ενι(σχυσης	της	οικονομικη( ς	θε(σης	της	Εταιρει(ας		

Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών.  

Για	την	Εταιρει(α,	κυρι(αρχο	με(λημα	αποτελει(	η	υγει(α	των	εργαζομε(νων	και	των	συνεργατω( ν	της.		Για	τον	λο(γο	αυτο( 	ε(λαβε	
ε(γκαιρα	σειρα( 	προληπτικω( ν	με(τρων	δι(νοντας	συγκεκριμε(νες	οδηγι(ες	για		τις	ενε(ργειες	στις	οποι(ες	πρε(πει	να	προβει(	ο	
κα( θε	εργαζο( μενος	σε	περι(πτωση	εμφα( νισης		συμπτωμα( των	ασθε(νειας.		Εφαρμο(στηκε	απο( 	τις	πρω( τες	ημε(ρες	η	εξ	
αποστα( σεως	εργασι(α	στο	συ( νολο	του	προσωπικου( 	της.	 

Παρα( λληλα,	ε(χουν		ανασταλει(	ο( λα	τα	επαγγελματικα( 	ταξι(δια	καθω( ς	και	οι	δια	ζω( σης	συναντη( σεις,	οι	οποι(ες	
πλε(ον	πραγματοποιου( νται	με(σω	τηλεδια( σκεψης	η( 	βι(ντεο-δια( σκεψης.		 

Επιχειρησιακή Συνέχεια  
Η	Εταιρει(α	με	την	εμφα( νιση	της	πανδημι(ας	του	κορωνοϊου( 	δημιου( ργησε	Ομα( δα	Διαχει(ρισης	Κρι(σης	με	σκοπο( 	τη	διαρκη( 	
ενημε(ρωση,	για	τη	λη(ψη	των	κατα( λληλων	με(τρων	αναφορικα( 	με	την		προστασι(α	των	εργαζομε(νων	της	και	εφα( ρμοσε	
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εξειδικευμε(νο	πλα( νο	επιχειρησιακη( ς	συνε(χειας,	το	οποι(ο	επιτρε(πει	την	υφιστα( μενη	λειτουργι(α	του	συνο( λου	των	
εργασιω( ν	και	υπηρεσιω( ν	της		Εταιρει(ας	εφαρμο( ζοντας	εργασι(α	εξ	αποστα( σεως	με(σω	τηλεργασι(ας	αξιοποιω( ντας	τις	
σχετικε(ς	τεχνολογικε(ς	δυνατο( τητες.	 

Μέτρα περιορισμού του κόστους λειτουργίας και ενίσχυσης της οικονομικής θέσης της Εταιρείας  

Η	διοι(κηση	προε(βη	στη	λη(ψη	αποφα( σεων	προκειμε(νου	να	περιορι(σει	το	κο( στος	λειτουργι(ας	και	να		ενισχυ( σει	την	
οικονομικη( 	θε(ση	της	Εταιρει(ας,	και	αποφασι(στηκε	μει(ωση	ο( λων	των	λειτουργικω( ν		δαπανω( ν	της	Εταιρει(ας.		

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 
Το	2021	σηματοδοτει(	την	αρχη( 	του	τε(λους	της	πανδημι(ας	COVID-19	και	τη	σταδιακη( 	μετα( βαση	σε	μια	νε(α	οικονομικη( 	
πραγματικο( τητα.	Η	ε(ναρξη,	απο( 	το	τε(λος	του	Δεκεμβρι(ου	2020,	του	εμβολιασμου( 	του	πληθυσμου( 	σε	πολλε(ς	χω( ρες	υπη( ρξε	
ορο( σημο	στην	παγκο(σμια	προσπα( θεια	να	τεθει(	υπο( 	ε(λεγχο	η	διασπορα( 	της	νο( σου	και	να	επιλυθει(	η	υγειονομικη( 	κρι(ση.	Η	
επιτα( χυνση	των	εμβολιασμω( ν	εντο( ς	του	τρε(χοντος	ε(τους	αποτελει(	κρι(σιμη	παρα( μετρο	για	την	προοδευτικη( 	εξασθε(νηση	
της	πανδημι(ας	και	τη	σταθερο( τητα	της	πορει(ας	της	ανα( καμψης.	Ο	μαζικο( ς	εμβολιασμο( ς	του	πληθυσμου( 	θα	διασφαλι(σει	
την	αναγκαι(α	ανοσοποι(ηση	ε(ναντι	του	ιου( ,	επιτρε(ποντας	την	ασφαλη( 	επαναδραστηριοποι(ηση	των	οικονομιω( ν.	Ωστο(σο,	η	
πανδημι(α	συνεχι(ζει	να	θε(τει,	τουλα( χιστον	βραχυπρο( θεσμα,	πολυ( 	σοβαρου( ς	κινδυ( νους	για	τη	δημο(σια	υγει(α	και	την	
ανα( καμψη	της	δραστηριο( τητας	στην	ευρωπαϊκη( 	και	την	παγκο(σμια	οικονομι(α.	Ποικι(λοι	παρα( γοντες	παρατει(νουν	την	
αβεβαιο( τητα,	διαμορφω( νουν	αρνητικε(ς	προσδοκι(ες,	διαταρα( σσουν	την	οικονομικη( 	δραστηριο( τητα	και	καθυστερου( ν	την	
εκκι(νηση	της	ανα( καμψης.		

Συγκεκριμε(να:		

α)	η	δυσκολι(α	ελε(γχου	της	πανδημι(ας,	ο( πως	φαι(νεται	απο( 	τις	περιοδικε(ς	εξα( ρσεις	στην	Ευρω( πη	και	παγκοσμι(ως	και	τα	
αλλεπα( λληλα	περιοριστικα( 	με(τρα,		

β)	ο	φο( βος	των	μεταλλαγμε(νων	στελεχω( ν	και		

γ)	οι	παρατηρου( μενες	καθυστερη( σεις	στην	παρα( δοση	των	εμβολι(ων	και	στην	προγραμματισμε(νη	διεξαγωγη( 	των	εθνικω( ν	
εμβολιασμω( ν	σε	ευρωπαϊκο( 	επι(πεδο	μεταθε(τουν,	σε	κα( ποιο	βαθμο( ,	χρονικα( 	την	ε(ναρξη	της	ανα( καμψης	της	οικονομι(ας.	

*απόσπασμα	από	την	έκθεση	του	Διοικητή	της	ΤΤΕ	για	το	έτος	2020	

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Η	εταιρει(α	εκτι(θεται	σε	περιορισμε(νο	φα( σμα	χρηματοοικονομικω( ν	κινδυ( νων.	Οι	συνη( θεις	κι(νδυνοι	στους	οποι(ους	
θεωρητικα( 	υπα( γεται	ει(ναι	οι	παρακα( τω:	

Κίνδυνος Προσωπικού (Συνεργατών & Υπαλλήλων) 

Ο	κι(νδυνος	της	αποχω( ρησης	προσωπικου( 	εξειδικευμε(νου	ει(ναι	πολυ( 	σημαντικο( ς	για	την	εταιρει(α	μας	λο(γω	του	ο( τι	
υπα( ρχει	μεγα( λη	συγκε(ντρωση	αρμοδιοτη( των	και	γνω( σεων	σε	λι(γα	α( τομα.		

Ο	κι(νδυνος	αυτο( ς	πιθανο( ν	να	επηρεα( σει	δραματικα( 	τα	οικονομικα( 	αποτελε(σματα	της	εταιρει(ας	δεδομε(νου	ο( τι	η	πιθανο( ν	
αποχω( ρηση	συνεργατω( ν	με	μακρο(χρονη	σχε(ση	με	την	εταιρει(α	να	δημιουργη( σει	προβλη( ματα	συνε(χισης	εργασιω( ν	με	τους	
πελα( τες	μας.		

Πιθανη( 	αντιμετω( πιση	του	θα	γι(νει	απο( 	την	χρη( ση	του	2021	σταδιακα( 	με	προ(σληψη	νε(ου	προσωπικου( ,	και	καταμερισμο( 	
εργασι(ας.	

Κίνδυνος Αγοράς (Συναλλαγματικός κίνδυνος) 

Το	νο( μισμα	λειτουργι(ας	της	εταιρει(ας	ει(ναι	το	ευρω( ,	o	κι(νδυνος	αυτο( ς	δεν	επηρεα( ζει	καθο( λου	τα	ε(σοδα	της	εταιρει(ας	
λο(γω	του	ο( τι	ο( λες	οι	υπηρεσι(ες	η( 	προϊο( ντα	τιμολογου( νται	σε	ευρω( .	
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Αντι(θετα	οι	αγορε(ς	προϊο( ντων	πραγματοποιου( νται	σε	Δολα( ρια	Αμερικη( ς	με	αποτε(λεσμα	να	υπα( ρχουν	συναλλαγματικε(ς	
διαφορε(ς	στο	τε(λος	των	οικονομικω( ν	χρη( σεων.	

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Ο	πιστωτικο( ς	κι(νδυνος	στον	οποι(ο	εκτι(θεται	η	εταιρει(α	απορρε(ει	απο( 	την	αθε(τηση	υποχρε(ωσης	εκ	με(ρους	του	πελα( τη	να	
αποπληρω( σει	με(ρος	η( 	το	συ( νολο	της	οφειλη( ς	του.		

Για	τις	εμπορικε(ς	απαιτη( σεις	η	διοι(κηση	της	εταιρει(ας	εκτιμα( 	ο( τι	δεν	εκτι(θεται	σε	σημαντικου( ς	πιστωτικου( ς	κινδυ( νους	
λο(γω	της	πιστοληπτικη( ς	ικανο( τητας	των	πελατω( ν	της.		

Κίνδυνος πτώχευσης συνεργαζόμενων εταιρειών   

Κατα( 	τα	τελευται(α	ε(τη,	η	εσωτερικη( 	πρωτοφανη( ς	οικονομικη( 	κρι(ση	και	υ(φεση	ε(χουν	προκαλε(σει	σημαντικα( 	προβλη( ματα	
το( σο	στα	δημο(σια	οικονομικα( 	ο( σο	και	στην	ιδιωτικη( 	οικονομι(α	της	χω( ρας	µας	δημιουργω( ντας	τον	κι(νδυνο	πτω( χευσης	
κα( ποιου	προμηθευτη( 	της	Εταιρει(ας	η( 	συνεργα( τη	εν	γε(νει.	Στην	̟περι(πτωση	αυτη( 	η	Εταιρει(α	αντιμετωπι(ζει	τον	κι(νδυνο	
απω( λειας	προκαταβολω( ν	που	ε(χουν	δοθει(	για	την	αγορα( 	προϊο( ντων	η( 	υπηρεσιω( ν.					

Η	Εταιρει(α	προκειμε(νου	να	προστατευτει(	απο( 	τον	ανωτε(ρω	κι(νδυνο	πληρω( νει	τα	τιμολο(για	η( 	τις	παραγγελιε(ς	της	με	την	
παρα( δοση	της	υπηρεσι(ας	η( 	του	προϊο( ντος.				

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η	συνετη( 	διαχει(ριση	του	κινδυ( νου	ρευστο( τητας	προϋποθε(τει	την	επα( ρκεια	χρηματικω( ν	διαθεσι(μων	και	την	υ( παρξη	
διαθε(σιμων	πηγω( ν	χρηματοδο( τησης.	Η	εταιρει(α	διαχειρι(ζεται	τις	ανα( γκες	ρευστο( τητας	σε	καθημερινη( 	βα( ση	με(σω	της	
παρακολου( θησης	βραχυπρο( θεσμων	και	μακροπρο( θεσμων	χρηματοοικονομικω( ν	υποχρεω( σεων,	καθω( ς	επι(σης	της	
καθημερινη( ς	παρακολου( θησης	των	πραγματοποιημε(νων	πληρωμω( ν.		

Επισκόπηση στρατηγικού σχεδιασμού  
Στο(χοι	για	την	εταιρει(α	μας	στα	επο( μενα	ε(τη	ει(ναι	η	εδραι(ωση	στην	τοπικη( 	Ελληνικη( 	αγορα( ,	και	η	δημιουργι(α	νε(ων	
καινοτο( μων	προϊο( ντων	τηλεματικη( ς. 

Θέτουμε	στην	κρίση	σας	της	Εταιρικές	Οικονομικές	Καταστάσεις	της	χρήσης	2020,	μαζί	με	την	παρούσα	
έκθεση	διαχείρισης	και	παρακαλούμε	για	την	έγκριση	της.	

Καλλιθέα,	29η	Οκτωβρίου	2021	

	

Δούκας	Ι.	Παλαιολόγος	
Ο	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.		
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Οικονομικά αποτελέσματα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

-
-

Ακίνητα 5.801,20 -1.570,87 4.230,33 5.801,20 -1.338,82

Μηχανολογικός εξοπλισμός 975,64 -634,54 341,10 975,64 -536,98

Λοιπός εξοπλισμός 483.249,95 -271.062,90 212.187,05 398.913,91 -182.347,18

Επενδύσεις σε ακίνητα

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

490.026,79 -273.268,31 216.758,48 405.690,75 -184.222,98 221.467,77

-
Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία

Λοιπά άυλα 22.960,92 -7.870,65 15.090,27 7.634,15 -6.199,94

22.960,92 -7.870,65 15.090,27 7.634,15 -6.199,94 1.434,21

-
Δάνεια και απαιτήσεις 1.905,00

Χρεωστικοί τίτλοι

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 1.999.000,00

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Λοιπά

0,00 0,00 2.000.905,00 0,00 0,00 1.999.905,00

512.987,71 -281.138,96 2.232.753,75 413.324,90 -190.422,92 2.222.806,98

-
-

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Εμπορεύματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Προκαταβολές για αποθέματα

Λοιπά αποθέματα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Εμπορικές απαιτήσεις 72.607,40

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις 128.561,05

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Προπληρωμένα έξοδα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 161.065,51

0,00 0,00 362.233,96 0,00 0,00 148.950,32

0,00 0,00 362.233,96 0,00 0,00 148.950,32

512.987,71 -281.138,96 2.594.987,71 413.324,90 -190.422,92 2.371.757,30

ΑΠΌ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 ΑΠΌ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

400,00

96.202,51

Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

 Αναπόσβεστη Αξία

Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές

40.314,08

12.033,73

Αποθέματα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

1.999.000,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενοι φόροι

Άυλα πάγια στοιχεία

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

905,00

Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια στοιχεία

1.434,21

4.462,38

438,66

216.566,73

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

  

ΑΠΌ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

 

-
-

Κεφάλαιο 719.525,00

Υπέρ το άρτιο 1.580.580,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

2.300.105,00 2.300.105,00

-
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

0,00 0,00

-
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.020,84

Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο -224.292,26

-218.271,42 38.056,75

2.081.833,58 2.338.161,75

-
10.322,33

10.322,33 4.982,62

-
-

Δάνεια 315.329,56

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόμενοι φόροι

315.329,56 0,00

-
Τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις 116.214,35

Φόρος εισοδήματος 1.247,36

Λοιποί φόροι και τέλη 23.516,78

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 17.725,10

Λοιπές υποχρεώσεις 28.798,65

Έξοδα χρήσεων δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

187.502,24 28.612,93

502.831,80 28.612,93

2.594.987,71 2.371.757,30

  

ΑΠΌ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

1.731,99

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

Σύνολο

1.604,72

991,96

16.433,05

7.851,21

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Καθαρή θέση

Προβλέψεις

4.982,62Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Λοιπές προβλέψεις

6.020,84

32.035,91

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Συναλλαγματικές διαφορές

Διαφορές εύλογης αξίας

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

719.525,00

1.580.580,00

Καταβεβλημένα κεφάλαια

Διαφορές εύλογης αξίας

Καθαρή θέση

Καταβεβλημένα κεφάλαια
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

	

  

ΑΠΌ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

-
-
-

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 309.922,00

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Λοιπά συνήθη έσοδα 941,68

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -1.170,00

Παροχές σε εργαζομένους -383.470,93

Αποσβέσεις -90.716,04

Λοιπά έξοδα και ζημίες -82.575,97

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 4,29

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη 463,33

-246.601,64 29.287,42

-9.726,53

-256.328,17 28.912,92

-256.328,17 28.912,92

-256.328,17 28.912,92Σύνολο

 ΑΠΌ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

-374,50Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

53,54

34,92

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-9.434,90

-159.236,27

-77.744,38

-37.787,98

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

313.402,49

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Αποτέλεσμα προ φόρων
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

	

2020 2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 4.230,33 4.462,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός 341,10 438,66
Λοιπός εξοπλισμός 212.187,05 216.566,73
Σύνολο 216.758,48 221.467,77
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 15.090,27 1.434,21
Σύνολο 15.090,27 1.434,21
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 1.905,00 905,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες 1.999.000,00 1.999.000,00
Σύνολο  2.000.905,00 1.999.905,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.232.753,75 2.222.806,98
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 72.607,40 40.314,08
Λοιπές απαιτήσεις 128.561,05 12.033,73
Προπληρωμένα έξοδα 400,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 161.065,51 96.202,51
Σύνολο    362.233,96 148.950,32
Σύνολο κυκλοφορούντων 362.233,96 148.950,32
Σύνολο ενεργητικού 2.594.987,71 2.371.757,30
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 719.525,00 719.525,00
Υπέρ το άρτιο 1.580.580,00 1.580.580,00
Σύνολο     2.300.105,00 2.300.105,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.020,84 6.020,84
Αποτελέσματα εις νέο (224.292,26) 32.035,91
Σύνολο       (218.271,42) 38.056,75
Σύνολο καθαρής θέσης 2.081.833,58 2.338.161,75
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10.322,33 4.982,62
Σύνολο        10.322,33 4.982,62
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 315.329,56
Σύνολο         315.329,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 116.214,35 1.604,72
Φόρος εισοδήματος 1.247,36 991,96
Λοιποί φόροι και τέλη 23.516,78 16.433,05
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 17.725,10 7.851,21
Λοιπές υποχρεώσεις 28.798,65 1.731,99
Σύνολο          187.502,24 28.612,93
Σύνολο υποχρεώσεων 502.831,80 28.612,93
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.594.987,71 2.371.757,30
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

2020 2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 309.922,00 313.402,49

Λοιπά συνήθη έσοδα 941,68
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (1.170,00) (9.434,90)
Παροχές σε εργαζόμενους (383.470,93) (159.236,27)
Αποσβέσεις (90.716,04) (77.744,38)
Λοιπά έξοδα και ζημίες (82.575,97) (37.787,98)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 4,29 53,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη 463,33 34,92
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (246.601,64) 29.287,42

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (9.726,53) (374,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων (256.328,17) 28.912,92

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (256.328,17) 28.912,92

2020 2019
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης 2.338.161,75 509.143,83
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια
Μεταβολές στην Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 219.525,00
Υπέρ το άρτιο 1.580.580,00
Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης 1.800.105,00
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.445,65
Αποτελέσματα εις νέο (256.328,17) 27.467,27
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο (256.328,17) 28.912,92
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης 2.081.833,58 2.338.161,75
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Σημειώσεις για τις οικονομικές καταστάσεις 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡ. 2Α, 2Β) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 29 ΚΑΙ 30 
ΤΟΥ Ν.4308/2014)   

	

Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη Ν.4308/2014

Επωνυμία της οντότητας GUARDIAN TELEMATICS SA Άρθρο 29 παρ. 3

Νομικός τύπος της οντότητας Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς 01/01/2020 - 31/12/2020 Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 226 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Άρθρο 29 παρ. 3

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένη η οντότητα

Αρ. ΓΕΜΗ:128928601000 Άρθρο 29 παρ. 3

Παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού.

Άρθρο 29 παρ. 3

Εάν η οντότητα είναι υπό 
εκκαθάριση

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Άρθρο 29 παρ. 3

Κατηγορία της οντότητας Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων 
της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014

Άρθρο 29 παρ. 3

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.

Άρθρο 29 παρ. 3

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 
την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα - 
μέτρα για την αντιμετώπισή τους

Άρθρο 29 παρ. 4

Λογιστικές πολιτικές Άρθρο 29 παρ. 5
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Προκαταβολές και πιστώσεις που 
χορηγήθηκαν στα μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων

Άρθρο 29 παρ. 25

Ποσό τόκων της περιόδου με το 
οποίο αυξήθηκε το κόστος 
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών

Άρθρο 29 παρ. 18

Μέσος όρος απασχολούμενων (βλ. πιν. 11, 12) Άρθρο 29 παρ. 23

Κάθε δέσμευση που αφορά 
παροχές σε εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από τη υπηρεσία ή 
οντότητες ομίλου ή συγγενείς 
οντότητες

Άρθρο 29 παρ. 16

Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή 
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - 
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων

Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης 
συχνότητας ή σημασίας

Άρθρο 29 παρ. 17

Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από 
πέντε (5) έτη

Άρθρο 29 παρ. 14

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 
εγγυήσεις, ενδεχόμενες 
επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 
στον Ισολογισμό

Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, 
επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό

Άρθρο 29 παρ. 16

Πληροφορίες για στοιχεία που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Άρθρο 29 παρ. 10

Χρέος που καλύπτεται με 
εξασφαλίσεις

Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με 
εξασφαλίσεις

Άρθρο 29 παρ. 13

Περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού

Άρθρο 29 παρ. 7

Ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία

(βλ. πιν. 2) Άρθρο 29 παρ. 8

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή 
διάταξης του Ν.4308/2014 για να 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
περί εύλογης παρουσίασης

Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση) Άρθρο 29 παρ. 6
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975,64 398.913,91 7.634,15

38.266,32 46.069,72 15.326,77

975,64 38.266,32 444.983,63 22.960,92

536,98 182.347,18 6.199,94

97,56 5.102,17 83.613,55 1.670,71

634,54 5.102,17 265.960,73 7.870,65

341,10 33.164,15 179.022,90 15.090,27

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα Επενδ. Ακίνητα Άυλα
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Μικτή λογιστική αξία 1/1/2020 5.801,20

Προσθήκες περιόδου

Τόκοι περιόδου

Μειώσεις περιόδου

Μεταφορές

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2020 5.801,22

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 1/1/2020

1.338,82

Αποσβέσεις περιόδου 232,05

Μειώσεις αποσβεσθέντων 
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Αναστροφές απομειώσεων 
περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 31/12/2020

1.570,87

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2020 4.230,33

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης 11,75
ΣΥΝΟΛΟ 11,75

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ 12

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί 310.801,36
Ημερομίσθια

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 240,00

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 67.089,86
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 5.339,71

Λοιπές Παροχές

Περιγραφή Ποσό
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

2020 

 

2019 

 

Ο	αριθμοδει(κτης	γενικη( ς	ρευστο( τητας	μας	δει(χνει	την	ισορροπι(α	μεταξυ( 	βραχυχρο( νιων	στοιχει(ων	που	συνθε(τουν	τον	
ισολογισμο( .	(	δηλαδη( 	σε	τι	ποσοστο( 	οι	βραχυχρο( νιες	απαιτη( σεις	που	ε(χει	μια	επιχει(ρηση	μπορου( ν	να	καλυ(ψουν	τις	
βραχυχρο( νιες	υποχρεω( σεις	της.	Εκτο( ς	απο( 	το	με(τρο	της	ρευστο( τητας	μιας	επιχει(ρησης	μας	δει(χνει	και	το	περιθω( ριο	
ασφαλει(ας	που	διατηρει(	ω( στε	να	ει(ναι	σε	θε(ση	να	αντιμετωπι(σει	κα( ποια	ανεπιθυ( μητη	εξε(λιξη	στη	ροη( 	των	κεφαλαι(ων	
κι(νησης.	Επειδη( 	σπα( νια	υπα( ρχει	ακριβη( ς	αντιστοιχι(α	μεταξυ( 	των	εισερχο( μενων	κεφαλαι(ων	και	των	εξοφλου( μενων	
υποχρεω( σεων,	γι’	αυτο( 	μια	επιχει(ρηση	θα	πρε(πει	να	διατηρει(	επαρκη( 	κυκλοφοριακα( 	στοιχει(α	για	να	ει(ναι	σε	θε(ση	να	
ανταποκριθει(	στις	τρε(χουσες	υποχρεω( σεις	της	ο( ταν	καταστου( ν	ληξιπρο( θεσμες.	 	

					Όσο	μεγαλυ( τερος	ει(ναι	ο	αριθμοδει(κτης	γενικη( ς	ρευστο( τητας	το( σο	καλυ( τερη,	απο( 	πλευρα( ς	ρευστο( τητας,	ει(ναι	η	θε(ση	
της	συγκεκριμε(νης	επιχει(ρησης.	Γενικα( 	ε(νας	δει(κτης	κυκλοφοριακη( ς	ρευστο( τητας	μεγαλυ( τερος	του	2	θεωρει(ται	καλη( 	
ε(νδειξη,	ο( μως	μπορει(	να	ποικι(λλει	ανα( λογα	με	τον	τυ( πο	της	επιχει(ρησης	και	τον	κλα( δο	στον	οποι(ο	αυτη( 	ανη( κει.	

Μια	συνεχη( ς	μει(ωση	του	δει(κτη	ει(ναι	ε(νδειξη	ο( τι	αρχι(ζει	να	αναπτυ( σσεται	μια	ο(χι	ευνοϊκη( 	κατα( σταση	για	την	επιχει(ρηση,	
κα( τι	το	οποι(ο	θα	πρε(πει	να	διερευνηθει(.	Ένας	χαμηλο( ς	αριθμοδει(κτης	κεφαλαι(ου	κι(νησης	παρε(χει	ε(νδειξη	υ( παρξης	
μεγαλυ( τερου	βαθμου( 	κινδυ( νου	στην	επιχει(ρηση	απο( 	ο( τι	ε(νας	υψηλο( ς	αριθμοδει(κτης.	

Σε	γενικε(ς	γραμμε(ς	ο( σο	χαμηλο( τερος	ο	δει(κτης	το( σο	πιο	μεγα( λος	ο	κι(νδυνος	μη	δυνατο( τητας	αποπληρωμω( ν	και	
δημιουργι(ας	«υπερθε(ρμανσης»	με	συνε(πεια	πτω( ση	πωλη(σεων.	Αντι(θετα	υπε(ρμετρα	υψηλο( ς	δει(κτης	μπορει(	να	σημαι(νει	
μη	αποδοτικη( 	κατανομη( 	κεφαλαι(ων	της	επιχει(ρησης.	Μπορει(	δηλαδη( 	να	μη	χρησιμοποιει(	τις	χρηματοδοτικε(ς	δυνατο( τητες	
που	υπα( ρχουν	με	αποτε(λεσμα	να	μη	μεγεθυ( νεται	στην	αγορα( 	της,	ο( σο	θα	μπορου( σε.	Μπορει(	ακο( μα	να	κρυ( βει	την	υ( παρξη	
απαξιωμε(νων	η( 	κατεστραμμε(νων	αποθεμα( των,	η	αξι(α	των	οποι(ων	δεν	εμφανι(ζεται	στα	λογιστικα( 	βιβλι(α	της	επιχει(ρησης,	
καθω( ς	και	δυσκολι(α	αυτη( ς	να	εισπρα( ξει	τις	απαιτη( σεις	της.	

Ο	παραπα( νω	δει(κτης	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	καλυ( πτονται	οι	βραχυπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις	της	επιχει(ρησης	απο( 	το	
κυκλοφορου( ν	ενεργητικο( .	 

  

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν  

ενεργητικό 
= 

362.233,96 

= 1,93 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
187.502,24 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 

= 

148.950,32 

= 5,21 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

28.612,93 
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Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio ) 

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
2020 

 

2019 

 

 

Ο	αριθμοδει(κτης	ειδικη( ς	ρευστο( τητας	περιλαμβα( νει	ο( λα	εκει(να	τα	στοιχει(α	τα	οποι(α	μετατρε(πονται	ευ( κολα	και	γρη( γορα	
σε	ρευστα( 	και	αγνοει(	ο( λα	εκει(να	τα	στοιχει(α	του	κυκλοφορου( ντος	ενεργητικου( 	τα	οποι(α	δε	μετατρε(πονται	ευ( κολα	σε	
μετρητα( .	Σε	σχε(ση	με	τον	προηγου( μενο	δει(κτη	εδω( 	δεν	περιλαμβα( νονται	τα	αποθε(ματα	πρω( των	και	βοηθητικω( ν	υλω( ν,	
ημικατεργασμε(νων	και	ετοι(μων	προϊο( ντων,	γιατι(	ει(ναι	το	στοιχει(ο	εκει(νο,	του	κυκλοφορου( ντος	ενεργητικου( ,	με	τη	
μικρο( τερη	ρευστο( τητα.		

Απαιτει(ται	αρκετο( 	χρονικο( 	δια( στημα	με(χρι	την	πω( ληση( 	τους	και	υπα( ρχει	αβεβαιο( τητα	ως	προς	τη	δυνατο( τητα	πω( λησης	
ο( λων	των	αποθεμα( των	αλλα( 	και	ως	προς	την	αξι(α	που	θα	εισπραχθει(	κατα( 	την	πω( ληση( 	τους.	Επομε(νως	υπα( ρχει	μεγα( λη	
πιθανο( τητα	να	πραγματοποιηθου( ν	ζημιε(ς	ο( ταν	αυτα( 	ρευστοποιηθου( ν.		

Ο	αριθμοδει(κτης	ειδικη( ς	ρευστο( τητας	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	τα	ταχε(ως	ρευστοποιη( σιμα	στοιχει(α	της	επιχει(ρησης	
καλυ( πτουν	τις	βραχυχρο( νιες	υποχρεω( σεις	της	και	πο( σο	ευπρο(σβλητη	ει(ναι	μια	επιχει(ρηση	σε	πιθανη( 	μεταβολη( 	του	
οικονομικου( 	περιβα( λλοντος	με(σα	στο	οποι(ο	λειτουργει(.	Για	να	ει(ναι	περισσο( τερο	αξιο( πιστος	ο	δει(κτης	θα	πρε(πει	να	
εξετα( ζεται	διαχρονικα( ,	σε	συ( γκριση	με	ο( μοιες	επιχειρη( σεις	του	ι(διου	κλα( δου	και	με	το	με(σο	ο( ρο	του	κλα( δου	αυτου( .		

Γενικα( ,	αν	τα	αμε(σως	ρευστοποιη( σιμα	στοιχει(α	μιας	επιχει(ρησης	(κυκλοφορου( ν	μει(ον	αποθε(ματα)	ει(ναι	ι(σα	η( 	μεγαλυ( τερα	
των	τρεχουσω( ν	υποχρεω( σεων	το( τε	η	επιχει(ρηση	ε(χει	καλη( 	τρε(χουσα	οικονομικη( 	κατα( σταση.	Όσο	μεγαλυ( τερος	ει(ναι	ο	
αριθμοδει(κτης,	το( σο	μεγαλυ( τερη	ρευστο( τητα	ε(χει	η	επιχει(ρηση.	Γενικα( ,	ε(νας	δει(κτης	α( μεσης	ρευστο( τητας	μεγαλυ( τερος	
του	1,5	θεωρει(ται	καλη( 	ε(νδειξη.	Αν	ο	δει(κτης	ει(ναι	αρκετα( 	μικρο( τερος	της	μονα( δας,	η	επιχει(ρηση	πιθανο( ν	να	μην	μπορε(σει	
να	ικανοποιη( σει	μια	ξαφνικη( 	απαι(τηση	καταβολη( ς	μετρητω( ν.	Όσο	μικρο( τερος	ει(ναι	ο	δει(κτης	το( σο	μεγαλυ( τερη	ει(ναι	η	
ε(κθεση	στον	κι(νδυνο	αυτο( .		

Ο	παραπα( νω	δει(κτης	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	τα	α( μεσα	ρευστοποιη( σιμα	στοιχει(α	που	κατε(χει	η	επιχει(ρηση	μπορου( ν	να	
καλυ(ψουν	τις	βραχυπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις	της.		

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-
test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  
- Αποθέματα 

= 

362.233,96 – 0,00 

= 1,93 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
187.502,24 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-
test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 – Αποθέματα 

= 

148.950,32 – 0,00 

= 5,21 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
28.612,93 
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

2020 

 

2019 

 

Ο	αριθμητη( ς	Διαθε(σιμο	Ενεργητικο( 	περιλαμβα( νει	μετρητα( ,	καταθε(σεις	ο(ψεως,	επιταγε(ς	και	γενικα( 	ο( σα	στοιχει(α	ει(ναι	
ισοδυ( ναμα	με	μετρητα( .	Ο	δει(κτης	ταμειακη( ς	ρευστο( τητας	μας	δι(νει	την	εικο( να	της	επα( ρκειας	(η( 	ο(χι)	μετρητω( ν	στην	
επιχει(ρηση	σε	σχε(ση	με	τις	τρε(χουσες	λειτουργικε(ς	της	ανα( γκες	και	θα	πρε(πει	να	εξετα( ζεται	διαχρονικα( ,	σε	συ( γκριση	με	
ο( μοιες	επιχειρη( σεις	του	ι(διου	κλα( δου	και	με	το	με(σο	ο( ρο	του	κλα( δου	αυτου( 	ω( στε	να	ει(ναι	περισσο( τερο	αξιο( πιστος.	Η	
ταμειακη( 	ρευστο( τητα	εκφρα( ζει	την	ικανο( τητα	μιας	επιχει(ρησης	να	εξοφλη( σει	τις	τρε(χουσες	και	ληξιπρο( θεσμες	
υποχρεω( σεις	της	με	τα	μετρητα( 	που	διαθε(τει.	Πιο	συγκεκριμε(να	ο	δει(κτης	ταμειακη( ς	ρευστο( τητας	μας	δει(χνει	πο( σες	
φορε(ς	τα	διαθε(σιμα	περιουσιακα( 	στοιχει(α	μιας	επιχει(ρησης	καλυ( πτουν	τις	ληξιπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις	της.		

Ο	παραπα( νω	δει(κτης	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	η	εταιρει(α	μπορει(	να	καλυ(ψει	τις	υποχρεω( σεις	της.		

 

  

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο  
ενεργητικό 

= 

161.065,51 

= 0,86 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
187.502,24 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο 
ενεργητικό 

= 

96.202,51 

= 3,36 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
28.612,93 
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Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin ) 

Τύπος = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις Χ 100 

2020 

 

2019 

 

Ο	αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	μας	δει(χνει	την	αποτελεσματικο( τητα	της	εκμετα( λλευσης	καθω( ς	και	τον	τρο(πο	με	τον	
οποι(ο	καθορι(ζει	την	τιμη( 	του	προϊο( ντος	η	επιχει(ρηση.	Όσο	μεγαλυ( τερος	ει(ναι	ο	αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	το( σο	
καλυ( τερη,	απο( 	α( ποψης	κερδω( ν,	ει(ναι	η	θε(ση	της	επιχει(ρησης	γιατι(	μπορει(	να	αντιμετωπι(σει	χωρι(ς	δυσκολι(α	τυχω( ν	
αυ( ξηση	του	κο( στους	των	πωλου( μενων	προϊο( ντων	της.	Με	α( λλα	λο(για	μπορου( με	να	που( με	ο( τι	η	επι(δραση	απο( 	μια	
ενδεχο( μενη	αυ( ξηση	του	κο( στους	πωληθε(ντων	θα	ει(ναι	λιγο( τερο	δυσμενη( ς	σε	μια	επιχει(ρηση	που	ε(χει	υψηλο( 	
αριθμοδει(κτη	μεικτου( 	κε(ρδους	απο( 	ο( τι	θα	ει(ναι	σε	μια	α( λλη	με	χαμηλο( 	το	σχετικο( 	αριθμοδει(κτη.	Ένας	υψηλο( ς	
αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	δει(χνει	την	ικανο( τητα	της	διοι(κησης	μιας	επιχει(ρησης	να	επιτυγχα( νει	φθηνε(ς	αγορε(ς	και	
να	πωλει(	σε	υψηλε(ς	τιμε(ς.	Αντι(θετα,	ε(νας	χαμηλο( ς	αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	δει(χνει	μια	ο(χι	καλη( 	πολιτικη( 	της	
διοι(κησης	στον	τομε(α	αγορω( ν	και	πωλη( σεων.		

 

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 
κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  
αποτέλεσμα 

= 

96.312,59 

= 31,08 
Πωλήσεις 

Χ 100 
309.922,00  

X 100 

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 
κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  
αποτέλεσμα 

= 

255.719,67 

= 81,59 
Πωλήσεις 

Χ 100 
313.402,49  

X 100 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Η	εταιρει(α	δεν	ε(χει	υποχρε(ωση	ελε(γχου	απο( 	ορκωτου( ς	λογιστε(ς,	συ( μφωνα	με	το	α( ρθρο	52	του	N.	3604/2007	
αναπροσαρμο(στηκαν	τα	αριθμητικα( 	κριτη( ρια	των	περιπτω( σεων	α’	και	β’	της	παρ.	5	του	α( ρθρου	42α	του	K.N.	2190/1920	
και	αναμορφω( θηκαν	σε	συ( νολο	ισολογισμου( 	2.500.000	ευρω( 	(α),	καθαρο( 	κυ( κλο	εργασιω( ν	5.000.000	ευρω( 	(β)	και	ο	
με(σος	ο( ρος	προσωπικου( 	που	απασχολη( θηκε	κατα( 	τη	δια( ρκεια	της	χρη( σης	παραμε(νει	50	α( τομα	(γ). 
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Γενικές Πληροφορίες  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Η	ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ	ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ	ΑΕ	ιδρυ( θηκε	τον	Φεβρουα( ριο	του	2014	με	σκοπο( 	την	προω( θηση	ολοκληρωμε(νων	λυ( σεων	
τηλεματικη( ς	στον	ευρυ( τερο	ιδιωτικο( 	τομε(α	με	ε(μφαση	στον	τομε(α	των	ασφαλιστικω( ν	εταιρειω( ν.		

Στο(χος	της	η	δημιουργι(α	καινοτο( μων	και	εμπορευ( σιμων	προϊο( ντων	τηλεματικη( ς.		

Η	ε(δρα	της	εταιρει(ας	βρι(σκεται	στην	Λεωφο(ρο	Συγγρου( 	226,	Αθη( να,	στον	3ο	ο( ροφο	που	καλυ( πτει	τις	α( μεσες	και	
μελλοντικε(ς	ανα( γκες	της.	Στελεχω( νεται	απο( 	ε(μπειρο	προσωπικο( 	και	λειτουργει(	απο( 	9π.μ	ε(ως	τις	5μ,μ.	καθημερινα( .	

Οι	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	της	εταιρει(ας	ε(χουν	συνταχθει(	συ( μφωνα	με	τα	Ελληνικα( 	Λογιστικα( 		Προ( τυπα.		

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Γενικα( 	

Οι	σημαντικε(ς	λογιστικε(ς	πολιτικε(ς	οι	οποι(ες	ε(χουν	χρησιμοποιηθει(	στην	κατα( ρτιση	των	οικονομικω( ν	καταστα( σεων	

συνοψι(ζονται	παρακα( τω.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η	προετοιμασι(α	των	οικονομικω( ν	καταστα( σεων	συ( μφωνα	με	τα	Ε.Λ.Π.	απαιτει(	απο( 	τη	Διοι(κηση	τον	σχηματισμο( 	κρι(σεων,	

εκτιμη( σεων	και	υποθε(σεων	οι	οποι(ες	επηρεα( ζουν	τα	δημοσιευμε(να	στοιχει(α	του	ενεργητικου( 	και	τις	υποχρεω( σεις,	ο( πως	

επι(σης	την	γνωστοποι(ηση	ενδεχο( μενων	απαιτη( σεων	και	υποχρεω( σεων	κατα( 	την	ημερομηνι(α	συ( νταξης	των	οικονομικω( ν	

καταστα( σεων	και	τα	δημοσιευμε(να	ποσα( 	εσο( δων	και	εξο( δων	κατα( 	την	περι(οδο	αναφορα( ς.	Τα	πραγματικα( 	αποτελε(σματα	

μπορει(	να	διαφε(ρουν	απο( 	αυτα( 	τα	οποι(α	ε(χουν	εκτιμηθει(.	

Οι	εκτιμη( σεις	και	οι	κρι(σεις	επαναξιολογου( νται	συνεχω( ς	και	βασι(ζονται	το( σο	στην	εμπειρι(α	του	παρελθο( ντος	ο( σο	και	σε	

α( λλους	παρα( γοντες,	συμπεριλαμβανομε(νων	και	των	προσδοκιω( ν	για	μελλοντικα( 	γεγονο( τα	τα	οποι(α	θεωρου( νται	λογικα( 	

με	βα( ση	τις	συγκεκριμε(νες	συνθη( κες.	

ΚΡΙΣΕΙΣ 
Οι	βασικε(ς	κρι(σεις	που	πραγματοποιει(	η	Διοι(κηση	της	εταιρει(ας	(εκτο( ς	των	κρι(σεων	που	συνδε(ονται	με	εκτιμη( σεις	οι	

οποι(ες	παρουσια( ζονται	στη	συνε(χεια)	και	που	ε(χουν	την	σημαντικο( τερη	επι(δραση	στα	ποσα( 	που	αναγνωρι(ζονται	στις	

οικονομικε(ς	καταστα( σεις	κυρι(ως	σχετι(ζονται	με:	

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Συγκεκριμε(να	ποσα( 	τα	οποι(α	περιλαμβα( νονται	η( 	επηρεα( ζουν	τις	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	καθω( ς	και	τις	σχετικε(ς	

γνωστοποιη( σεις	εκτιμω( νται,	απαιτω( ντας	τον	σχηματισμο( 	υποθε(σεων	σχετικα( 	με	αξι(ες	η( 	συνθη( κες	οι	οποι(ες	δεν	ει(ναι	

δυνατο( ν	να	ει(ναι	γνωστε(ς	με	βεβαιο( τητα	κατα( 	την	περι(οδο	συ( νταξης	των	οικονομικω( ν	καταστα( σεων.		

Μι(α	λογιστικη( 	εκτι(μηση	θεωρει(ται	σημαντικη( 	ο( ταν	ει(ναι	σημαντικη( 	για	την	εικο( να	της	οικονομικη( ς	κατα( στασης	της	

εταιρει(ας	και	τα	αποτελε(σματα	και	απαιτει(	τις	πιο	δυ( σκολες,	υποκειμενικε(ς	η( 	περι(πλοκες	κρι(σεις	της	διοι(κησης,	συχνα( 	ως	

αποτε(λεσμα	της	ανα( γκης	για	σχηματισμο( 	εκτιμη( σεων	σχετικα( 	με	την	επι(δραση	υποθε(σεων	οι	οποι(ες	ει(ναι	αβε(βαιες.		
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Η	εταιρει(α	αξιολογει(	τε(τοιες	εκτιμη( σεις	σε	συνεχη( 	βα( ση,	βασιζο( μενη	στα	αποτελε(σματα	του	παρελθο( ντος	και	στην	

εμπειρι(α,	σε	συσκε(ψεις	με	ειδικου( ς,	σε	τα( σεις	και	σε	α( λλες	μεθο( δους	οι	οποι(ες	θεωρου( νται	λογικε(ς	στις	συγκεκριμε(νες	

συνθη( κες,	ο( πως	επι(σης	και	τις	προβλε(ψεις	σχετικα( 	με	το	πω( ς	αυτα( 	ενδε(χεται	να	αλλα( ξουν	στο	με(λλον.	

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Η	εταιρει(α	υπο( κειται	σε	φορολογικο( 	ε(λεγχο	απο( 	τις	Ελληνικε(ς	φορολογικε(ς	αρχε(ς.	Για	τον	καθορισμο( 	των	προβλε(ψεων	

για	φο( ρους	εισοδη( ματος	απαιτου( νται	σημαντικε(ς	εκτιμη( σεις.	Υπα( ρχουν	πολλε(ς	συναλλαγε(ς	και	υπολογισμοι(	για	τους	

οποι(ους	ο	ακριβη( ς	καθορισμο( ς	του	φο( ρου	ει(ναι	αβε(βαιος	κατα( 	τη	συνη( θη	πορει(α	των	εργασιω( ν	της	επιχει(ρησης.		

Η	εταιρει(α	αναγνωρι(ζει	υποχρεω( σεις	για	αναμενο( μενα	θε(ματα	φορολογικου( 	ελε(γχου	βασιζο( μενη	σε	εκτιμη( σεις	για	το	

ποσο( 	των	επιπλε(ον	φο( ρων	που	ενδεχομε(νως	θα	οφει(λονται.	Όταν	το	τελικο( 	αποτε(λεσμα	απο( 	τους	φο( ρους	των	

υποθε(σεων	αυτω( ν,	διαφε(ρει	απο( 	το	ποσο( 	το	οποι(ο	ει(χε	αρχικα( 	αναγνωρισθει(	στις	οικονομικε(ς	καταστα( σεις,	οι	διαφορε(ς	

επιδρου( ν	στο	φο( ρο	εισοδη( ματος	και	στις	προβλε(ψεις	για	αναβαλλο( μενη	φορολογι(α	της	περιο( δου	κατα( 	την	οποι(α	τα	ποσα( 	

αυτα( 	οριστικοποιου( νται.	

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Οι	επισφαλει(ς	λογαριασμοι(	απεικονι(ζονται	με	τα	ποσα( 	τα	οποι(α	ει(ναι	πιθανο( ν	να	ανακτηθου( ν.	Οι	εκτιμη( σεις	για	τα	ποσα( 	

που	αναμε(νεται	να	ανακτηθου( ν	προκυ( πτουν	κατο(πιν	ανα( λυσης	καθω( ς	και	απο( 	την	εμπειρι(α	της	εταιρει(ας	σχετικα( 	με	την	

πιθανο( τητα	επισφαλειω( ν	των	πελατω( ν.	Μο( λις	γι(νει	γνωστο( 	ο( τι	ε(νας	συγκεκριμε(νος	λογαριασμο( ς	υπο( κειται	σε	

μεγαλυ( τερο	κι(νδυνο	του	συνη( θους	πιστωτικου( 	κινδυ( νου	(π.χ.	χαμηλη( 	πιστοληπτικη( 	ικανο( τητα	του	πελα( τη,	διαφωνι(α	

σχετικα( 	με	την	υ( παρξη	η( 	το	ποσο( 	της	απαι(τησης,	κτλ.),	ο	λογαριασμο( ς	αναλυ( εται	και	κατο(πιν	καταγρα(φεται	ως	

επισφα( λεια	εα( ν	οι	συνθη( κες	υποδηλω( νουν	ο( τι	η	απαι(τηση	ει(ναι	ανει(σπρακτη.	

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Η	εταιρει(α	δεν	εμπλε(κεται	σε	δικαστικε(ς	διεκδικη( σεις	και	αποζημιω( σεις	κατα( 	τη	συνη( θη	πορει(α	των	εργασιω( ν	της.		

Η	Διοι(κηση	κρι(νει	ο( τι	δεν	υπα( ρχουν	κατα( 	την	τρε(χουσα	οικονομικη( 		χρη( ση	οποιοιδη(ποτε	διακανονισμοι(	που	θα	

επηρε(αζαν	την	οικονομικη( 	θε(ση	της	εταιρει(ας	στις	31	Δεκεμβρι(ου	τρε(χοντος	οικονομικου( 	ε(τους.		

Παρο( λα	αυτα( ,	ο	καθορισμο( ς	των	ενδεχο( μενων	υποχρεω( σεων	που	σχετι(ζονται	με	τις	δικαστικε(ς	διεκδικη( σεις	και	τις	

απαιτη( σεις	ει(ναι	μια	πολυ( πλοκη	διαδικασι(α	που	περιλαμβα( νει	κρι(σεις	σχετικα( 	με	τις	πιθανε(ς	συνε(πειες	και	τις		

διερμηνει(ες	σχετικα( 	με	τους	νο( μους	και	τους	κανονισμου( ς.	Μεταβολε(ς	στις	κρι(σεις	η( 	στις	διερμηνει(ες	ει(ναι	πιθανο( 	να	

οδηγη( σουν	σε	μια	αυ( ξηση	η( 	μια	μει(ωση	των	ενδεχο( μενων	υποχρεω( σεων	της	εταιρει(ας	στο	με(λλον.	

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	της	εταιρει(ας	παρουσια( ζονται	σε	ευρω( 	(€)	το	οποι(ο	ει(ναι	το	λειτουργικο( 	νο( μισμα	και	της	

Εταιρει(ας.	Οι	συναλλαγε(ς	σε	ξε(νο	νο( μισμα	μετατρε(πονται	σε	ευρω( 	χρησιμοποιω( ντας	τις	συναλλαγματικε(ς	ισοτιμι(ες	που	

ι(σχυαν	στις	ημερομηνι(ες	των	συναλλαγω( ν.	Κε(ρδη	και	ζημιε(ς	απο( 	συναλλαγματικε(ς	διαφορε(ς	οι	οποι(ες	προκυ( πτουν	απο( 	

την	εκκαθα( ριση	τε(τοιων	συναλλαγω( ν	κατα( 	την	δια( ρκεια	της	περιο( δου	και	απο( 	την	μετατροπη( 	των	νομισματικω( ν	

στοιχει(ων	που	εκφρα( ζονται	σε	ξε(νο	νο( μισμα	με	τις	ισχυ( ουσες	ισοτιμι(ες	κατα( 	την	ημερομηνι(α	της	Κατα( στασης	

Οικονομικη( ς	Θε(σης,	καταχωρου( νται	στα	αποτελε(σματα.	
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΣΟΔΑ:	Τα	ε(σοδα	αναγνωρι(ζονται,	ο( ταν	πιθανολογει(ται	ο( τι	μελλοντικα( 	οικονομικα( 	οφε(λη	θα	εισρευ( σουν	στην	
οικονομικη( 	οντο( τητα	και	αυτα( 	τα	οφε(λη	μπορου( ν	να	επιμετρηθου( ν	με	αξιοπιστι(α.	Το	ε(σοδο	επιμετρα( τε	στην	ευ( λογη	αξι(α	

του	εισπραχθε(ντος	ανταλλα( γματος	και	ει(ναι	καθαρο( 	απο( 	φο( ρο	προστιθε(μενης	αξι(ας,	επιστροφε(ς	και	κα( θε	ει(δους	

εκπτω( σεις.	

Το	ποσο( 	του	εσο( δου	θεωρει(ται	ο( τι	μπορει(	να	μετρηθει(	αξιο( πιστα	ο( ταν	ο( λες	οι	ενδεχο( μενες	υποχρεω( σεις	που	σχετι(ζονται	

με	την	πω( ληση	ε(χουν	επιλυθει(.	

Η	αναγνω( ριση	των	εσο( δων	γι(νεται	ως	εξη( ς:	

Πωλη( σεις	αγαθω( ν:	Το	ε(σοδο	απο( 	την	πω( ληση	αγαθω( ν	αναγνωρι(ζεται	ο( ταν	οι	ουσιαστικοι(	κι(νδυνοι	και	τα	οφε(λη	της	

κυριο( τητας	των	αγαθω( ν	ε(χουν	μεταβιβαστει(	στον	αγοραστη( ,	συνη( θως	με	την	αποστολη( 	των	αγαθω( ν.	

Παροχη( 	υπηρεσιω( ν:	Όταν	το	αποτε(λεσμα	της	συναλλαγη( ς	που	αφορα( 	παροχη( 	υπηρεσιω( ν	δεν	μπορει(	να	εκτιμηθει(	βα( σιμα,	

το	ε(σοδο	αναγνωρι(ζεται	μο( νον	κατα( 	την	ε(κταση	που	οι	αναγνωρισμε(νες	δαπα( νες	ει(ναι	ανακτη( σιμες.	Το	ε(σοδο	που	

σχετι(ζεται	με	συμφωνι(α	για	υπηρεσι(ες	που	θα	παρασχεθου( ν	μεταγενε(στερα,	εγγρα(φεται	σε	μεταβατικο( 	λογαριασμο( 	και	

αναγνωρι(ζεται	στα	ε(σοδα	της	περιο( δου	στην	οποι(α	παρε(χονται	οι	υπηρεσι(ες.	Αυτο( 	το	ε(σοδο	περιλαμβα( νεται	στο	κονδυ( λι	

«Λοιπε(ς	βραχυπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις».	

Σε	περιπτω( σεις	που	ι(σως	μεταβληθου( ν	οι	αρχικε(ς	εκτιμη( σεις	των	εσο( δων	αναθεωρου( νται	και	οι	δαπα( νες.	

Αυτε(ς	οι	αναθεωρη(σεις	μπορει(	να	οδηγη( σουν	σε	αυξη( σεις	η( 	μειω( σεις	των	εκτιμω( μενων	εσο( δων	η( 	δαπανω( ν	και	

εμφανι(ζονται	στα	ε(σοδα	της	περιο( δου	στις	οποι(ες	οι	περιπτω( σεις	οι	οποι(ες	καθιστου( ν	αναγκαι(α	την	αναθεω( ρηση	

γνωστοποιου( νται	απο( 	τη	Διοι(κηση.	

Έσοδα	απο( 	το( κους:	Τα	ε(σοδα	απο( 	το( κους	αναγνωρι(ζονται	βα( σει	χρονικη( ς	αναλογι(ας	και	με	την	χρη( ση	του	πραγματικου( 	

επιτοκι(ου.	Όταν	υπα( ρχει	απο( 	μει(ωση	των	απαιτη( σεων,	η	λογιστικη( 	αξι(α	αυτω( ν	μειω( νεται	στο	ανακτη( σιμο	ποσο( 	τους	το	

οποι(ο	ει(ναι	η	παρου( σα	αξι(α	των	αναμενο( μενων	μελλοντικω( ν	ταμειακω( ν	ροω( ν	Προ	εξοφλου( μενων	με	το	αρχικο( 	

πραγματικο( 	επιτο( κιο.	Στην	συνε(χεια	λογι(ζονται	το( κοι	με	το	ι(διο	επιτο( κιο	επι(	της	απο( 	μειωμε(νης	(νε(ας	λογιστικη( ς)	αξι(ας.	

ΕΞΟΔΑ:	Τα	ε(ξοδα	αναγνωρι(ζονται	στα	αποτελε(σματα	σε	δεδουλευμε(νη	βα( ση.	Οι	πληρωμε(ς	που	πραγματοποιου( νται	για	
λειτουργικε(ς	μισθω( σεις	μεταφε(ρονται	στο	αποτελε(σματα	ως	ε(ξοδα,	κατα( 	τον	χρο( νο	χρη( σεως	του	μι(σθιου.	Τα	ε(ξοδα	απο( 	

το( κους	αναγνωρι(ζονται	σε	δεδουλευμε(νη	βα( ση.	

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Λογισμικο( 	

Οι	α( δειες	λογισμικου( 	αποτιμω( νται	στο	κο( στος	κτη( σεως	μει(ον	τις	αποσβε(σεις.	Οι	αποσβε(σεις	διενεργου( νται	με	την	

σταθερη( 	με(θοδο	κατα( 	την	δια( ρκεια	της	ωφε(λιμης	ζωη( ς	των	στοιχει(ων	αυτω( ν	η	οποι(α	ει(ναι	5	ε(τη.	Όταν	οι	λογιστικε(ς	αξι(ες	

των	α( υλων	περιουσιακω( ν	στοιχει(ων	υπερβαι(νουν	την	ανακτη( σιμη	αξι(α	τους,	η	διαφορα( 	(απο( 	μει(ωση)	καταχωρει(ται	

α( μεσα	ως	ε(ξοδο	στα	αποτελε(σματα.	
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Τα	ενσω( ματα	πα( για	επιμετρου( νται	στο	κο( στος	κτη( σεως	μει(ον	συσσωρευμε(νες	αποσβε(σεις	και	τυχο( ν	ζημιε(ς	απο( 	μει(ωσης.	

Το	κο( στος	κτη( σεως	περιλαμβα( νει	ο( λες	τις	α( μεσα	επιρρι(πτεις	δαπα( νες	για	την	απο( κτηση	των	στοιχει(ων.	Μεταγενε(στερες	

δαπα( νες	καταχωρου( νται	σε	επαυ( ξηση	της	λογιστικη( ς	αξι(ας	των	ενσωμα( των	παγι(ων	η( 	ως	ξεχωριστο( 	πα( γιο	μο( νον	εα( ν	

ει(ναι	πιθανο( 	τα	μελλοντικα( 	οικονομικα( 	οφε(λη	να	εισρευ( σουν	στην	εταιρει(α	και	το	κο( στος	τους	μπορει(	να	επιμετρηθει(	

αξιο( πιστα.	Το	κο( στος	επισκευω( ν	και	συντηρη( σεων	καταχωρει(ται	στα	αποτελε(σματα	ο( ταν	πραγματοποιου( νται.	Τα	

οικο(πεδα	δεν	αποσβε(νονται.	Οι	αποσβε(σεις	των	α( λλων	στοιχει(ων	των	ενσωμα( των	παγι(ων	υπολογι(ζονται	με	τη	σταθερη( 	

με(θοδο	με(σα	στην	ωφε(λιμη	ζωη( 	τους,	η	οποι(α	ε(χει	ως	εξη( ς:		

Ωφε(λιμη	ζωη( 	των	μηχανημα( των	και	επι(πλων	10	ε(τη,	του	εξοπλισμου( 	Η/Υ	σε	5	ε(τη.	Οι	υπολειμματικε(ς	αξι(ες	και	οι	

ωφε(λιμες	ζωε(ς	των	ενσωμα( των	παγι(ων	υπο( κεινται	σε	επανεξε(ταση	στο	τε(λος	κα( θε	περιο( δου	αναφορα( ς.	

Όταν	οι	λογιστικε(ς	αξι(ες	των	ενσωμα( των	παγι(ων	υπερβαι(νουν	την	ανακτη( σιμη	αξι(α	τους,	η	διαφορα( 	(απο( 	μει(ωση)	

καταχωρει(ται	α( μεσα	ως	ε(ξοδο	στα	αποτελε(σματα.	Κατα( 	την	πω( ληση	ενσωμα( των	παγι(ων,	οι	διαφορε(ς	μεταξυ( 	του	

τιμη( ματος	που	λαμβα( νεται	και	της	λογιστικη( ς	τους	αξι(ας	καταχωρου( νται	ως	κε(ρδη	η( 	ζημι(ες	στα	αποτελε(σματα.	

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
Μισθω( σεις	ο( που	ουσιωδω( ς	οι	κι(νδυνοι	και	ανταμοιβε(ς	της	ιδιοκτησι(ας	διατηρου( νται	απο( 	τον	εκμισθωτη( 	ταξινομου( νται	

ως	λειτουργικε(ς	μισθω( σεις.	Οι	πληρωμε(ς	που	γι(νονται	για	λειτουργικε(ς	μισθω( σεις	αναγνωρι(ζονται	στα	αποτελε(σματα	

χρη( σης.	

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Η	τρε(χουσα	φορολογικη( 	απαι(τηση/υποχρε(ωση	περιλαμβα( νει	εκει(νες	τις	υποχρεω( σεις	η( 	απαιτη( σεις	απο( 	τις	φορολογικε(ς	

αρχε(ς	σχετιζο( μενες	με	την	τρε(χουσα	η( 	προηγου( μενες	περιο( δους	αναφορα( ς	που	δεν	ε(χουν	καταβληθει(	με(χρι	την	

ημερομηνι(α	της	Κατα( στασης	Οικονομικη( ς	Θε(σης.	Υπολογι(ζονται	συ( μφωνα	με	τους	φορολογικου( ς	συντελεστε(ς	και	τους	

φορολογικου( ς	νο( μους	που	εφαρμο( ζονται	στην	δημοσιονομικη( 	χρη( ση	την	οποι(α	αφορου( ν,	βα( σει	των	φορολογητε(ων	

κερδω( ν	για	την	χρη( ση.	

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Αναβαλλο( μενοι	φο( ροι	ει(ναι	οι	φο( ροι	η( 	οι	φορολογικε(ς	ελαφρυ( νσεις	που	σχετι(ζονται	με	τα	οικονομικα( 	βα( ρη	η( 	οφε(λη	που	

προκυ( πτουν	στη	χρη( ση	αλλα( 	ε(χουν	η( δη	καταλογιστει(	η( 	θα	καταλογιστου( ν	απο( 	τις	φορολογικε(ς	αρχε(ς	σε	διαφορετικε(ς	

χρη( σεις.	Ο	αναβαλλο( μενος	φο( ρος	εισοδη( ματος	υπολογι(ζεται	με	την	με(θοδο	υποχρε(ωσης	που	εστια( ζει	στις	προσωρινε(ς	

διαφορε(ς.	Αυτη( 	περιλαμβα( νει	την	συ( γκριση	της	λογιστικη( ς	αξι(ας	των	απαιτη( σεων	και	υποχρεω( σεων	των	οικονομικω( ν	

καταστα( σεων	με	τις	αντι(στοιχες	φορολογικε(ς	βα( σεις.	
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Οι	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	αναγνωρι(ζονται	στον	βαθμο( 	που	ει(ναι	πιθανο( 	ο( τι	θα	αντισταθμιστου( ν	ε(ναντι	

της	μελλοντικη( ς	φορολογι(ας	εισοδη( ματος.	Οι	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	υποχρεω( σεις	αναγνωρι(ζονται	για	ο( λες	τις	

φορολογητε(ες	προσωρινε(ς	διαφορε(ς.	

Οι	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	και	υποχρεω( σεις	υπολογι(ζονται	με	τους	φορολογικου( ς	συντελεστε(ς	που	

αναμε(νονται	να	εφαρμοστου( ν	στην	περι(οδο	κατα( 	την	οποι(α	θα	τακτοποιηθει(	η	απαι(τηση	η( 	η	υποχρε(ωση,	λαμβα( νοντας	

υπο(ψη	τους	φορολογικου( ς	συντελεστε(ς	που	ε(χουν	θεσπιστει(	η( 	ουσιωδω( ς	θεσπιστει(,	με(χρι	το	τε(λος	της	περιο( δου	

αναφορα( ς.	Σε	περιπτω( σεις	αδυναμι(ας	σαφου( ς	προσδιορισμου( 	του	χρο( νου	αναστροφη( ς	των	προσωρινω( ν	διαφορω( ν	

εφαρμο( ζεται	ο	φορολογικο( ς	συντελεστη( ς	που	ισχυ( ει	κατα( 	την	επο( μενη	της	ημερομηνι(ας	αναφορα( ς,	χρη( ση.	

Οι	περισσο( τερες	μεταβολε(ς	στις	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	η( 	υποχρεω( σεις	αναγνωρι(ζονται	ως	φορολογικο( 	

ε(ξοδο	στα	αποτελε(σματα.	Μο( νο	μεταβολε(ς	στις	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	η( 	υποχρεω( σεις	που	σχετι(ζονται	

με	μεταβολη( 	στην	αξι(α	της	απαι(τησης	η( 	υποχρε(ωσης	που	χρεω( νεται	απευθει(ας	στα	ι(δια	κεφα( λαια	χρεω( νονται	η( 	

πιστω( νονται	απευθει(ας	στα	ι(δια	κεφα( λαια.	

Η	εταιρει(α	αναγνωρι(ζει	μι(α	προηγουμε(νως	μη	αναγνωρισμε(νη	αναβαλλο( μενη	φορολογικη( 	απαι(τηση	κατα( 	την	ε(κταση	

που	ει(ναι	πιθανο( 	ο( τι	μελλοντικο( 	φορολογητε(ο	κε(ρδος	θα	επιτρε(ψει	την	ανα( κτηση	της	αναβαλλο( μενης	φορολογικη( ς	

απαι(τησης.	

Η	αναβαλλο( μενη	φορολογικη( 	απαι(τηση	επανεξετα( ζεται	στο	τε(λος	της	περιο( δου	αναφορα( ς	και	μειω( νεται	κατα( 	την	

ε(κταση	που	δεν	ει(ναι	πλε(ον	πιθανο( 	ο( τι	επαρκε(ς	φορολογητε(ο	κε(ρδος	θα	ει(ναι	διαθε(σιμο	για	να	επιτρε(ψει	την	αξιοποι(ηση	

της	ωφε(λειας	με(ρους	η( 	του	συνο( λου	αυτη( ς	της	αναβαλλο( μενης	φορολογικη( ς	απαι(τησης.	

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
Τα	ταμειακα( 	διαθε(σιμα	και	ταμειακα( 	ισοδυ( ναμα	περιλαμβα( νουν	μετρητα( 	στις	τρα( πεζες	και	στο	ταμει(ο	ο( πως	αξι(ες	της	

χρηματαγορα( ς	και	τραπεζικε(ς	καταθε(σεις	με	ημερομηνι(α	λη( ξης	σε	τρεις	μη( νες	η( 	λιγο( τερο.	Οι	αξι(ες	της	χρηματαγορα( ς	ει(ναι	

χρηματοοικονομικα( 	περιουσιακα( 	που	απεικονι(ζονται	στη	ευ( λογη	αξι(α	με(σω	των	αποτελεσμα( των.	

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Το	μετοχικο( 	κεφα( λαιο	προσδιορι(ζεται	συ( μφωνα	με	την	ονομαστικη( 	αξι(α	των	μετοχω( ν	που	ε(χουν	εκδοθει(.	Οι	κοινε(ς	

μετοχε(ς	ταξινομου( νται	στα	ι(δια	κεφα( λαια.	Η	αυ( ξηση	Μετοχικου( 	Κεφαλαι(ου	με	καταβολη( 	μετρητω( ν	περιλαμβα( νει	κα( θε	

διαφορα( 	υπε(ρ	το	α( ρτιο	κατα( 	την	αρχικη( 	ε(κδοση	του	μετοχικου( 	κεφαλαι(ου.	Κα( θε	κο( στος	συναλλαγη( ς	σχετιζο( μενο	με	την	

ε(κδοση	των	μετοχω( ν	καθω( ς	και	οποιοδη(ποτε	σχετικο( 	ο(φελος	φο( ρου	εισοδη( ματος	προκυ(ψει	αφαιρου( νται	απο( 	την	

αυ( ξηση	μετοχικου( 	κεφαλαι(ου.	
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Προς τους μετόχους μας 

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 
31/12/2020 
Κυ( ριοι	Με(τοχοι,	

Συ( μφωνα	με	τον	Ν.4308/2014	που	καθορι(ζει	τη	κατηγορι(α	της	Εταιρει(ας,	σας	υποβα( λλουμε	συνημμε(να	για	την	
χρη( ση	απο( 	01-01-2020	ε(ως	31-12-2020	την	ετη( σια	ε(κθεση	του	Διοικητικου( 	Συμβουλι(ου	της	εταιρει(ας,	η	οποι(α	
περιλαμβα( νει	τις	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	της	εταιρει(ας	για	την	προς	ε(γκριση	χρη( ση	με	τις	παρατηρη( σεις	μας	πα( νω	σε	
αυτε(ς	ω( στε	να	σας	δοθει(	η	δυνατο( τητα	να	κρι(νετε	τα	πεπραγμε(να	για	την	ανωτε(ρω	χρη( ση,	να	συζητη( σετε	και	να	
αποφασι(σετε	για	την	ε(γκριση	των	υποβαλλομε(νων	οικονομικω( ν	καταστα( σεων.		

Στην	παρου( σα	ε(κθεση	περιγρα(φονται	συνοπτικα( 	πληροφορι(ες	της	εταιρει(ας	μας,	χρηματοοικονομικε(ς	πληροφορι(ες	που	
στοχευ( ουν	σε	μια	γενικη( 	ενημε(ρωση	των	μετο(χων	για	την	οικονομικη( 	κατα( σταση,	τα	αποτελε(σματα	και	τις	μεταβολε(ς	
που	επη( λθαν	κατα( 	την	δια( ρκεια	της	προς	ε(γκριση	χρη( σης.		

Επι(σης	γι(νεται	περιγραφη( 	των	κυριο( τερων	κινδυ( νων	και	αβεβαιοτη( των	που	ενδε(χεται	να	αντιμετωπι(σει	η	εταιρει(α	στο	
α( μεσο	με(λλον.	

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
 Η	πανδημι(α	COVID-19	αποτε(λεσε	στη	δια( ρκεια	του	2020	το	μεγαλυ( τερο	εξωτερικο( 	κι(νδυνο	για	ο( λο	τον	πλανη( τη,	
αφη( νοντας	βαρυ( 	οικονομικο( 	και	κοινωνικο( 	αποτυ( πωμα.	Όσον	αφορα( 	την	ελληνικη( 	οικονομι(α,	η	πανδημι(α	ανε(κοψε	την	
ανα( καμψη( 	της	και	συνεχι(ζει	να	δοκιμα( ζει	τις	αντοχε(ς	της.	Το	πραγματικο( 	ΑΕΠ	συρρικνω( θηκε	κατα( 	8,2%,	κυρι(ως	λο(γω	της	
κα( μψης	των	εξαγωγω( ν	υπηρεσιω( ν	και	της	ιδιωτικη( ς	κατανα( λωσης.	Η	επι(πτωση	στους	επιμε(ρους	κλα( δους	οικονομικη( ς	
δραστηριο( τητας	απο( 	την	αναστολη( 	λειτουργι(ας	η( 	υπολειτουργι(α	επιχειρη( σεων	ει(ναι	ασυ( μμετρη,	με	τον	τουρισμο( ,	τη	
φιλοξενι(α	και	την	εστι(αση,	τον	πολιτισμο( 	και	τις	μεταφορε(ς,	καθω( ς	και	το	λιανικο( 	εμπο( ριο,	να	πλη( ττονται	περισσο( τερο.	

Η	ελληνικη( 	κυβε(ρνηση,	με	το	ξε(σπασμα	της	πανδημι(ας,	προχω( ρησε	α( μεσα	στη	λη(ψη	εκτεταμε(νων	με(τρων	
δημοσιονομικη( ς	πολιτικη( ς	και	στην	αγορα( 	εργασι(ας	με	στο(χο	τη	στη( ριξη	της	απασχο( λησης	και	των	επιχειρη( σεων.	Τα	
ε(κτακτα	με(τρα	στη( ριξης	και	η	υ(φεση	επε(φεραν	απο( τομη	μεταστροφη( 	του	δημοσιονομικου( 	αποτελε(σματος	της	γενικη( ς	
κυβε(ρνησης	απο( 	πλεο( νασμα	το	2019	σε	ε(λλειμμα	το	2020	και,	σε	συνδυασμο( 	με	τον	αποπληθωρισμο( ,	σημαντικη( 	αυ( ξηση	
του	λο(γου	του	δημο(σιου	χρε(ους	προς	το	ΑΕΠ.	Ωστο(σο,	η	επεκτατικη( 	δημοσιονομικη( 	πολιτικη( 	η( ταν	απαραι(τητη	για	το	
μετριασμο( 	των	πρωτο(γνωρων	επιπτω( σεων	της	πανδημι(ας.		

Ταυτο(χρονα,	οι	ευρωπαϊκε(ς	αρχε(ς	αντε(δρασαν	ε(γκαιρα,	αποφασιστικα( 	και,	σε	αντι(θεση	με	προηγου( μενες	κρι(σεις,	
συντονισμε(να,	εφαρμο( ζοντας	ρεαλιστικε(ς	πολιτικε(ς,	δι(νοντας	την	ευκαιρι(α	σε	ο( λους	τους	τομει(ς	της	οικονομι(ας	να	
επωφεληθου( ν	και	να	απορροφη(σουν,	σε	σημαντικο( 	βαθμο( ,	τους	κραδασμου( ς.	Τα	σημα( δια	στην	πραγματικη( 	οικονομι(α,	
το( σο	στην	Ελλα( δα	ο( σο	και	στην	ευρωζω( νη,	θα	ει(ναι	πολυ( 	πιο	εμφανη( 	μετα( 	την	α( ρση	των	με(τρων	στη( ριξης.	Οι	περιοδικε(ς	
αναζωπυρω( σεις	της	πανδημι(ας,	που	οδηγου( ν	σε	παρα( ταση	και	αυστηροποι(ηση	των	περιοριστικω( ν	με(τρων	διεθνω( ς,	
καθυστερου( ν	την	ανα( καμψη	της	οικονομι(ας,	αυξα( νοντας	τον	κι(νδυνο	πτω( χευσης	επιχειρη( σεων,	δημιουργι(ας	νε(ων	μη	
εξυπηρετου( μενων	δανει(ων	και	απω( λειας	πολλω( ν	θε(σεων	εργασι(ας.	

	Επομε(νως,	η	απο(συρση	των	με(τρων	που	ελη(φθησαν	και	παραμε(νουν	σε	ισχυ( 	θα	πρε(πει	να	γι(νει	προσεκτικα( 	και	
σταδιακα( ,	παρα( λληλα	με	την	υποχω( ρηση	της	πανδημι(ας	και	την	ανα( καμψη	της	οικονομι(ας,	προκειμε(νου	να	αποτραπου( ν	
περαιτε(ρω	δυσμενει(ς	επιδρα( σεις	στην	αγορα( 	εργασι(ας	και	στη	δυναμικη( 	της	ανα( πτυξης.	Σε	περιβα( λλον	αυξημε(νης	
αβεβαιο( τητας,	η	προ( βλεψη	για	τις	οικονομικε(ς	εξελι(ξεις	καθι(σταται	δυσχερη( ς.	Η	ταχυ( τητα	της	ανα( καμψης	ει(ναι	
συνα( ρτηση	της	εξε(λιξης	των	επιδημιολογικω( ν	δεδομε(νων	και	των	εμβολιαστικω( ν	προγραμμα( των	σε	εθνικο( 	και	διεθνε(ς	
επι(πεδο.	

 *απόσπασμα	από	την	έκθεση	του	Διοικητή	της	ΤΤΕ	για	το	έτος	2020	
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ΚΥΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
Ο	κυ( κλος	εργασιω( ν	της	κλειομε(νης	χρη( σεως	ανη( λθε	σε	309.922,00€	και	τα	αποτελε(σματα	προ	φο( ρων	-256.328,17€.	Η	
εταιρι(α	 πραγματοποι(ησε	 ζημια( 	 χρη( σης	 -256.328,17€,	 και	 η	 φορολογικη( 	 της	 υποχρε(ωση	 ανη( λθε	 σε	 0,00€.	 Το	 τακτικο( 	
αποθεματικο( 	της	κλειο( μενης	χρη( σης	2020	διαμορφω( θηκε	σε	0,00€	και	το	αποτε(λεσμα	εις	νε(ο	της	χρη( σης	σε	-256.328,17€.	
Στη	 συνε(χεια	 για	 πληρε(στερη	 πληροφο( ρηση	 θα	 παραθε(σουμε	 ανα( λυση	 των	 επιδο( σεων	 της	 εταιρει(ας	 συ( μφωνα	 με	 τα	
οικονομικα( 	της	στοιχει(α	τα	οποι(α	πρε(πει	να	θεωρου( νται	ο( τι	ανταποκρι(νονται	στην	εμφανιζο( μενη	εικο( να	του	ισολογισμου( 	
της	κλειο( μενης	χρη( σης	2020.		

Τα	ταμειακα( 	διαθε(σιμα	της	εταιρει(ας	διαμορφω( θηκαν	στο	τε(λος	της	χρη( σης	(31/12/2020)	σε	161.065,51€.		
Η	εταιρει(α	ΔΕΝ	ε(χει	τραπεζικο( 	δανεισμο( .	

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 31/12/2020 31/12/2019 
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) 309.922,00€ 313.402,49€ 
Αποτελέσματα (Κέρδη/Ζημιές) -246.601,64€ 29.287,42€ 
Ταμειακά Διαθέσιμα  161.065,51€ 96.202,51€ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ : 
Το	Διοικητικο( 	Συμβου( λιο	βλε(πει	με	συγκρατημε(νη	αισιοδοξι(α	την	τρε(χουσα	χρη( ση	και	προσδοκα( ει	σε	μι(α	
σταθεροποιητικη( 		πορει(α	της	εταιρι(ας	λο(γω	και	της	οικονομικη( ς	κρι(σης	και	του	αυξημε(νου	ανταγωνισμου( .	Με	την	λη( ξη	
της	εταιρικη( ς	Χρη( σης	ε(τος	2020	η	Εταιρει(α	παρουσια( ζει,	συ( μφωνα	με	τις	Χρηματοοικονομικε(ς	Καταστα( σεις,	τα	
παρακα( τω	οικονομικα( 	στοιχει(α:		

Καθαρές	πωλήσεις	:	Ανη( λθαν	στο	2020	σε	309.922,00€,	ε(ναντι	313.402,49€	στο	2019,	η( τοι	παρουσι(ασαν	εντο( ς	του	
2020	μία	μείωση	κατα( 	3.480,49€	η( 	ποσοστο( 	1,11%.	

Μικτά	αποτελέσματα:	Ανη( λθαν	στο	2020	σε	96.312,59€	ε(ναντι	255.719,67€	στο	2019,	η( τοι	παρουσι(ασαν	στην	
κλειο( μενη	χρη( ση	μία	μείωση	κατα( 	159.407,08€	η( 	ποσοστο( 	62,34%.		

Αποτελέσματα	προ	φόρων,	τόκων	και	αποσβέσεων:	Ο	EBITDA	της	εταιρει(ας	στο	2020	ανη( λθε	σε	0,00€	ε(ναντι	
107.031,80€	στο	2019	παρουσια( ζοντας	μία	μείωση	κατα( 	262.917,40€,	ποσοστιαι(α	μεταβολη( 	245,64%.	

Ίδια	κεφάλαια:	Τα	ι(δια	κεφα( λαια	της	εταιρει(ας	στο	2020	ανε(ρχονται	στο	ποσο( 	των	2.081.833,58€	με	κεφάλαιο	
εταιρείας	ποσό	719.525,00€	ενω( 	τη	προηγου( μενη	χρη( ση	2019	τα	Ίδια	κεφα( λαια	διαμορφω( θηκαν	στο	ποσο( 	
2.338.161,75€	με	κεφάλαιο	εταιρείας	να	ανέρχεται	στο	ποσό	719.525,00€.	

To	κονδυ( λι	Λειτουργικα( 	ε(ξοδα	αναλυ( ονται	ως	εξη( ς:	

Είδος λειτουργικού εξόδου Αξία το 2020 % 
Παροχές σε εργαζόμενους 383.470,93€ 69,20% 
Διάφορα λειτουργικά έξοδα 70.240,15€ 12,68% 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.726,53€ 1,76% 
Αποσβέσεις 90.716,04€ 16,37% 
Σύνολο 554.153,65€ 100,00% 

Τα	σημαντικο( τερα	κονδυ( λια	των	λειτουργικω( ν	εξο( δων	ει(ναι	οι	Παροχε(ς	σε	εργαζο( μενους	383.470,93€	με	ποσοστο( 	
69,20%.	Παρατηρου( με	πως	οι	αποσβε(σεις	διαμορφω( θηκαν	στα	90.716,04€	το	2020		απο( 	77.744,38€	το	2019,	αυξημε(νες	
κατα( 	16,69%	στα	πλαι(σια	μιας	επεκτατικη( ς	επενδυτικη( ς	πολιτικη( ς.	
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 	
Το	ξε(σπασμα	της	πανδημι(ας	στις	αρχε(ς	του	2020	αποτε(λεσε	ιστορικο( 	σημει(ο	καμπη( ς	για	την	παγκο(σμια	οικονομι(α.	Οι	
χω( ρες	κλυδωνι(στηκαν	απο( 	μια	διπλη( ,	απρο(σμενη	και	οξει(α	κρι(ση,	υγειονομικη( 	και	οικονομικη( .	Αξι(ες,	δικαιω( ματα	και	
σταθερε(ς	δοκιμα( στηκαν.	Βεβαιο( τητες	σχετικα( 	με	τον	τρο(πο	λειτουργι(ας	των	κοινωνιω( ν	και	των	οικονομιω( ν,	καθω( ς	και	
με	τον	τρο(πο	α( σκησης	οικονομικη( ς	πολιτικη( ς,	αναθεωρη( θηκαν.		

Η	παγκο(σμια	κοινωνι(α	υπε(στη	βαρυ( τατες	ανθρω( πινες	απω( λειες.	Ήρθε	αντιμε(τωπη	με	τη	χειρο( τερη,	εν	καιρω( 	ειρη( νης,	
οικονομικη( 	υ(φεση	των	τελευται(ων	100	ετω( ν,	καθω( ς	το	παγκο(σμιο	ΑΕΠ	κατε(γραψε,	συ( μφωνα	με	τις	τελευται(ες	
εκτιμη( σεις,	ιστορικη( 	πτω( ση	της	τα( ξεως	του	3,5%.	Το	τε(λος	της	πανδημι(ας	θα	διαμορφω( σει	μια	νε(α	κοινωνικη( 	και	
οικονομικη( 	πραγματικο( τητα.	Εκτιμα( ται	ο( τι	αναδυ( εται	ε(νας	νε(ος	κο( σμος,	κατ’	εξοχη( ν	ψηφιακο( ς,	στον	οποι(ο	η	γνω( ση,	η	
επιστημονικη( 	ε(ρευνα,	η	τεχνολογι(α	και	η	καινοτομι(α	θα	αποτελε(σουν	τις	βασικε(ς	κινητη( ριες	δυνα( μεις	της	οικονομικη( ς	
ευημερι(ας.		

Επιπτώσεις στην χρηματοοικονομική απόδοση της Εταιρείας 	
Οι	προ(σφατες	εξελι(ξεις	αναμε(νεται	να	επηρεα( σουν	σημαντικα( 	τις	οικονομικε(ς	επιδο( σεις	της	Εταιρει(ας	για	τη	χρη( ση	2021,	
καθω( ς	ο	κλα( δος	ο	οποι(ος	δραστηριοποιει(ται	ει(ναι	α( μεσα	πληττο( μενος.	Το	ευ( ρος	των		επιπτω( σεων	θα	εξαρτηθει(	απο( 	
παρα( γοντες	ο( πως	η	δια( ρκεια	της	επιδημι(ας	και	των	ισχυο( ντων	περιοριστικω( ν	με(τρων,	τυχο( ν	λη(ψη	προ(σθετων	με(τρων	
απο( 	τις	κυβερνη( σεις	καθω( ς	και	το	με(γεθος	της		αρνητικη( ς	επι(δρασης	στο	συ( νολο	της	παγκο(σμιας	οικονομι(ας.	 

Η	διοι(κηση	της	Εταιρει(ας	αξιολογει(	σε	συνεχη( 	βα( ση	κα( θε	νε(ο	στοιχει(ο	που	προκυ( πτει	απο( 	την	εξε(λιξη		της	πανδημι(ας	και	
τις	σχετικε(ς	αποφα( σεις	που	λαμβα( νουν	οι	Αρχε(ς	και	προσαρμο( ζει	σε	τακτα( 	χρονικα( 		διαστη( ματα	το	σχεδιασμο( 	της	
ε(χοντας	ως	βασικο( 	με(λημα	την	προστασι(α	της	οικονομικη( ς	θε(σης	της		Εταιρει(ας.		

Σημειω( νεται	ωστο(σο	ο( τι,	καθω( ς	το	φαινο( μενο	ει(ναι	σε	πλη( ρη	εξε(λιξη,	οι	εκτιμη( σεις	και		παραδοχε(ς	της	διοι(κησης	ενε(χουν	
υψηλο( 	βαθμο( 	αβεβαιο( τητας.	Τα	δεδομε(να	μπορει(	να	αλλα( ξουν		δραστικα( 	ει(τε	προς	τη	θετικη( 	πλευρα( ,	εφο(σον	βρεθου( ν	
α( μεσα	τρο(ποι	αντιμετω( πισης	της	πανδημι(ας	και		ιδιαι(τερα	το	εμβο( λιο	καθω( ς	και	εφο(σον	υλοποιηθου( ν	αποτελεσματικα( 	
με(τρα	στη( ριξης	της	οικονομικη( ς		δραστηριο( τητας,	ει(τε	αρνητικα( ,	σε	περι(πτωση	που	επιδεινωθει(	η	κατα( σταση	και	η	
πανδημι(α	λα( βει	μακροχρο( νια	χαρακτηριστικα( .		

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19  
Για	την	αντιμετω( πιση	της	ε(κτακτης	κατα( στασης	που	δημιου( ργησε	η	πανδημι(α	του	κορωνοϊου( 	COVID	-19,		η	Εταιρι(α	
ε(θεσε	τους	κα( τωθι	τρει(ς	κυ( ριους	στο(χους:	 

• Προστασι(α	της	υγει(ας	και	της	ασφα( λειας	των	εργαζομε(νων	και	των	συνεργατω( ν		
• Επιχειρησιακη( 	συνε(χεια	της	Εταιρει(ας	
• Με(τρα	περιορισμου( 	του	κο( στους	λειτουργι(ας	και	ενι(σχυσης	της	οικονομικη( ς	θε(σης	της	Εταιρει(ας		

Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, των επιβατών και των συνεργατών.  

Για	την	Εταιρει(α,	κυρι(αρχο	με(λημα	αποτελει(	η	υγει(α	των	εργαζομε(νων	και	των	συνεργατω( ν	της.		Για	τον	λο(γο	αυτο( 	ε(λαβε	
ε(γκαιρα	σειρα( 	προληπτικω( ν	με(τρων	δι(νοντας	συγκεκριμε(νες	οδηγι(ες	για		τις	ενε(ργειες	στις	οποι(ες	πρε(πει	να	προβει(	ο	
κα( θε	εργαζο( μενος	σε	περι(πτωση	εμφα( νισης		συμπτωμα( των	ασθε(νειας.		Εφαρμο(στηκε	απο( 	τις	πρω( τες	ημε(ρες	η	εξ	
αποστα( σεως	εργασι(α	στο	συ( νολο	του	προσωπικου( 	της.	 

Παρα( λληλα,	ε(χουν		ανασταλει(	ο( λα	τα	επαγγελματικα( 	ταξι(δια	καθω( ς	και	οι	δια	ζω( σης	συναντη( σεις,	οι	οποι(ες	
πλε(ον	πραγματοποιου( νται	με(σω	τηλεδια( σκεψης	η( 	βι(ντεο-δια( σκεψης.		 

Επιχειρησιακή Συνέχεια  
Η	Εταιρει(α	με	την	εμφα( νιση	της	πανδημι(ας	του	κορωνοϊου( 	δημιου( ργησε	Ομα( δα	Διαχει(ρισης	Κρι(σης	με	σκοπο( 	τη	διαρκη( 	
ενημε(ρωση,	για	τη	λη(ψη	των	κατα( λληλων	με(τρων	αναφορικα( 	με	την		προστασι(α	των	εργαζομε(νων	της	και	εφα( ρμοσε	
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εξειδικευμε(νο	πλα( νο	επιχειρησιακη( ς	συνε(χειας,	το	οποι(ο	επιτρε(πει	την	υφιστα( μενη	λειτουργι(α	του	συνο( λου	των	
εργασιω( ν	και	υπηρεσιω( ν	της		Εταιρει(ας	εφαρμο( ζοντας	εργασι(α	εξ	αποστα( σεως	με(σω	τηλεργασι(ας	αξιοποιω( ντας	τις	
σχετικε(ς	τεχνολογικε(ς	δυνατο( τητες.	 

Μέτρα περιορισμού του κόστους λειτουργίας και ενίσχυσης της οικονομικής θέσης της Εταιρείας  

Η	διοι(κηση	προε(βη	στη	λη(ψη	αποφα( σεων	προκειμε(νου	να	περιορι(σει	το	κο( στος	λειτουργι(ας	και	να		ενισχυ( σει	την	
οικονομικη( 	θε(ση	της	Εταιρει(ας,	και	αποφασι(στηκε	μει(ωση	ο( λων	των	λειτουργικω( ν		δαπανω( ν	της	Εταιρει(ας.		

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 
Το	2021	σηματοδοτει(	την	αρχη( 	του	τε(λους	της	πανδημι(ας	COVID-19	και	τη	σταδιακη( 	μετα( βαση	σε	μια	νε(α	οικονομικη( 	
πραγματικο( τητα.	Η	ε(ναρξη,	απο( 	το	τε(λος	του	Δεκεμβρι(ου	2020,	του	εμβολιασμου( 	του	πληθυσμου( 	σε	πολλε(ς	χω( ρες	υπη( ρξε	
ορο( σημο	στην	παγκο(σμια	προσπα( θεια	να	τεθει(	υπο( 	ε(λεγχο	η	διασπορα( 	της	νο( σου	και	να	επιλυθει(	η	υγειονομικη( 	κρι(ση.	Η	
επιτα( χυνση	των	εμβολιασμω( ν	εντο( ς	του	τρε(χοντος	ε(τους	αποτελει(	κρι(σιμη	παρα( μετρο	για	την	προοδευτικη( 	εξασθε(νηση	
της	πανδημι(ας	και	τη	σταθερο( τητα	της	πορει(ας	της	ανα( καμψης.	Ο	μαζικο( ς	εμβολιασμο( ς	του	πληθυσμου( 	θα	διασφαλι(σει	
την	αναγκαι(α	ανοσοποι(ηση	ε(ναντι	του	ιου( ,	επιτρε(ποντας	την	ασφαλη( 	επαναδραστηριοποι(ηση	των	οικονομιω( ν.	Ωστο(σο,	η	
πανδημι(α	συνεχι(ζει	να	θε(τει,	τουλα( χιστον	βραχυπρο( θεσμα,	πολυ( 	σοβαρου( ς	κινδυ( νους	για	τη	δημο(σια	υγει(α	και	την	
ανα( καμψη	της	δραστηριο( τητας	στην	ευρωπαϊκη( 	και	την	παγκο(σμια	οικονομι(α.	Ποικι(λοι	παρα( γοντες	παρατει(νουν	την	
αβεβαιο( τητα,	διαμορφω( νουν	αρνητικε(ς	προσδοκι(ες,	διαταρα( σσουν	την	οικονομικη( 	δραστηριο( τητα	και	καθυστερου( ν	την	
εκκι(νηση	της	ανα( καμψης.		

Συγκεκριμε(να:		

α)	η	δυσκολι(α	ελε(γχου	της	πανδημι(ας,	ο( πως	φαι(νεται	απο( 	τις	περιοδικε(ς	εξα( ρσεις	στην	Ευρω( πη	και	παγκοσμι(ως	και	τα	
αλλεπα( λληλα	περιοριστικα( 	με(τρα,		

β)	ο	φο( βος	των	μεταλλαγμε(νων	στελεχω( ν	και		

γ)	οι	παρατηρου( μενες	καθυστερη( σεις	στην	παρα( δοση	των	εμβολι(ων	και	στην	προγραμματισμε(νη	διεξαγωγη( 	των	εθνικω( ν	
εμβολιασμω( ν	σε	ευρωπαϊκο( 	επι(πεδο	μεταθε(τουν,	σε	κα( ποιο	βαθμο( ,	χρονικα( 	την	ε(ναρξη	της	ανα( καμψης	της	οικονομι(ας.	

*απόσπασμα	από	την	έκθεση	του	Διοικητή	της	ΤΤΕ	για	το	έτος	2020	

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Η	εταιρει(α	εκτι(θεται	σε	περιορισμε(νο	φα( σμα	χρηματοοικονομικω( ν	κινδυ( νων.	Οι	συνη( θεις	κι(νδυνοι	στους	οποι(ους	
θεωρητικα( 	υπα( γεται	ει(ναι	οι	παρακα( τω:	

Κίνδυνος Προσωπικού (Συνεργατών & Υπαλλήλων) 

Ο	κι(νδυνος	της	αποχω( ρησης	προσωπικου( 	εξειδικευμε(νου	ει(ναι	πολυ( 	σημαντικο( ς	για	την	εταιρει(α	μας	λο(γω	του	ο( τι	
υπα( ρχει	μεγα( λη	συγκε(ντρωση	αρμοδιοτη( των	και	γνω( σεων	σε	λι(γα	α( τομα.		

Ο	κι(νδυνος	αυτο( ς	πιθανο( ν	να	επηρεα( σει	δραματικα( 	τα	οικονομικα( 	αποτελε(σματα	της	εταιρει(ας	δεδομε(νου	ο( τι	η	πιθανο( ν	
αποχω( ρηση	συνεργατω( ν	με	μακρο(χρονη	σχε(ση	με	την	εταιρει(α	να	δημιουργη( σει	προβλη( ματα	συνε(χισης	εργασιω( ν	με	τους	
πελα( τες	μας.		

Πιθανη( 	αντιμετω( πιση	του	θα	γι(νει	απο( 	την	χρη( ση	του	2021	σταδιακα( 	με	προ(σληψη	νε(ου	προσωπικου( ,	και	καταμερισμο( 	
εργασι(ας.	

Κίνδυνος Αγοράς (Συναλλαγματικός κίνδυνος) 

Το	νο( μισμα	λειτουργι(ας	της	εταιρει(ας	ει(ναι	το	ευρω( ,	o	κι(νδυνος	αυτο( ς	δεν	επηρεα( ζει	καθο( λου	τα	ε(σοδα	της	εταιρει(ας	
λο(γω	του	ο( τι	ο( λες	οι	υπηρεσι(ες	η( 	προϊο( ντα	τιμολογου( νται	σε	ευρω( .	
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Αντι(θετα	οι	αγορε(ς	προϊο( ντων	πραγματοποιου( νται	σε	Δολα( ρια	Αμερικη( ς	με	αποτε(λεσμα	να	υπα( ρχουν	συναλλαγματικε(ς	
διαφορε(ς	στο	τε(λος	των	οικονομικω( ν	χρη( σεων.	

Πιστωτικός Κίνδυνος  

Ο	πιστωτικο( ς	κι(νδυνος	στον	οποι(ο	εκτι(θεται	η	εταιρει(α	απορρε(ει	απο( 	την	αθε(τηση	υποχρε(ωσης	εκ	με(ρους	του	πελα( τη	να	
αποπληρω( σει	με(ρος	η( 	το	συ( νολο	της	οφειλη( ς	του.		

Για	τις	εμπορικε(ς	απαιτη( σεις	η	διοι(κηση	της	εταιρει(ας	εκτιμα( 	ο( τι	δεν	εκτι(θεται	σε	σημαντικου( ς	πιστωτικου( ς	κινδυ( νους	
λο(γω	της	πιστοληπτικη( ς	ικανο( τητας	των	πελατω( ν	της.		

Κίνδυνος πτώχευσης συνεργαζόμενων εταιρειών   

Κατα( 	τα	τελευται(α	ε(τη,	η	εσωτερικη( 	πρωτοφανη( ς	οικονομικη( 	κρι(ση	και	υ(φεση	ε(χουν	προκαλε(σει	σημαντικα( 	προβλη( ματα	
το( σο	στα	δημο(σια	οικονομικα( 	ο( σο	και	στην	ιδιωτικη( 	οικονομι(α	της	χω( ρας	µας	δημιουργω( ντας	τον	κι(νδυνο	πτω( χευσης	
κα( ποιου	προμηθευτη( 	της	Εταιρει(ας	η( 	συνεργα( τη	εν	γε(νει.	Στην	̟περι(πτωση	αυτη( 	η	Εταιρει(α	αντιμετωπι(ζει	τον	κι(νδυνο	
απω( λειας	προκαταβολω( ν	που	ε(χουν	δοθει(	για	την	αγορα( 	προϊο( ντων	η( 	υπηρεσιω( ν.					

Η	Εταιρει(α	προκειμε(νου	να	προστατευτει(	απο( 	τον	ανωτε(ρω	κι(νδυνο	πληρω( νει	τα	τιμολο(για	η( 	τις	παραγγελιε(ς	της	με	την	
παρα( δοση	της	υπηρεσι(ας	η( 	του	προϊο( ντος.				

Κίνδυνος Ρευστότητας  

Η	συνετη( 	διαχει(ριση	του	κινδυ( νου	ρευστο( τητας	προϋποθε(τει	την	επα( ρκεια	χρηματικω( ν	διαθεσι(μων	και	την	υ( παρξη	
διαθε(σιμων	πηγω( ν	χρηματοδο( τησης.	Η	εταιρει(α	διαχειρι(ζεται	τις	ανα( γκες	ρευστο( τητας	σε	καθημερινη( 	βα( ση	με(σω	της	
παρακολου( θησης	βραχυπρο( θεσμων	και	μακροπρο( θεσμων	χρηματοοικονομικω( ν	υποχρεω( σεων,	καθω( ς	επι(σης	της	
καθημερινη( ς	παρακολου( θησης	των	πραγματοποιημε(νων	πληρωμω( ν.		

Επισκόπηση στρατηγικού σχεδιασμού  
Στο(χοι	για	την	εταιρει(α	μας	στα	επο( μενα	ε(τη	ει(ναι	η	εδραι(ωση	στην	τοπικη( 	Ελληνικη( 	αγορα( ,	και	η	δημιουργι(α	νε(ων	
καινοτο( μων	προϊο( ντων	τηλεματικη( ς. 

Θέτουμε	στην	κρίση	σας	της	Εταιρικές	Οικονομικές	Καταστάσεις	της	χρήσης	2020,	μαζί	με	την	παρούσα	
έκθεση	διαχείρισης	και	παρακαλούμε	για	την	έγκριση	της.	

Καλλιθέα,	29η	Οκτωβρίου	2021	

	

Δούκας	Ι.	Παλαιολόγος	
Ο	Πρόεδρος	του	Δ.Σ.		
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Οικονομικά αποτελέσματα 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

  

Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη Αξία Αξία Κτήσης Αποσβέσεις

-
-

Ακίνητα 5.801,20 -1.570,87 4.230,33 5.801,20 -1.338,82

Μηχανολογικός εξοπλισμός 975,64 -634,54 341,10 975,64 -536,98

Λοιπός εξοπλισμός 483.249,95 -271.062,90 212.187,05 398.913,91 -182.347,18

Επενδύσεις σε ακίνητα

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

490.026,79 -273.268,31 216.758,48 405.690,75 -184.222,98 221.467,77

-
Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία

Λοιπά άυλα 22.960,92 -7.870,65 15.090,27 7.634,15 -6.199,94

22.960,92 -7.870,65 15.090,27 7.634,15 -6.199,94 1.434,21

-
Δάνεια και απαιτήσεις 1.905,00

Χρεωστικοί τίτλοι

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες 1.999.000,00

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Λοιπά

0,00 0,00 2.000.905,00 0,00 0,00 1.999.905,00

512.987,71 -281.138,96 2.232.753,75 413.324,90 -190.422,92 2.222.806,98

-
-

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

Εμπορεύματα

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Προκαταβολές για αποθέματα

Λοιπά αποθέματα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-
Εμπορικές απαιτήσεις 72.607,40

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις 128.561,05

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Προπληρωμένα έξοδα

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 161.065,51

0,00 0,00 362.233,96 0,00 0,00 148.950,32

0,00 0,00 362.233,96 0,00 0,00 148.950,32

512.987,71 -281.138,96 2.594.987,71 413.324,90 -190.422,92 2.371.757,30

ΑΠΌ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020 ΑΠΌ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

400,00

96.202,51

Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Σύνολο

 Αναπόσβεστη Αξία

Χρηματοοικοναμικά στοιχεία και προκαταβολές

40.314,08

12.033,73

Αποθέματα

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα

1.999.000,00

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

Αναβαλλόμενοι φόροι

Άυλα πάγια στοιχεία

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

905,00

Ενσώματα πάγια

Άυλα πάγια στοιχεία

1.434,21

4.462,38

438,66

216.566,73

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

  

ΑΠΌ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

 

-
-

Κεφάλαιο 719.525,00

Υπέρ το άρτιο 1.580.580,00

Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

2.300.105,00 2.300.105,00

-
Διαφορές αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

0,00 0,00

-
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.020,84

Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο -224.292,26

-218.271,42 38.056,75

2.081.833,58 2.338.161,75

-
10.322,33

10.322,33 4.982,62

-
-

Δάνεια 315.329,56

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόμενοι φόροι

315.329,56 0,00

-
Τραπεζικά δάνεια

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις 116.214,35

Φόρος εισοδήματος 1.247,36

Λοιποί φόροι και τέλη 23.516,78

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 17.725,10

Λοιπές υποχρεώσεις 28.798,65

Έξοδα χρήσεων δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

187.502,24 28.612,93

502.831,80 28.612,93

2.594.987,71 2.371.757,30

  

ΑΠΌ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

1.731,99

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις

Σύνολο

1.604,72

991,96

16.433,05

7.851,21

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προβλέψεις

Υποχρεώσεις

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Καθαρή θέση

Προβλέψεις

4.982,62Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

Λοιπές προβλέψεις

6.020,84

32.035,91

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

Συναλλαγματικές διαφορές

Διαφορές εύλογης αξίας

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

719.525,00

1.580.580,00

Καταβεβλημένα κεφάλαια

Διαφορές εύλογης αξίας

Καθαρή θέση

Καταβεβλημένα κεφάλαια
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

	

  

ΑΠΌ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2020

-
-
-

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 309.922,00

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Λοιπά συνήθη έσοδα 941,68

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών -1.170,00

Παροχές σε εργαζομένους -383.470,93

Αποσβέσεις -90.716,04

Λοιπά έξοδα και ζημίες -82.575,97

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 4,29

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη 463,33

-246.601,64 29.287,42

-9.726,53

-256.328,17 28.912,92

-256.328,17 28.912,92

-256.328,17 28.912,92Σύνολο

 ΑΠΌ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/12/2019

-374,50Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

Αποτέλεσμα προ φόρων

Φόροι εισοδήματος

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

53,54

34,92

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

-9.434,90

-159.236,27

-77.744,38

-37.787,98

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων

313.402,49

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

Αποτέλεσμα προ φόρων



Οικονομικά αποτελέσματα 

Ετήσιες	Οικονομικές	Καταστάσεις	για	την	χρήση	από	01/01/2020	έως	31/12/2020     Σελίδα 11 από 26  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

	

2020 2019
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα 4.230,33 4.462,38
Μηχανολογικός εξοπλισμός 341,10 438,66
Λοιπός εξοπλισμός 212.187,05 216.566,73
Σύνολο 216.758,48 221.467,77
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα 15.090,27 1.434,21
Σύνολο 15.090,27 1.434,21
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Δάνεια και απαιτήσεις 1.905,00 905,00
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγεν. και κοινοπραξίες 1.999.000,00 1.999.000,00
Σύνολο  2.000.905,00 1.999.905,00
Σύνολο μη κυκλοφορούντων 2.232.753,75 2.222.806,98
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις 72.607,40 40.314,08
Λοιπές απαιτήσεις 128.561,05 12.033,73
Προπληρωμένα έξοδα 400,00
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 161.065,51 96.202,51
Σύνολο    362.233,96 148.950,32
Σύνολο κυκλοφορούντων 362.233,96 148.950,32
Σύνολο ενεργητικού 2.594.987,71 2.371.757,30
Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 719.525,00 719.525,00
Υπέρ το άρτιο 1.580.580,00 1.580.580,00
Σύνολο     2.300.105,00 2.300.105,00
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 6.020,84 6.020,84
Αποτελέσματα εις νέο (224.292,26) 32.035,91
Σύνολο       (218.271,42) 38.056,75
Σύνολο καθαρής θέσης 2.081.833,58 2.338.161,75
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 10.322,33 4.982,62
Σύνολο        10.322,33 4.982,62
Υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 315.329,56
Σύνολο         315.329,56
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις 116.214,35 1.604,72
Φόρος εισοδήματος 1.247,36 991,96
Λοιποί φόροι και τέλη 23.516,78 16.433,05
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 17.725,10 7.851,21
Λοιπές υποχρεώσεις 28.798,65 1.731,99
Σύνολο          187.502,24 28.612,93
Σύνολο υποχρεώσεων 502.831,80 28.612,93
Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων 2.594.987,71 2.371.757,30
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ 

  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

 

2020 2019
Κύκλος εργασιών (καθαρός) 309.922,00 313.402,49

Λοιπά συνήθη έσοδα 941,68
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (1.170,00) (9.434,90)
Παροχές σε εργαζόμενους (383.470,93) (159.236,27)
Αποσβέσεις (90.716,04) (77.744,38)
Λοιπά έξοδα και ζημίες (82.575,97) (37.787,98)
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων 4,29 53,54
Λοιπά έσοδα και κέρδη 463,33 34,92
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων (246.601,64) 29.287,42

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα (9.726,53) (374,50)
Αποτέλεσμα προ φόρων (256.328,17) 28.912,92

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους (256.328,17) 28.912,92

2020 2019
Υπόλοιπο έναρξης, της κλειόμενης χρήσης 2.338.161,75 509.143,83
Ακολουθεί ανάλυση μεταβολών - προσαρμογών στα Ίδια κεφάλαια
Μεταβολές στην Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο 219.525,00
Υπέρ το άρτιο 1.580.580,00
Σύνολο μεταβολών καθαρής θέσης 1.800.105,00
Μεταβολές στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 1.445,65
Αποτελέσματα εις νέο (256.328,17) 27.467,27
Σύνολο μεταβολών στα Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο (256.328,17) 28.912,92
Υπόλοιπο λήξης, της κλειόμενης χρήσης 2.081.833,58 2.338.161,75
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Σημειώσεις για τις οικονομικές καταστάσεις 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡ. 2Α, 2Β) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 29 ΚΑΙ 30 
ΤΟΥ Ν.4308/2014)   

	

Γνωστοποίηση Επεξηγηματικές πληροφορίες Διάταξη Ν.4308/2014

Επωνυμία της οντότητας GUARDIAN TELEMATICS SA Άρθρο 29 παρ. 3

Νομικός τύπος της οντότητας Α.Ε. Άρθρο 29 παρ. 3
Περίοδος αναφοράς 01/01/2020 - 31/12/2020 Άρθρο 29 παρ. 3
Διεύθυνση της έδρας της οντότητας Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 226 - ΚΑΛΛΙΘΕΑ Άρθρο 29 παρ. 3

Δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραμμένη η οντότητα

Αρ. ΓΕΜΗ:128928601000 Άρθρο 29 παρ. 3

Παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας

Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού.

Άρθρο 29 παρ. 3

Εάν η οντότητα είναι υπό 
εκκαθάριση

Η οντότητα δεν είναι υπό εκκαθάριση. Άρθρο 29 παρ. 3

Κατηγορία της οντότητας Η οντότητα κατατάσσεται στην κατηγορία μικρών οντοτήτων 
της παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.4308/2014

Άρθρο 29 παρ. 3

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.

Άρθρο 29 παρ. 3

Παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο 
την προοπτική της οντότητας ως 
συνεχιζόμενη δραστηριότητα - 
μέτρα για την αντιμετώπισή τους

Άρθρο 29 παρ. 4

Λογιστικές πολιτικές Άρθρο 29 παρ. 5
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Προκαταβολές και πιστώσεις που 
χορηγήθηκαν στα μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών και 
εποπτικών συμβουλίων

Δεν χορηγήθηκαν προκαταβολές ή πιστώσεις σε μέλη 
διοικητικών, διαχειριστικών ή εποπτικών συμβουλίων

Άρθρο 29 παρ. 25

Ποσό τόκων της περιόδου με το 
οποίο αυξήθηκε το κόστος 
απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών

Άρθρο 29 παρ. 18

Μέσος όρος απασχολούμενων (βλ. πιν. 11, 12) Άρθρο 29 παρ. 23

Κάθε δέσμευση που αφορά 
παροχές σε εργαζόμενους μετά την 
έξοδο από τη υπηρεσία ή 
οντότητες ομίλου ή συγγενείς 
οντότητες

Άρθρο 29 παρ. 16

Έσοδα / Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή 
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας - 
συμψηφισμός εσόδων και εξόδων

Δεν υφίστανται Έσοδα/ Έξοδα ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης 
συχνότητας ή σημασίας

Άρθρο 29 παρ. 17

Υποχρεώσεις απαιτητές μετά από 
πέντε (5) έτη

Άρθρο 29 παρ. 14

Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, 
εγγυήσεις, ενδεχόμενες 
επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται 
στον Ισολογισμό

Δεν υφίστανται Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, 
επιβαρύνσεις, υποχρεώσεις που να μην εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό

Άρθρο 29 παρ. 16

Πληροφορίες για στοιχεία που 
επιμετρώνται στην εύλογη αξία

Άρθρο 29 παρ. 10

Χρέος που καλύπτεται με 
εξασφαλίσεις

Δεν υφίσταται χρέος της οντότητας που να καλύπτεται με 
εξασφαλίσεις

Άρθρο 29 παρ. 13

Περιουσιακά στοιχεία ή 
υποχρεώσεις που σχετίζονται με 
περισσότερα από ένα κονδύλια του 
ισολογισμού

Άρθρο 29 παρ. 7

Ενσώματα και άυλα πάγια 
περιουσιακά στοιχεία

(βλ. πιν. 2) Άρθρο 29 παρ. 8

Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή 
διάταξης του Ν.4308/2014 για να 
την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
περί εύλογης παρουσίασης

Παραλείπεται η γνωστοποίηση (δεν υπήρξε παρέκκλιση) Άρθρο 29 παρ. 6
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975,64 398.913,91 7.634,15

38.266,32 46.069,72 15.326,77

975,64 38.266,32 444.983,63 22.960,92

536,98 182.347,18 6.199,94

97,56 5.102,17 83.613,55 1.670,71

634,54 5.102,17 265.960,73 7.870,65

341,10 33.164,15 179.022,90 15.090,27

Πίνακας 2: Πίνακας μεταβολών ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα Ακίνητα Επενδ. Ακίνητα Άυλα
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Μικτή λογιστική αξία 1/1/2020 5.801,20

Προσθήκες περιόδου

Τόκοι περιόδου

Μειώσεις περιόδου

Μεταφορές

Μικτή λογιστική αξία 31/12/2020 5.801,22

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 1/1/2020

1.338,82

Αποσβέσεις περιόδου 232,05

Μειώσεις αποσβεσθέντων 
περιόδου
Απομειώσεις περιόδου

Αναστροφές απομειώσεων 
περιόδου
Λοιπές μειώσεις απομειώσεων

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομειώσεις 31/12/2020

1.570,87

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2020 4.230,33

Πίνακας 11: Υπολογισμός Μέσου Όρου απασχολουμένων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΑ

Εργαζόμενοι Πλήρους Απασχόλησης 11,75
ΣΥΝΟΛΟ 11,75

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΣΙΕΣΤΕΡΗ ΜΟΝΑΔΑ 12

Πίνακας 12: Δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους

Μισθοί 310.801,36
Ημερομίσθια

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 240,00

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 67.089,86
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία 5.339,71

Λοιπές Παροχές

Περιγραφή Ποσό
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Χρηματοοικονομικοί δείκτες 
Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή έμμεσης ρευστότητας. ( Current ratio ) = Κυκλοφορούν ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις  

2020 

 

2019 

 

Ο	αριθμοδει(κτης	γενικη( ς	ρευστο( τητας	μας	δει(χνει	την	ισορροπι(α	μεταξυ( 	βραχυχρο( νιων	στοιχει(ων	που	συνθε(τουν	τον	
ισολογισμο( .	(	δηλαδη( 	σε	τι	ποσοστο( 	οι	βραχυχρο( νιες	απαιτη( σεις	που	ε(χει	μια	επιχει(ρηση	μπορου( ν	να	καλυ(ψουν	τις	
βραχυχρο( νιες	υποχρεω( σεις	της.	Εκτο( ς	απο( 	το	με(τρο	της	ρευστο( τητας	μιας	επιχει(ρησης	μας	δει(χνει	και	το	περιθω( ριο	
ασφαλει(ας	που	διατηρει(	ω( στε	να	ει(ναι	σε	θε(ση	να	αντιμετωπι(σει	κα( ποια	ανεπιθυ( μητη	εξε(λιξη	στη	ροη( 	των	κεφαλαι(ων	
κι(νησης.	Επειδη( 	σπα( νια	υπα( ρχει	ακριβη( ς	αντιστοιχι(α	μεταξυ( 	των	εισερχο( μενων	κεφαλαι(ων	και	των	εξοφλου( μενων	
υποχρεω( σεων,	γι’	αυτο( 	μια	επιχει(ρηση	θα	πρε(πει	να	διατηρει(	επαρκη( 	κυκλοφοριακα( 	στοιχει(α	για	να	ει(ναι	σε	θε(ση	να	
ανταποκριθει(	στις	τρε(χουσες	υποχρεω( σεις	της	ο( ταν	καταστου( ν	ληξιπρο( θεσμες.	 	

					Όσο	μεγαλυ( τερος	ει(ναι	ο	αριθμοδει(κτης	γενικη( ς	ρευστο( τητας	το( σο	καλυ( τερη,	απο( 	πλευρα( ς	ρευστο( τητας,	ει(ναι	η	θε(ση	
της	συγκεκριμε(νης	επιχει(ρησης.	Γενικα( 	ε(νας	δει(κτης	κυκλοφοριακη( ς	ρευστο( τητας	μεγαλυ( τερος	του	2	θεωρει(ται	καλη( 	
ε(νδειξη,	ο( μως	μπορει(	να	ποικι(λλει	ανα( λογα	με	τον	τυ( πο	της	επιχει(ρησης	και	τον	κλα( δο	στον	οποι(ο	αυτη( 	ανη( κει.	

Μια	συνεχη( ς	μει(ωση	του	δει(κτη	ει(ναι	ε(νδειξη	ο( τι	αρχι(ζει	να	αναπτυ( σσεται	μια	ο(χι	ευνοϊκη( 	κατα( σταση	για	την	επιχει(ρηση,	
κα( τι	το	οποι(ο	θα	πρε(πει	να	διερευνηθει(.	Ένας	χαμηλο( ς	αριθμοδει(κτης	κεφαλαι(ου	κι(νησης	παρε(χει	ε(νδειξη	υ( παρξης	
μεγαλυ( τερου	βαθμου( 	κινδυ( νου	στην	επιχει(ρηση	απο( 	ο( τι	ε(νας	υψηλο( ς	αριθμοδει(κτης.	

Σε	γενικε(ς	γραμμε(ς	ο( σο	χαμηλο( τερος	ο	δει(κτης	το( σο	πιο	μεγα( λος	ο	κι(νδυνος	μη	δυνατο( τητας	αποπληρωμω( ν	και	
δημιουργι(ας	«υπερθε(ρμανσης»	με	συνε(πεια	πτω( ση	πωλη(σεων.	Αντι(θετα	υπε(ρμετρα	υψηλο( ς	δει(κτης	μπορει(	να	σημαι(νει	
μη	αποδοτικη( 	κατανομη( 	κεφαλαι(ων	της	επιχει(ρησης.	Μπορει(	δηλαδη( 	να	μη	χρησιμοποιει(	τις	χρηματοδοτικε(ς	δυνατο( τητες	
που	υπα( ρχουν	με	αποτε(λεσμα	να	μη	μεγεθυ( νεται	στην	αγορα( 	της,	ο( σο	θα	μπορου( σε.	Μπορει(	ακο( μα	να	κρυ( βει	την	υ( παρξη	
απαξιωμε(νων	η( 	κατεστραμμε(νων	αποθεμα( των,	η	αξι(α	των	οποι(ων	δεν	εμφανι(ζεται	στα	λογιστικα( 	βιβλι(α	της	επιχει(ρησης,	
καθω( ς	και	δυσκολι(α	αυτη( ς	να	εισπρα( ξει	τις	απαιτη( σεις	της.	

Ο	παραπα( νω	δει(κτης	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	καλυ( πτονται	οι	βραχυπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις	της	επιχει(ρησης	απο( 	το	
κυκλοφορου( ν	ενεργητικο( .	 

  

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν  

ενεργητικό 
= 

362.233,96 

= 1,93 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
187.502,24 

 

Αριθμοδείκτης Γενικής ή 

έμμεσης ρευστότητας. ( 

Current ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν 

ενεργητικό 

= 

148.950,32 

= 5,21 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 

28.612,93 
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Αριθμοδείκτης Ειδικής ή άμεσης ρευστότητας. ( Acid-test Ratio ) 

Τύπος = Κυκλοφορούν ενεργητικό - Αποθέματα / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  
2020 

 

2019 

 

 

Ο	αριθμοδει(κτης	ειδικη( ς	ρευστο( τητας	περιλαμβα( νει	ο( λα	εκει(να	τα	στοιχει(α	τα	οποι(α	μετατρε(πονται	ευ( κολα	και	γρη( γορα	
σε	ρευστα( 	και	αγνοει(	ο( λα	εκει(να	τα	στοιχει(α	του	κυκλοφορου( ντος	ενεργητικου( 	τα	οποι(α	δε	μετατρε(πονται	ευ( κολα	σε	
μετρητα( .	Σε	σχε(ση	με	τον	προηγου( μενο	δει(κτη	εδω( 	δεν	περιλαμβα( νονται	τα	αποθε(ματα	πρω( των	και	βοηθητικω( ν	υλω( ν,	
ημικατεργασμε(νων	και	ετοι(μων	προϊο( ντων,	γιατι(	ει(ναι	το	στοιχει(ο	εκει(νο,	του	κυκλοφορου( ντος	ενεργητικου( ,	με	τη	
μικρο( τερη	ρευστο( τητα.		

Απαιτει(ται	αρκετο( 	χρονικο( 	δια( στημα	με(χρι	την	πω( ληση( 	τους	και	υπα( ρχει	αβεβαιο( τητα	ως	προς	τη	δυνατο( τητα	πω( λησης	
ο( λων	των	αποθεμα( των	αλλα( 	και	ως	προς	την	αξι(α	που	θα	εισπραχθει(	κατα( 	την	πω( ληση( 	τους.	Επομε(νως	υπα( ρχει	μεγα( λη	
πιθανο( τητα	να	πραγματοποιηθου( ν	ζημιε(ς	ο( ταν	αυτα( 	ρευστοποιηθου( ν.		

Ο	αριθμοδει(κτης	ειδικη( ς	ρευστο( τητας	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	τα	ταχε(ως	ρευστοποιη( σιμα	στοιχει(α	της	επιχει(ρησης	
καλυ( πτουν	τις	βραχυχρο( νιες	υποχρεω( σεις	της	και	πο( σο	ευπρο(σβλητη	ει(ναι	μια	επιχει(ρηση	σε	πιθανη( 	μεταβολη( 	του	
οικονομικου( 	περιβα( λλοντος	με(σα	στο	οποι(ο	λειτουργει(.	Για	να	ει(ναι	περισσο( τερο	αξιο( πιστος	ο	δει(κτης	θα	πρε(πει	να	
εξετα( ζεται	διαχρονικα( ,	σε	συ( γκριση	με	ο( μοιες	επιχειρη( σεις	του	ι(διου	κλα( δου	και	με	το	με(σο	ο( ρο	του	κλα( δου	αυτου( .		

Γενικα( ,	αν	τα	αμε(σως	ρευστοποιη( σιμα	στοιχει(α	μιας	επιχει(ρησης	(κυκλοφορου( ν	μει(ον	αποθε(ματα)	ει(ναι	ι(σα	η( 	μεγαλυ( τερα	
των	τρεχουσω( ν	υποχρεω( σεων	το( τε	η	επιχει(ρηση	ε(χει	καλη( 	τρε(χουσα	οικονομικη( 	κατα( σταση.	Όσο	μεγαλυ( τερος	ει(ναι	ο	
αριθμοδει(κτης,	το( σο	μεγαλυ( τερη	ρευστο( τητα	ε(χει	η	επιχει(ρηση.	Γενικα( ,	ε(νας	δει(κτης	α( μεσης	ρευστο( τητας	μεγαλυ( τερος	
του	1,5	θεωρει(ται	καλη( 	ε(νδειξη.	Αν	ο	δει(κτης	ει(ναι	αρκετα( 	μικρο( τερος	της	μονα( δας,	η	επιχει(ρηση	πιθανο( ν	να	μην	μπορε(σει	
να	ικανοποιη( σει	μια	ξαφνικη( 	απαι(τηση	καταβολη( ς	μετρητω( ν.	Όσο	μικρο( τερος	ει(ναι	ο	δει(κτης	το( σο	μεγαλυ( τερη	ει(ναι	η	
ε(κθεση	στον	κι(νδυνο	αυτο( .		

Ο	παραπα( νω	δει(κτης	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	τα	α( μεσα	ρευστοποιη( σιμα	στοιχει(α	που	κατε(χει	η	επιχει(ρηση	μπορου( ν	να	
καλυ(ψουν	τις	βραχυπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις	της.		

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-
test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό  
- Αποθέματα 

= 

362.233,96 – 0,00 

= 1,93 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
187.502,24 

 

Αριθμοδείκτης Ειδικής ή 

άμεσης ρευστότητας. ( Acid-
test Ratio ) 

= 

Κυκλοφορούν ενεργητικό 
 – Αποθέματα 

= 

148.950,32 – 0,00 

= 5,21 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
28.612,93 
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Αριθμοδείκτης Ταμειακής ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 

Τύπος = Διαθέσιμο ενεργητικό / Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις  

2020 

 

2019 

 

Ο	αριθμητη( ς	Διαθε(σιμο	Ενεργητικο( 	περιλαμβα( νει	μετρητα( ,	καταθε(σεις	ο(ψεως,	επιταγε(ς	και	γενικα( 	ο( σα	στοιχει(α	ει(ναι	
ισοδυ( ναμα	με	μετρητα( .	Ο	δει(κτης	ταμειακη( ς	ρευστο( τητας	μας	δι(νει	την	εικο( να	της	επα( ρκειας	(η( 	ο(χι)	μετρητω( ν	στην	
επιχει(ρηση	σε	σχε(ση	με	τις	τρε(χουσες	λειτουργικε(ς	της	ανα( γκες	και	θα	πρε(πει	να	εξετα( ζεται	διαχρονικα( ,	σε	συ( γκριση	με	
ο( μοιες	επιχειρη( σεις	του	ι(διου	κλα( δου	και	με	το	με(σο	ο( ρο	του	κλα( δου	αυτου( 	ω( στε	να	ει(ναι	περισσο( τερο	αξιο( πιστος.	Η	
ταμειακη( 	ρευστο( τητα	εκφρα( ζει	την	ικανο( τητα	μιας	επιχει(ρησης	να	εξοφλη( σει	τις	τρε(χουσες	και	ληξιπρο( θεσμες	
υποχρεω( σεις	της	με	τα	μετρητα( 	που	διαθε(τει.	Πιο	συγκεκριμε(να	ο	δει(κτης	ταμειακη( ς	ρευστο( τητας	μας	δει(χνει	πο( σες	
φορε(ς	τα	διαθε(σιμα	περιουσιακα( 	στοιχει(α	μιας	επιχει(ρησης	καλυ( πτουν	τις	ληξιπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις	της.		

Ο	παραπα( νω	δει(κτης	μας	δει(χνει	πο( σες	φορε(ς	η	εταιρει(α	μπορει(	να	καλυ(ψει	τις	υποχρεω( σεις	της.		

 

  

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο  
ενεργητικό 

= 

161.065,51 

= 0,86 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
187.502,24 

 

Αριθμοδείκτης Ταμειακής 

ρευστότητας. ( Cash Ratio ) 
= 

Διαθέσιμο 
ενεργητικό 

= 

96.202,51 

= 3,36 
Βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις 
28.612,93 
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Δείκτης Μεικτού περιθωρίου κέρδους ( Gross Profit Margin ) 

Τύπος = Μικτό αποτέλεσμα / Πωλήσεις Χ 100 

2020 

 

2019 

 

Ο	αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	μας	δει(χνει	την	αποτελεσματικο( τητα	της	εκμετα( λλευσης	καθω( ς	και	τον	τρο(πο	με	τον	
οποι(ο	καθορι(ζει	την	τιμη( 	του	προϊο( ντος	η	επιχει(ρηση.	Όσο	μεγαλυ( τερος	ει(ναι	ο	αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	το( σο	
καλυ( τερη,	απο( 	α( ποψης	κερδω( ν,	ει(ναι	η	θε(ση	της	επιχει(ρησης	γιατι(	μπορει(	να	αντιμετωπι(σει	χωρι(ς	δυσκολι(α	τυχω( ν	
αυ( ξηση	του	κο( στους	των	πωλου( μενων	προϊο( ντων	της.	Με	α( λλα	λο(για	μπορου( με	να	που( με	ο( τι	η	επι(δραση	απο( 	μια	
ενδεχο( μενη	αυ( ξηση	του	κο( στους	πωληθε(ντων	θα	ει(ναι	λιγο( τερο	δυσμενη( ς	σε	μια	επιχει(ρηση	που	ε(χει	υψηλο( 	
αριθμοδει(κτη	μεικτου( 	κε(ρδους	απο( 	ο( τι	θα	ει(ναι	σε	μια	α( λλη	με	χαμηλο( 	το	σχετικο( 	αριθμοδει(κτη.	Ένας	υψηλο( ς	
αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	δει(χνει	την	ικανο( τητα	της	διοι(κησης	μιας	επιχει(ρησης	να	επιτυγχα( νει	φθηνε(ς	αγορε(ς	και	
να	πωλει(	σε	υψηλε(ς	τιμε(ς.	Αντι(θετα,	ε(νας	χαμηλο( ς	αριθμοδει(κτης	μεικτου( 	κε(ρδους	δει(χνει	μια	ο(χι	καλη( 	πολιτικη( 	της	
διοι(κησης	στον	τομε(α	αγορω( ν	και	πωλη( σεων.		

 

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 
κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  
αποτέλεσμα 

= 

96.312,59 

= 31,08 
Πωλήσεις 

Χ 100 
309.922,00  

X 100 

 

Δείκτης Μεικτού περιθωρίου 
κέρδους ( Gross Profit 

Margin ) 

= 

Μικτό  
αποτέλεσμα 

= 

255.719,67 

= 81,59 
Πωλήσεις 

Χ 100 
313.402,49  

X 100 
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Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 
Η	εταιρει(α	δεν	ε(χει	υποχρε(ωση	ελε(γχου	απο( 	ορκωτου( ς	λογιστε(ς,	συ( μφωνα	με	το	α( ρθρο	52	του	N.	3604/2007	
αναπροσαρμο(στηκαν	τα	αριθμητικα( 	κριτη( ρια	των	περιπτω( σεων	α’	και	β’	της	παρ.	5	του	α( ρθρου	42α	του	K.N.	2190/1920	
και	αναμορφω( θηκαν	σε	συ( νολο	ισολογισμου( 	2.500.000	ευρω( 	(α),	καθαρο( 	κυ( κλο	εργασιω( ν	5.000.000	ευρω( 	(β)	και	ο	
με(σος	ο( ρος	προσωπικου( 	που	απασχολη( θηκε	κατα( 	τη	δια( ρκεια	της	χρη( σης	παραμε(νει	50	α( τομα	(γ). 

	



Γενικές Πληροφορίες 
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Γενικές Πληροφορίες  

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Η	ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ	ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ	ΑΕ	ιδρυ( θηκε	τον	Φεβρουα( ριο	του	2014	με	σκοπο( 	την	προω( θηση	ολοκληρωμε(νων	λυ( σεων	
τηλεματικη( ς	στον	ευρυ( τερο	ιδιωτικο( 	τομε(α	με	ε(μφαση	στον	τομε(α	των	ασφαλιστικω( ν	εταιρειω( ν.		

Στο(χος	της	η	δημιουργι(α	καινοτο( μων	και	εμπορευ( σιμων	προϊο( ντων	τηλεματικη( ς.		

Η	ε(δρα	της	εταιρει(ας	βρι(σκεται	στην	Λεωφο(ρο	Συγγρου( 	226,	Αθη( να,	στον	3ο	ο( ροφο	που	καλυ( πτει	τις	α( μεσες	και	
μελλοντικε(ς	ανα( γκες	της.	Στελεχω( νεται	απο( 	ε(μπειρο	προσωπικο( 	και	λειτουργει(	απο( 	9π.μ	ε(ως	τις	5μ,μ.	καθημερινα( .	

Οι	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	της	εταιρει(ας	ε(χουν	συνταχθει(	συ( μφωνα	με	τα	Ελληνικα( 	Λογιστικα( 		Προ( τυπα.		

ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
Γενικα( 	

Οι	σημαντικε(ς	λογιστικε(ς	πολιτικε(ς	οι	οποι(ες	ε(χουν	χρησιμοποιηθει(	στην	κατα( ρτιση	των	οικονομικω( ν	καταστα( σεων	

συνοψι(ζονται	παρακα( τω.	

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Η	προετοιμασι(α	των	οικονομικω( ν	καταστα( σεων	συ( μφωνα	με	τα	Ε.Λ.Π.	απαιτει(	απο( 	τη	Διοι(κηση	τον	σχηματισμο( 	κρι(σεων,	

εκτιμη( σεων	και	υποθε(σεων	οι	οποι(ες	επηρεα( ζουν	τα	δημοσιευμε(να	στοιχει(α	του	ενεργητικου( 	και	τις	υποχρεω( σεις,	ο( πως	

επι(σης	την	γνωστοποι(ηση	ενδεχο( μενων	απαιτη( σεων	και	υποχρεω( σεων	κατα( 	την	ημερομηνι(α	συ( νταξης	των	οικονομικω( ν	

καταστα( σεων	και	τα	δημοσιευμε(να	ποσα( 	εσο( δων	και	εξο( δων	κατα( 	την	περι(οδο	αναφορα( ς.	Τα	πραγματικα( 	αποτελε(σματα	

μπορει(	να	διαφε(ρουν	απο( 	αυτα( 	τα	οποι(α	ε(χουν	εκτιμηθει(.	

Οι	εκτιμη( σεις	και	οι	κρι(σεις	επαναξιολογου( νται	συνεχω( ς	και	βασι(ζονται	το( σο	στην	εμπειρι(α	του	παρελθο( ντος	ο( σο	και	σε	

α( λλους	παρα( γοντες,	συμπεριλαμβανομε(νων	και	των	προσδοκιω( ν	για	μελλοντικα( 	γεγονο( τα	τα	οποι(α	θεωρου( νται	λογικα( 	

με	βα( ση	τις	συγκεκριμε(νες	συνθη( κες.	

ΚΡΙΣΕΙΣ 
Οι	βασικε(ς	κρι(σεις	που	πραγματοποιει(	η	Διοι(κηση	της	εταιρει(ας	(εκτο( ς	των	κρι(σεων	που	συνδε(ονται	με	εκτιμη( σεις	οι	

οποι(ες	παρουσια( ζονται	στη	συνε(χεια)	και	που	ε(χουν	την	σημαντικο( τερη	επι(δραση	στα	ποσα( 	που	αναγνωρι(ζονται	στις	

οικονομικε(ς	καταστα( σεις	κυρι(ως	σχετι(ζονται	με:	

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Συγκεκριμε(να	ποσα( 	τα	οποι(α	περιλαμβα( νονται	η( 	επηρεα( ζουν	τις	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	καθω( ς	και	τις	σχετικε(ς	

γνωστοποιη( σεις	εκτιμω( νται,	απαιτω( ντας	τον	σχηματισμο( 	υποθε(σεων	σχετικα( 	με	αξι(ες	η( 	συνθη( κες	οι	οποι(ες	δεν	ει(ναι	

δυνατο( ν	να	ει(ναι	γνωστε(ς	με	βεβαιο( τητα	κατα( 	την	περι(οδο	συ( νταξης	των	οικονομικω( ν	καταστα( σεων.		

Μι(α	λογιστικη( 	εκτι(μηση	θεωρει(ται	σημαντικη( 	ο( ταν	ει(ναι	σημαντικη( 	για	την	εικο( να	της	οικονομικη( ς	κατα( στασης	της	

εταιρει(ας	και	τα	αποτελε(σματα	και	απαιτει(	τις	πιο	δυ( σκολες,	υποκειμενικε(ς	η( 	περι(πλοκες	κρι(σεις	της	διοι(κησης,	συχνα( 	ως	

αποτε(λεσμα	της	ανα( γκης	για	σχηματισμο( 	εκτιμη( σεων	σχετικα( 	με	την	επι(δραση	υποθε(σεων	οι	οποι(ες	ει(ναι	αβε(βαιες.		
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Η	εταιρει(α	αξιολογει(	τε(τοιες	εκτιμη( σεις	σε	συνεχη( 	βα( ση,	βασιζο( μενη	στα	αποτελε(σματα	του	παρελθο( ντος	και	στην	

εμπειρι(α,	σε	συσκε(ψεις	με	ειδικου( ς,	σε	τα( σεις	και	σε	α( λλες	μεθο( δους	οι	οποι(ες	θεωρου( νται	λογικε(ς	στις	συγκεκριμε(νες	

συνθη( κες,	ο( πως	επι(σης	και	τις	προβλε(ψεις	σχετικα( 	με	το	πω( ς	αυτα( 	ενδε(χεται	να	αλλα( ξουν	στο	με(λλον.	

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Η	εταιρει(α	υπο( κειται	σε	φορολογικο( 	ε(λεγχο	απο( 	τις	Ελληνικε(ς	φορολογικε(ς	αρχε(ς.	Για	τον	καθορισμο( 	των	προβλε(ψεων	

για	φο( ρους	εισοδη( ματος	απαιτου( νται	σημαντικε(ς	εκτιμη( σεις.	Υπα( ρχουν	πολλε(ς	συναλλαγε(ς	και	υπολογισμοι(	για	τους	

οποι(ους	ο	ακριβη( ς	καθορισμο( ς	του	φο( ρου	ει(ναι	αβε(βαιος	κατα( 	τη	συνη( θη	πορει(α	των	εργασιω( ν	της	επιχει(ρησης.		

Η	εταιρει(α	αναγνωρι(ζει	υποχρεω( σεις	για	αναμενο( μενα	θε(ματα	φορολογικου( 	ελε(γχου	βασιζο( μενη	σε	εκτιμη( σεις	για	το	

ποσο( 	των	επιπλε(ον	φο( ρων	που	ενδεχομε(νως	θα	οφει(λονται.	Όταν	το	τελικο( 	αποτε(λεσμα	απο( 	τους	φο( ρους	των	

υποθε(σεων	αυτω( ν,	διαφε(ρει	απο( 	το	ποσο( 	το	οποι(ο	ει(χε	αρχικα( 	αναγνωρισθει(	στις	οικονομικε(ς	καταστα( σεις,	οι	διαφορε(ς	

επιδρου( ν	στο	φο( ρο	εισοδη( ματος	και	στις	προβλε(ψεις	για	αναβαλλο( μενη	φορολογι(α	της	περιο( δου	κατα( 	την	οποι(α	τα	ποσα( 	

αυτα( 	οριστικοποιου( νται.	

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 
Οι	επισφαλει(ς	λογαριασμοι(	απεικονι(ζονται	με	τα	ποσα( 	τα	οποι(α	ει(ναι	πιθανο( ν	να	ανακτηθου( ν.	Οι	εκτιμη( σεις	για	τα	ποσα( 	

που	αναμε(νεται	να	ανακτηθου( ν	προκυ( πτουν	κατο(πιν	ανα( λυσης	καθω( ς	και	απο( 	την	εμπειρι(α	της	εταιρει(ας	σχετικα( 	με	την	

πιθανο( τητα	επισφαλειω( ν	των	πελατω( ν.	Μο( λις	γι(νει	γνωστο( 	ο( τι	ε(νας	συγκεκριμε(νος	λογαριασμο( ς	υπο( κειται	σε	

μεγαλυ( τερο	κι(νδυνο	του	συνη( θους	πιστωτικου( 	κινδυ( νου	(π.χ.	χαμηλη( 	πιστοληπτικη( 	ικανο( τητα	του	πελα( τη,	διαφωνι(α	

σχετικα( 	με	την	υ( παρξη	η( 	το	ποσο( 	της	απαι(τησης,	κτλ.),	ο	λογαριασμο( ς	αναλυ( εται	και	κατο(πιν	καταγρα(φεται	ως	

επισφα( λεια	εα( ν	οι	συνθη( κες	υποδηλω( νουν	ο( τι	η	απαι(τηση	ει(ναι	ανει(σπρακτη.	

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
Η	εταιρει(α	δεν	εμπλε(κεται	σε	δικαστικε(ς	διεκδικη( σεις	και	αποζημιω( σεις	κατα( 	τη	συνη( θη	πορει(α	των	εργασιω( ν	της.		

Η	Διοι(κηση	κρι(νει	ο( τι	δεν	υπα( ρχουν	κατα( 	την	τρε(χουσα	οικονομικη( 		χρη( ση	οποιοιδη(ποτε	διακανονισμοι(	που	θα	

επηρε(αζαν	την	οικονομικη( 	θε(ση	της	εταιρει(ας	στις	31	Δεκεμβρι(ου	τρε(χοντος	οικονομικου( 	ε(τους.		

Παρο( λα	αυτα( ,	ο	καθορισμο( ς	των	ενδεχο( μενων	υποχρεω( σεων	που	σχετι(ζονται	με	τις	δικαστικε(ς	διεκδικη( σεις	και	τις	

απαιτη( σεις	ει(ναι	μια	πολυ( πλοκη	διαδικασι(α	που	περιλαμβα( νει	κρι(σεις	σχετικα( 	με	τις	πιθανε(ς	συνε(πειες	και	τις		

διερμηνει(ες	σχετικα( 	με	τους	νο( μους	και	τους	κανονισμου( ς.	Μεταβολε(ς	στις	κρι(σεις	η( 	στις	διερμηνει(ες	ει(ναι	πιθανο( 	να	

οδηγη( σουν	σε	μια	αυ( ξηση	η( 	μια	μει(ωση	των	ενδεχο( μενων	υποχρεω( σεων	της	εταιρει(ας	στο	με(λλον.	

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟ ΝΟΜΙΣΜΑ 
Οι	οικονομικε(ς	καταστα( σεις	της	εταιρει(ας	παρουσια( ζονται	σε	ευρω( 	(€)	το	οποι(ο	ει(ναι	το	λειτουργικο( 	νο( μισμα	και	της	

Εταιρει(ας.	Οι	συναλλαγε(ς	σε	ξε(νο	νο( μισμα	μετατρε(πονται	σε	ευρω( 	χρησιμοποιω( ντας	τις	συναλλαγματικε(ς	ισοτιμι(ες	που	

ι(σχυαν	στις	ημερομηνι(ες	των	συναλλαγω( ν.	Κε(ρδη	και	ζημιε(ς	απο( 	συναλλαγματικε(ς	διαφορε(ς	οι	οποι(ες	προκυ( πτουν	απο( 	

την	εκκαθα( ριση	τε(τοιων	συναλλαγω( ν	κατα( 	την	δια( ρκεια	της	περιο( δου	και	απο( 	την	μετατροπη( 	των	νομισματικω( ν	

στοιχει(ων	που	εκφρα( ζονται	σε	ξε(νο	νο( μισμα	με	τις	ισχυ( ουσες	ισοτιμι(ες	κατα( 	την	ημερομηνι(α	της	Κατα( στασης	

Οικονομικη( ς	Θε(σης,	καταχωρου( νται	στα	αποτελε(σματα.	
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ 
ΕΣΟΔΑ:	Τα	ε(σοδα	αναγνωρι(ζονται,	ο( ταν	πιθανολογει(ται	ο( τι	μελλοντικα( 	οικονομικα( 	οφε(λη	θα	εισρευ( σουν	στην	
οικονομικη( 	οντο( τητα	και	αυτα( 	τα	οφε(λη	μπορου( ν	να	επιμετρηθου( ν	με	αξιοπιστι(α.	Το	ε(σοδο	επιμετρα( τε	στην	ευ( λογη	αξι(α	

του	εισπραχθε(ντος	ανταλλα( γματος	και	ει(ναι	καθαρο( 	απο( 	φο( ρο	προστιθε(μενης	αξι(ας,	επιστροφε(ς	και	κα( θε	ει(δους	

εκπτω( σεις.	

Το	ποσο( 	του	εσο( δου	θεωρει(ται	ο( τι	μπορει(	να	μετρηθει(	αξιο( πιστα	ο( ταν	ο( λες	οι	ενδεχο( μενες	υποχρεω( σεις	που	σχετι(ζονται	

με	την	πω( ληση	ε(χουν	επιλυθει(.	

Η	αναγνω( ριση	των	εσο( δων	γι(νεται	ως	εξη( ς:	

Πωλη( σεις	αγαθω( ν:	Το	ε(σοδο	απο( 	την	πω( ληση	αγαθω( ν	αναγνωρι(ζεται	ο( ταν	οι	ουσιαστικοι(	κι(νδυνοι	και	τα	οφε(λη	της	

κυριο( τητας	των	αγαθω( ν	ε(χουν	μεταβιβαστει(	στον	αγοραστη( ,	συνη( θως	με	την	αποστολη( 	των	αγαθω( ν.	

Παροχη( 	υπηρεσιω( ν:	Όταν	το	αποτε(λεσμα	της	συναλλαγη( ς	που	αφορα( 	παροχη( 	υπηρεσιω( ν	δεν	μπορει(	να	εκτιμηθει(	βα( σιμα,	

το	ε(σοδο	αναγνωρι(ζεται	μο( νον	κατα( 	την	ε(κταση	που	οι	αναγνωρισμε(νες	δαπα( νες	ει(ναι	ανακτη( σιμες.	Το	ε(σοδο	που	

σχετι(ζεται	με	συμφωνι(α	για	υπηρεσι(ες	που	θα	παρασχεθου( ν	μεταγενε(στερα,	εγγρα(φεται	σε	μεταβατικο( 	λογαριασμο( 	και	

αναγνωρι(ζεται	στα	ε(σοδα	της	περιο( δου	στην	οποι(α	παρε(χονται	οι	υπηρεσι(ες.	Αυτο( 	το	ε(σοδο	περιλαμβα( νεται	στο	κονδυ( λι	

«Λοιπε(ς	βραχυπρο( θεσμες	υποχρεω( σεις».	

Σε	περιπτω( σεις	που	ι(σως	μεταβληθου( ν	οι	αρχικε(ς	εκτιμη( σεις	των	εσο( δων	αναθεωρου( νται	και	οι	δαπα( νες.	

Αυτε(ς	οι	αναθεωρη(σεις	μπορει(	να	οδηγη( σουν	σε	αυξη( σεις	η( 	μειω( σεις	των	εκτιμω( μενων	εσο( δων	η( 	δαπανω( ν	και	

εμφανι(ζονται	στα	ε(σοδα	της	περιο( δου	στις	οποι(ες	οι	περιπτω( σεις	οι	οποι(ες	καθιστου( ν	αναγκαι(α	την	αναθεω( ρηση	

γνωστοποιου( νται	απο( 	τη	Διοι(κηση.	

Έσοδα	απο( 	το( κους:	Τα	ε(σοδα	απο( 	το( κους	αναγνωρι(ζονται	βα( σει	χρονικη( ς	αναλογι(ας	και	με	την	χρη( ση	του	πραγματικου( 	

επιτοκι(ου.	Όταν	υπα( ρχει	απο( 	μει(ωση	των	απαιτη( σεων,	η	λογιστικη( 	αξι(α	αυτω( ν	μειω( νεται	στο	ανακτη( σιμο	ποσο( 	τους	το	

οποι(ο	ει(ναι	η	παρου( σα	αξι(α	των	αναμενο( μενων	μελλοντικω( ν	ταμειακω( ν	ροω( ν	Προ	εξοφλου( μενων	με	το	αρχικο( 	

πραγματικο( 	επιτο( κιο.	Στην	συνε(χεια	λογι(ζονται	το( κοι	με	το	ι(διο	επιτο( κιο	επι(	της	απο( 	μειωμε(νης	(νε(ας	λογιστικη( ς)	αξι(ας.	

ΕΞΟΔΑ:	Τα	ε(ξοδα	αναγνωρι(ζονται	στα	αποτελε(σματα	σε	δεδουλευμε(νη	βα( ση.	Οι	πληρωμε(ς	που	πραγματοποιου( νται	για	
λειτουργικε(ς	μισθω( σεις	μεταφε(ρονται	στο	αποτελε(σματα	ως	ε(ξοδα,	κατα( 	τον	χρο( νο	χρη( σεως	του	μι(σθιου.	Τα	ε(ξοδα	απο( 	

το( κους	αναγνωρι(ζονται	σε	δεδουλευμε(νη	βα( ση.	

ΑΥΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Λογισμικο( 	

Οι	α( δειες	λογισμικου( 	αποτιμω( νται	στο	κο( στος	κτη( σεως	μει(ον	τις	αποσβε(σεις.	Οι	αποσβε(σεις	διενεργου( νται	με	την	

σταθερη( 	με(θοδο	κατα( 	την	δια( ρκεια	της	ωφε(λιμης	ζωη( ς	των	στοιχει(ων	αυτω( ν	η	οποι(α	ει(ναι	5	ε(τη.	Όταν	οι	λογιστικε(ς	αξι(ες	

των	α( υλων	περιουσιακω( ν	στοιχει(ων	υπερβαι(νουν	την	ανακτη( σιμη	αξι(α	τους,	η	διαφορα( 	(απο( 	μει(ωση)	καταχωρει(ται	

α( μεσα	ως	ε(ξοδο	στα	αποτελε(σματα.	
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ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
Τα	ενσω( ματα	πα( για	επιμετρου( νται	στο	κο( στος	κτη( σεως	μει(ον	συσσωρευμε(νες	αποσβε(σεις	και	τυχο( ν	ζημιε(ς	απο( 	μει(ωσης.	

Το	κο( στος	κτη( σεως	περιλαμβα( νει	ο( λες	τις	α( μεσα	επιρρι(πτεις	δαπα( νες	για	την	απο( κτηση	των	στοιχει(ων.	Μεταγενε(στερες	

δαπα( νες	καταχωρου( νται	σε	επαυ( ξηση	της	λογιστικη( ς	αξι(ας	των	ενσωμα( των	παγι(ων	η( 	ως	ξεχωριστο( 	πα( γιο	μο( νον	εα( ν	

ει(ναι	πιθανο( 	τα	μελλοντικα( 	οικονομικα( 	οφε(λη	να	εισρευ( σουν	στην	εταιρει(α	και	το	κο( στος	τους	μπορει(	να	επιμετρηθει(	

αξιο( πιστα.	Το	κο( στος	επισκευω( ν	και	συντηρη( σεων	καταχωρει(ται	στα	αποτελε(σματα	ο( ταν	πραγματοποιου( νται.	Τα	

οικο(πεδα	δεν	αποσβε(νονται.	Οι	αποσβε(σεις	των	α( λλων	στοιχει(ων	των	ενσωμα( των	παγι(ων	υπολογι(ζονται	με	τη	σταθερη( 	

με(θοδο	με(σα	στην	ωφε(λιμη	ζωη( 	τους,	η	οποι(α	ε(χει	ως	εξη( ς:		

Ωφε(λιμη	ζωη( 	των	μηχανημα( των	και	επι(πλων	10	ε(τη,	του	εξοπλισμου( 	Η/Υ	σε	5	ε(τη.	Οι	υπολειμματικε(ς	αξι(ες	και	οι	

ωφε(λιμες	ζωε(ς	των	ενσωμα( των	παγι(ων	υπο( κεινται	σε	επανεξε(ταση	στο	τε(λος	κα( θε	περιο( δου	αναφορα( ς.	

Όταν	οι	λογιστικε(ς	αξι(ες	των	ενσωμα( των	παγι(ων	υπερβαι(νουν	την	ανακτη( σιμη	αξι(α	τους,	η	διαφορα( 	(απο( 	μει(ωση)	

καταχωρει(ται	α( μεσα	ως	ε(ξοδο	στα	αποτελε(σματα.	Κατα( 	την	πω( ληση	ενσωμα( των	παγι(ων,	οι	διαφορε(ς	μεταξυ( 	του	

τιμη( ματος	που	λαμβα( νεται	και	της	λογιστικη( ς	τους	αξι(ας	καταχωρου( νται	ως	κε(ρδη	η( 	ζημι(ες	στα	αποτελε(σματα.	

ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ 
Μισθω( σεις	ο( που	ουσιωδω( ς	οι	κι(νδυνοι	και	ανταμοιβε(ς	της	ιδιοκτησι(ας	διατηρου( νται	απο( 	τον	εκμισθωτη( 	ταξινομου( νται	

ως	λειτουργικε(ς	μισθω( σεις.	Οι	πληρωμε(ς	που	γι(νονται	για	λειτουργικε(ς	μισθω( σεις	αναγνωρι(ζονται	στα	αποτελε(σματα	

χρη( σης.	

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Η	τρε(χουσα	φορολογικη( 	απαι(τηση/υποχρε(ωση	περιλαμβα( νει	εκει(νες	τις	υποχρεω( σεις	η( 	απαιτη( σεις	απο( 	τις	φορολογικε(ς	

αρχε(ς	σχετιζο( μενες	με	την	τρε(χουσα	η( 	προηγου( μενες	περιο( δους	αναφορα( ς	που	δεν	ε(χουν	καταβληθει(	με(χρι	την	

ημερομηνι(α	της	Κατα( στασης	Οικονομικη( ς	Θε(σης.	Υπολογι(ζονται	συ( μφωνα	με	τους	φορολογικου( ς	συντελεστε(ς	και	τους	

φορολογικου( ς	νο( μους	που	εφαρμο( ζονται	στην	δημοσιονομικη( 	χρη( ση	την	οποι(α	αφορου( ν,	βα( σει	των	φορολογητε(ων	

κερδω( ν	για	την	χρη( ση.	

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Αναβαλλο( μενοι	φο( ροι	ει(ναι	οι	φο( ροι	η( 	οι	φορολογικε(ς	ελαφρυ( νσεις	που	σχετι(ζονται	με	τα	οικονομικα( 	βα( ρη	η( 	οφε(λη	που	

προκυ( πτουν	στη	χρη( ση	αλλα( 	ε(χουν	η( δη	καταλογιστει(	η( 	θα	καταλογιστου( ν	απο( 	τις	φορολογικε(ς	αρχε(ς	σε	διαφορετικε(ς	

χρη( σεις.	Ο	αναβαλλο( μενος	φο( ρος	εισοδη( ματος	υπολογι(ζεται	με	την	με(θοδο	υποχρε(ωσης	που	εστια( ζει	στις	προσωρινε(ς	

διαφορε(ς.	Αυτη( 	περιλαμβα( νει	την	συ( γκριση	της	λογιστικη( ς	αξι(ας	των	απαιτη( σεων	και	υποχρεω( σεων	των	οικονομικω( ν	

καταστα( σεων	με	τις	αντι(στοιχες	φορολογικε(ς	βα( σεις.	
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Οι	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	αναγνωρι(ζονται	στον	βαθμο( 	που	ει(ναι	πιθανο( 	ο( τι	θα	αντισταθμιστου( ν	ε(ναντι	

της	μελλοντικη( ς	φορολογι(ας	εισοδη( ματος.	Οι	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	υποχρεω( σεις	αναγνωρι(ζονται	για	ο( λες	τις	

φορολογητε(ες	προσωρινε(ς	διαφορε(ς.	

Οι	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	και	υποχρεω( σεις	υπολογι(ζονται	με	τους	φορολογικου( ς	συντελεστε(ς	που	

αναμε(νονται	να	εφαρμοστου( ν	στην	περι(οδο	κατα( 	την	οποι(α	θα	τακτοποιηθει(	η	απαι(τηση	η( 	η	υποχρε(ωση,	λαμβα( νοντας	

υπο(ψη	τους	φορολογικου( ς	συντελεστε(ς	που	ε(χουν	θεσπιστει(	η( 	ουσιωδω( ς	θεσπιστει(,	με(χρι	το	τε(λος	της	περιο( δου	

αναφορα( ς.	Σε	περιπτω( σεις	αδυναμι(ας	σαφου( ς	προσδιορισμου( 	του	χρο( νου	αναστροφη( ς	των	προσωρινω( ν	διαφορω( ν	

εφαρμο( ζεται	ο	φορολογικο( ς	συντελεστη( ς	που	ισχυ( ει	κατα( 	την	επο( μενη	της	ημερομηνι(ας	αναφορα( ς,	χρη( ση.	

Οι	περισσο( τερες	μεταβολε(ς	στις	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	η( 	υποχρεω( σεις	αναγνωρι(ζονται	ως	φορολογικο( 	

ε(ξοδο	στα	αποτελε(σματα.	Μο( νο	μεταβολε(ς	στις	αναβαλλο( μενες	φορολογικε(ς	απαιτη( σεις	η( 	υποχρεω( σεις	που	σχετι(ζονται	

με	μεταβολη( 	στην	αξι(α	της	απαι(τησης	η( 	υποχρε(ωσης	που	χρεω( νεται	απευθει(ας	στα	ι(δια	κεφα( λαια	χρεω( νονται	η( 	

πιστω( νονται	απευθει(ας	στα	ι(δια	κεφα( λαια.	

Η	εταιρει(α	αναγνωρι(ζει	μι(α	προηγουμε(νως	μη	αναγνωρισμε(νη	αναβαλλο( μενη	φορολογικη( 	απαι(τηση	κατα( 	την	ε(κταση	

που	ει(ναι	πιθανο( 	ο( τι	μελλοντικο( 	φορολογητε(ο	κε(ρδος	θα	επιτρε(ψει	την	ανα( κτηση	της	αναβαλλο( μενης	φορολογικη( ς	

απαι(τησης.	

Η	αναβαλλο( μενη	φορολογικη( 	απαι(τηση	επανεξετα( ζεται	στο	τε(λος	της	περιο( δου	αναφορα( ς	και	μειω( νεται	κατα( 	την	

ε(κταση	που	δεν	ει(ναι	πλε(ον	πιθανο( 	ο( τι	επαρκε(ς	φορολογητε(ο	κε(ρδος	θα	ει(ναι	διαθε(σιμο	για	να	επιτρε(ψει	την	αξιοποι(ηση	

της	ωφε(λειας	με(ρους	η( 	του	συνο( λου	αυτη( ς	της	αναβαλλο( μενης	φορολογικη( ς	απαι(τησης.	

ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ 
Τα	ταμειακα( 	διαθε(σιμα	και	ταμειακα( 	ισοδυ( ναμα	περιλαμβα( νουν	μετρητα( 	στις	τρα( πεζες	και	στο	ταμει(ο	ο( πως	αξι(ες	της	

χρηματαγορα( ς	και	τραπεζικε(ς	καταθε(σεις	με	ημερομηνι(α	λη( ξης	σε	τρεις	μη( νες	η( 	λιγο( τερο.	Οι	αξι(ες	της	χρηματαγορα( ς	ει(ναι	

χρηματοοικονομικα( 	περιουσιακα( 	που	απεικονι(ζονται	στη	ευ( λογη	αξι(α	με(σω	των	αποτελεσμα( των.	

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Το	μετοχικο( 	κεφα( λαιο	προσδιορι(ζεται	συ( μφωνα	με	την	ονομαστικη( 	αξι(α	των	μετοχω( ν	που	ε(χουν	εκδοθει(.	Οι	κοινε(ς	

μετοχε(ς	ταξινομου( νται	στα	ι(δια	κεφα( λαια.	Η	αυ( ξηση	Μετοχικου( 	Κεφαλαι(ου	με	καταβολη( 	μετρητω( ν	περιλαμβα( νει	κα( θε	

διαφορα( 	υπε(ρ	το	α( ρτιο	κατα( 	την	αρχικη( 	ε(κδοση	του	μετοχικου( 	κεφαλαι(ου.	Κα( θε	κο( στος	συναλλαγη( ς	σχετιζο( μενο	με	την	

ε(κδοση	των	μετοχω( ν	καθω( ς	και	οποιοδη(ποτε	σχετικο( 	ο(φελος	φο( ρου	εισοδη( ματος	προκυ(ψει	αφαιρου( νται	απο( 	την	

αυ( ξηση	μετοχικου( 	κεφαλαι(ου.	
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