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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «GLOBITEL» ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/01/2020– 31/12/2020

Προς
Την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, έχουμε την τιμή να σας υποβάλλουμε την Ετήσια Έκθεση του
Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το καταστατικό και το άρθρο 43α του ν. 2190/1920, τις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2020, να σας ενημερώσουμε για σημαντικές
χρηματοοικονομικές πληροφορίες και να ζητήσουμε την έγκρισή σας.
Σημειώνουμε ότι η παρούσα Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου συντάχθηκε σύμφωνα με
τις σχετικές διατάξεις του ν. 2190/1920 όπως ισχύει.

1. Ανάλυση της εξέλιξης & των επιδόσεων των δραστηριοτήτων της οντότητας και της θέσης της.
1.1. Συνοπτική περιγραφή επιχειρηματικού μοντέλου
Η εταιρεία «GLOBITEL» ιδρύθηκε TO 2007 και εδρεύει στις Δαβάκη 17 Καλλιθέα . Το κύριο
αντικείμενό της είναι η εμπορία, αντιπροσωπεία, μεσιτεία φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων
τεχνολογίας LED, η εμπορία ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, εμπορία ανάπτυξη
τηλεπικοινωνιακών συστημάτων καθώς και η παροχή τεχνικών – κατασκευαστικών υπηρεσιών
προς ιδιώτες και δημόσιο τομέα.
Η έδρα της εταιρείας είναι γραφεία και οι δραστηριότητες εξυπηρετούνται σε χώρους εξωτερικών
συνεργατών .
Οι κύριοι πελάτες της είναι ο δημόσιος τομέας (Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και διάφοροι
φορείς του δημοσίου) καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες .
Το δίκτυο πωλήσεων της Εταιρείας γεωγραφικά καλύπτει όλη την χώρα.
Η διαφήμιση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της
εταιρίας .
Η Εταιρεία διοικείται από τους
α) ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΥΡΡΟΣ - Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων σύμβουλος
β) ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – μέλος Δ.Σ.
γ) ΤΟΥΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – μέλος Δ.Σ.
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Η επιτυχημένη δραστηριότητα της Εταιρείας οφείλεται σε παράγοντες όπως το συνεχώς
αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων της, η ποιότητα εμπορευμάτων της, η αξιοπιστία και συνέπεια
των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους πελάτες των οποίων οι ανάγκες και η ικανοποίηση
αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για την εταιρία καθώς και στον σημαντικό βαθμό εξειδίκευσης
του προσωπικού της.
1.2. Στόχοι, βασικές αξίες και κύριες στρατηγικές
Κύριοι στόχοι της εταιρείας αποτελούν
α) η συνεχής αύξηση του τζίρου,
β) η βελτίωση του περιθωρίου μικτού κέρδους,
γ) η βελτίωση εντατικοποίηση και η κατά το δυνατό αύξηση της απόδοσης της Εταιρείας με σκοπό
την προσφορά συνεχώς βελτιωμένων υπηρεσιών και την εμπορία ποιοτικών εμπορευμάτων, τα
οποία εξυπηρετούν και τις πιο εξειδικευμένες απαιτήσεις και παρέχουν άμεσες λύσεις στους
πελάτες της Εταιρείας.
δ) η διατήρηση της ταμειακής ρευστότητας της Εταιρείας σε υψηλά επίπεδα ώστε αυτή να μπορεί
να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανειλημμένες τις υποχρεώσεις αλλά και σε νέες επιχειρηματικές και
επενδυτικές ευκαιρίες.
Βασικές μας αξίες αποτελούν
α) Η έντιμη και συνεπής σχέση με τους πελάτες μας και η κατά το μέγιστο δυνατή προσαρμογή μας
στις ανάγκες τους.
β) Το κατάλληλο και διαρκές αναπτυσσόμενο εργασιακό περιβάλλον.
γ) Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων από εμάς εμπορευμάτων και υπηρεσιών με σκοπό την
άμεση ανταπόκριση στις αυξημένες προσδοκίες του πελατολογίου μας.
Κύριες στρατηγικές
α) Η επέκταση του υφιστάμενου πελατολογίου σε ευρύτερη γεωγραφική περιοχή .
β) Η δημιουργία συνεργασιών μέσω των οποίων θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση και υποστήριξη του
τεχνικού έργου και κατ’ επέκταση των μετόχων.
1.3. Αρχές διοίκησης και εσωτερικά συστήματα διαχείρισης
Η διοίκηση της Εταιρείας παρέχει κατεύθυνση, ηγεσία καθώς και ένα κατάλληλο περιβάλλον για
τη λειτουργία της, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι διαθέσιμοι πόροι της, δραστηριοποιούνται
πλήρως για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών της. Οι πολιτικές της Εταιρίας στα στάδια της
λειτουργικής της δραστηριότητας δίνουν έμφαση:
α) Στην παροχή υψηλής ποιότητας εμπορευμάτων και υπηρεσιών.
β) Στην εφαρμογή διαδικασιών που στηρίζονται σε διαφάνεια και δικαιοσύνη και την καθιέρωση
κοινών αρχών και κανόνων.
γ) Στον σεβασμό προς το περιβάλλον.
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Στην Εταιρεία δεν υπάρχει γραπτός «Κανονισμός Εργασίας - Οργανόγραμμα» ή άλλος
«Κανονισμός».
Η Εταιρεία δεν διαθέτει, ανεξάρτητη Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.
1.4. Περιγραφή των προηγούμενων επιδόσεων, της αλυσίδας αξίας και των ενσώματων και
άυλων περιουσιακών στοιχείων.
α) Προηγούμενες επιδόσεις
Κύκλος εργασιών
Το 2020 ήταν μια ακόμα δύσκολη χρονιά. Η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και τα δυσμενή
οικονομικά μέτρα επηρέασαν αρνητικά το οικονομικό περιβάλλον.
Μέσα σε αυτό το δυσμενές οικονομικό κλίμα η Εταιρεία, ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2020 να
ανέλθει σε 21.852.828,89 ευρώ έναντι 15.727.137,86 ευρώ της προηγούμενης χρήσης δηλαδή
παρατηρείται μια μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών.
Αποτέλεσμα όλων αυτών των γεγονότων ήταν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα για την
εξεταζόμενη χρήση το ύψος των οποίων ανήλθε περίπου σε 199.914,30 ευρώ έναντι 158.671,53
ευρώ της προηγούμενης χρήσης .
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας την 31.12.2020 είναι υγιής.
Οικονομική θέση της εταιρείας

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2020 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.536.922,72 έναντι
Ευρώ 1.336.596,51 της προηγούμενης χρήσεως.

Άλλες σημαντικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες της χρήσης 2020 συγκρινόμενα με τα
αντίστοιχα της προηγούμενης 2019, παρουσιάζονται ως κάτωθι:
2020

2019

Κύκλος Εργασιών

€

21.852.828,89

15.727.137,86

Κόστος πωλήσεων

€

21.238.105,38

15.360.636,94

Μικτό αποτέλεσμα
€
(κέρδος)

614.723,51

366.500,92

Λοιπά Συνήθη έσοδα

€

244.765,64

205.384,63

Έξοδα διοίκησης

€

179.806,79

109.325,56

Έξοδα διάθεσης

€

359.613,58

218.651,12

€

21.762,57

24.490,14

Λοιπά
ζημίες

έξοδα

και
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Λοιπά έσοδα και
€
κέρδη
Πιστωτικοί τόκοι και
€
συναφή έσοδα
Χρεωστικοί Τόκοι
Καθαρά
κέρδη/ζημίες
φόρων

20.077,84

202,70

0,00

€

16.349,83

21.668,71

προ €

282.159,09

217.827,85

€

82.244,79

59.156,32

μετά €

199.914,30

158.671,53

Φόρος Εισοδήματος
Καθαρά
κέρδη/ζημίες
φόρων

0,00

β) «Αλυσίδα αξίας»
Όλες οι λειτουργίες (κύριες/υποστηρικτικές), της Εταιρείας προσπαθούν να προσδώσουν
«προστιθέμενη αξία» στον πελάτη μας, σε σχέση με την αξία που λαμβάνουμε από τον
προμηθευτή μας.
γ) Ενσώματα και άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Επενδύσεις το έτος 2020
Το 2020, η Εταιρεία δεν διενέργησε σημαντικές επενδύσεις:
Αξία ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων
Η αξία των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, καθώς και οι μεταβολές τους το έτος
2020 φαίνεται στον σχετικό «Πίνακα» του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων.
Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία δεν είναι κάτοχος εμπορικών σημάτων.

2. Κυριότεροι κίνδυνοι.
Η Εταιρεία παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις έχοντας ως στόχο να περιορίσει όσο το δυνατόν τις
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν από διάφορα γεγονότα.
Οι συνήθεις χρηματοοικονομικοί και λοιποί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι :
α) Αναφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα με μνεία στους κύριους προμηθευτές και στους κανόνες
συνεργασίας μεταξύ τους
- Εφοδιαστική αλυσίδα
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Οι Βασικοί προμηθευτές της Εταιρείας είναι από την εγχωρία αγορά. Οι κανόνες συνεργασίας
μεταξύ τους είναι σύμφωνοι με τους συνήθεις όρους της αγοράς. Δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές στους προμηθευτές ή λοιπές παραβάσεις σε σχέση με τους ορούς των συμβάσεων που
έχουν υπογραφεί με κάποιους από αυτούς.
Επίσης δεν υπάρχουν προμηθευτές, η διακοπή της συνεργασίας των οποίων θα έθετε σε κίνδυνο
την λειτουργία της Εταιρείας και η Εταιρεία διατηρεί ικανό απόθεμα αναλωσίμων και πρώτων
υλών σε περίπτωσης παροδικής αδυναμίας να την εφοδιάσουν οι προμηθευτές.
- Κίνδυνος απαξίωσης αποθεμάτων
Η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απαξίωσης των
αποθεμάτων της λόγω κακής φύλαξης.
- Ασφάλιση αποθεμάτων
Η Εταιρεία δεν έχει ασφαλισμένο το σύνολο της αξίας των αποθεμάτων της.

β) Μελλοντικές προοπτικές και πως αυτές επηρεάζονται από το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο.
- Κίνδυνος Μείωσης της ζήτησης.
Η παρατεταμένη ύφεση στην Ελλάδα και οι διαρκείς αναπροσαρμογές των οικονομικών
δεδομένων, συντελούν στην συντήρηση ενός αβέβαιου οικονομικού περιβάλλοντος. Η Εταιρεία
προσπαθεί να παραμείνει σταθερή, παρά το γενικότερο κλίμα οικονομικής ύφεσης με ουσιαστικές
επιπτώσεις και στον κλάδο των κατασκευών, και ταυτόχρονα προσπαθεί να διατηρεί την
«ελαστικότητα» των δαπανών της.
- Κίνδυνος αλλαγής του Κανονιστικού Πλαισίου.
Η Εταιρεία δρα μέσα στο Κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει η Νομοθεσία και ισχύει γενικά για τις
Επιχειρήσεις.
Ενδεχόμενες τροποποιήσεις του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, η εφαρμογή των
προβλέψεων του Μνημονίου κλπ., ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στη λειτουργία, στην
οικονομική κατάσταση, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη ρευστότητα της Εταιρείας
γ) Λοιποί κίνδυνοι οι οποίοι σχετίζονται με τη δραστηριότητα ή τον κλάδο που η εταιρεία
αναπτύσσεται.
- Κίνδυνοι που σχετίζονται με τον κλάδο που δραστηριοποιείται η Εταιρεία.
Δεν υπάρχουν περαιτέρω κίνδυνοι για τον κλάδο πέρα από αυτούς που ισχύουν για το σύνολο της
αγοράς (παρατεταμένη υφιστάμενη οικονομική ύφεση)
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- Κίνδυνος Ρευστότητας.
Η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητικά ταμειακά διαθέσιμα.
- Πιστωτικός Κίνδυνος.
Η έκθεση της Εταιρείας στον πιστωτικό κίνδυνο αφορά κυρίως απαιτήσεις από πελάτες .
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντική συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου σε κάποια από τα
συμβαλλόμενα με αυτήν μέρη, κυρίως λόγω της μεγάλης διασποράς του πελατολογίου της. Οι
πωλήσεις της εταιρείας εξετάζονται κατά περίπτωση την πιστοληπτική ικανότητα των πελατών ,
με βάση τις εσωτερικές αρχές λειτουργίας , χορηγώντας ανάλογη πίστωση .
- Κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τις ανάγκες
χρηματοδότησης της Εταιρείας, αλλά επειδή η εξάρτηση της Εταιρείας από τραπεζικό δανεισμό
δεν υφίσταται προς το παρόν, δεν υπάρχει επιτοκιακός κίνδυνος
- Συναλλαγματικός κίνδυνος.
Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις συναλλαγματικών ισοτιμιών .
- Κίνδυνος τιμής
Η Εταιρεία δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο από τις μεταβολές στις τιμές των ανταγωνιστικών προϊόντων.
Η Εταιρεία διαμορφώνει την τιμολογιακή της πολιτική με βάση τα εμπορικά κόστη.
- Διάφοροι ειδικοί κίνδυνοι.
Δεν υπάρχουν.

3. Περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η εταιρεία, αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο περιβάλλον και της ανάγκης συνεχούς
βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεών της, έτσι ώστε να επιτυγχάνει μια ισορροπημένη
οικονομική ανάπτυξη σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος
Διαχείριση αποβλήτων:
Η επιχείρηση δεν εντάσσεται σε κάποιο ολοκληρωμένο (πιστοποιημένο) σύστημα διαχείρισης των
αποβλήτων της.
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη μεταφορά ή από τη χρήση και τη διάθεση των εμπορευμάτων
και των υπηρεσιών :
Η Εταιρεία, λόγω του αντικειμένου της δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με ρύπους κατά την εμπορική
διαδικασία.
γ) Αναφορά στην ανάπτυξη των πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών εφόσον υπάρχουν:
Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

4. Εργασιακά ζητήματα
Η προώθηση των ίσων ευκαιριών και η προστασία της διαφορετικότητας αποτελούν βασικές αρχές
της Εταιρείας. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν κάνει διακρίσεις στην πρόσληψη/επιλογή, στις
αποδοχές, στην εκπαίδευση, την ανάθεση εργασιακών καθηκόντων ή σε οποιεσδήποτε λοιπές
εργασιακές δραστηριότητες. Οι παράγοντες που αποκλειστικά λαμβάνονται υπόψη είναι η
εμπειρία, η προσωπικότητα, η θεωρητική κατάρτιση, τα προσόντα, η αποδοτικότητα και οι
ικανότητες του ατόμου.
Η Εταιρεία παροτρύνει και συνιστά σε όλους τους εργαζομένους αυτής να σέβονται τη
διαφορετικότητα κάθε υπαλλήλου ή προμηθευτή ή πελάτη της Εταιρείας και να μην αποδέχονται
οποιαδήποτε συμπεριφορά που ενδέχεται να δημιουργεί διακρίσεις οποιασδήποτε μορφής.
Η πολιτική της Εταιρείας, στον τομέα αυτό, στηρίζεται στις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΟΣΑ ή του
Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ILO).
α) Πολιτική διαφοροποίησης και ίσων
μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών).

ευκαιριών

(ανεξαρτήτως

φύλου,

θρησκείας,

Η εταιρεία το 2020 απασχόλησε 5 εργαζομένους διαφορετικών φύλων και ηλικιών και πάγια
πολιτική της Εταιρείας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών στους εργαζόμενους, ανεξαρτήτως φύλου,
θρησκείας, μειονεκτικότητας ή και άλλων πτυχών .
Οι σχέσεις της Εταιρείας με το προσωπικό της είναι άριστες και δεν παρουσιάζονται εργασιακά
προβλήματα.
β) Σεβασμός των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και συνδικαλιστική ελευθερία.
Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων και τηρεί την εργατική Νομοθεσία.
Στην χρήση 2020, κανένα όργανο ελέγχου δεν καταλόγισε παραβάσεις της εργατικής Νομοθεσίας
Στην εταιρεία δεν υπάρχει σωματείο των εργαζομένων.
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γ) Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
Η ασφάλεια στην εργασία για τους εργαζομένους αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα και
απαραίτητη προϋπόθεση στην λειτουργία της Εταιρείας.
Η εταιρεία διατηρεί σε όλους τους χώρους εργασίας υλικά (φάρμακα, επιδέσμους κ.λπ.) «πρώτων
βοηθειών».
Η εταιρεία διαθέτει «τεχνικό ασφαλείας», σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, τα καθήκοντα
του οποίου είναι α) η ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας στο χώρο της εργασίας
β) η επιθεώρηση των χώρων εργασίας με σκοπό την διαπίστωση τυχόν παραλήψεων και κενών
σχετικά με θέματα ασφαλείας και η μέριμνα για την άμεση αποκατάσταση των παραλήψεων
αυτών καθώς και η επίλυση προβλημάτων σχετικών με θέματα ασφαλείας στον χώρο εργασίας γ)
ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση των σχετικών με θέματα ασφαλείας διαδικασιών
που ακολουθούνται κατά την διάρκεια όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας
(στους χώρους όπου παρέχονται οι υπηρεσίες, διοικητικούς και λοιπούς χώρους).
Η εταιρεία δεν διαθέτει «ιατρό εργασίας».
δ) Συστήματα εκπαίδευσης, τρόπος προαγωγών κτλ.
Οι διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού, γίνονται με βάση τα απαιτούμενα για την
θέση προσόντα και χωρίς διακρίσεις.
Για τα ανωτέρω δεν υπάρχουν γραπτές διαδικασίες.

5. Χρηματοοικονομικοί & μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων και πρόσθετες εξηγήσεις.
α) Χρηματοοικονομικοί (ΧΔΕ) και μη χρηματοοικονομικοί δείκτες.
Χρηματοοικονομικοί δείκτες, που δείχνουν την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας είναι :
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2019

2020
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Κυκλοφορούντα
42.199.910,69
περιουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού

98,84%

2019

2020
1,16%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ

2019
3,73%

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

96,40%

21.798.728,84

93,87%

2019
1.336.596,51

1.536.922,72
42.696.144,23

6,53%

20.462.132,33

2020
Ίδια Κεφάλαια
Σύνολο καθαρής
θέσης, προβλέψεων
και υποχρεώσεων

20.462.132,33

2019

2020
Σύνολο υποχρεώσεων 41.159.221,51
Σύνολο καθαρής
θέσης, προβλέψεων 42.696.144,23
και υποχρεώσεων

1,65%

1.336.596,51

1.536.922,72

Σύνολο Υποχρεώσεων 41.159.221,51

360.695,96
21.798.728,84

2020
Ίδια Κεφάλαια

98,35%

21.798.728,84

42.696.144,23

Μ η Κυκλοφορούντα
496.233,54
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣπεριουσιακά στοιχεία
Σύνολο ενεργητικού 42.696.144,23

21.438.032,88

3,60%

21.798.728,84

6,13%

Β. ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

2019

2020
Δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας

Κυκλοφορούντα
42.199.910,69
περιουσιακά στοιχεία

21.438.032,88
1,05

1,03

Βραχυπρ.υποχρεώσεις 41.159.221,51

20.462.132,33

Γ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

2019

2020
Αποδοτικότητα κερδών

Καθαρά κέρδη/ζημίες
298.306,22
προ τόκων και φόρων
21.852.828,89
Κύκλος εργασιών

1,37%

Αποδοτικότητα εσόδων

282.159,09

Σύνολο εσόδων

22.097.797,23

2019
1,28%

Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων

282.159,09

Ίδια κεφάλαια

1.536.922,72

Αποδοτικότητα πωλήσεων

614.723,51

Κύκλος εργασιών

21.852.828,89

1,37%

2019
18,36%

217.827,85

16,30%

1.336.596,51

2019

2020
Μ ικτά αποτελέσματα

217.827,85
15.952.600,33

2020
Καθαρά κέρδη/ζημίες
προ φόρων

1,52%

15.727.137,86

2020
Καθαρά κέρδη/ζημίες
προ φόρων

239.496,56

2,81%

366.500,92
15.727.137,86

2,33%

β) Μη χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων (ΜΧΔΕ).
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Η Εταιρεία δεν χρησιμοποιεί, τέτοιου είδους δείκτες.
γ) Αναφορές και πρόσθετες εξηγήσεις για τα ποσά που αναγράφονται στις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις.
Δεν υπάρχουν σημαντικά ή ιδιαίτερα κονδύλια, τα οποία να χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης ή
σχολιασμού, (πρόσθετες εξηγήσεις) πέρα των πληροφοριών που παρέχονται στις Οικονομικές
Καταστάσεις.

6. Προβλεπόμενη εξέλιξη της οντότητας.
Με δεδομένη την διαφαινόμενη διατήρηση του υφιστάμενου αρνητικού κλίματος, η διοίκηση της
Εταιρείας παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις και προσαρμόζει τις κινήσεις, ενισχύοντας διαρκώς
την ανταγωνιστικότητα και την αποτελεσματικότητα της.
Ο κυριότερος στόχος της διοίκησης για το 2020 είναι η αυξηση των μικτών αποτελεσμάτων της,
μέσα από την ενίσχυση των υφιστάμενων εμπορευμάτων και υπηρεσιών, ώστε να επιτευχθεί η
ανάπτυξη πωλήσεων σε μεγαλύτερο μερίδιο της υφιστάμενης αγοράς.
Σχετικά με τις Πωλήσεις και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, προσδοκούμε αύξηση .
Σχετικά με τα κέρδη προ φόρων και με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία προσδοκούμε κάποια
σημαντική αύξηση.
Τα σημαντικότερα γεγονότα που αναμένεται να επηρεάσουν την πορεία της Εταιρείας είναι:
(α) Η πορεία της Ελληνικής οικονομίας που επηρεάζει την ζήτηση.
(β) Νέες συμβάσεις τεχνικών έργων οι οποίες υπογράφηκαν στο 2020 με φορείς του Δημοσίου.
Εξελίξεις ανά δραστηριότητα:
Δεν υπήρξε σημαντική εξέλιξη άξια επισήμανσης.
Επίσης σημειώνουμε ότι μέχρι την σύνταξη της παρούσας έκθεσης, δεν υπάρχουν σημαντικά
γεγονότα τα οποία να συνέβησαν από τη λήξη της κλειόμενης χρήσεως και τα οποία μπορούν να
επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική διάρθρωση ή την επιχειρηματική πορεία της Εταιρείας.

7. Δραστηριότητα της Εταιρείας στον τομέα ερευνών και ανάπτυξης.
Η εταιρεία δεν πραγματοποίησε δαπάνες ή επενδύσεις στον τομέα «ερευνών και ανάπτυξης» στη
χρήση 2020.
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8. Πληροφορίες που αναφέρονται στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 9 του άρθρου 16 του ΚΝ.2190/1920.
Δεν αποκτήθηκαν «ίδιες μετοχές», κατά τη διάρκεια της χρήσης 2020.

9. Υποκαταστήματα της Εταιρείας.
Η εταιρεία δεν διατηρεί υποκαταστήματα .

10. Χρήση «χρηματοπιστωτικών μέσων.
Η Εταιρεία δε χρησιμοποιεί «χρηματοπιστωτικά μέσα»

Καλλιθέα, 30/06/2021
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΥΡΡΟΣ
Ε.Δ.Τ.Ο. Α 389883
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας

«ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη εταιρία»

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη εταιρία» (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον
ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την
ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών
Συστημάτων Ανώνυμη εταιρία» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.
Βάση γνώμης
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται
περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”.
Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρεία, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα
Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών,
όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται
με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα
Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα
να παρέχουν βάση για γνώμη.

Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού
ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της
ικανότητας της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια
περίπτωση, τα θέματα που σχετίζονται με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα και τη χρήση της λογιστικής
αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας, εκτός και εάν η διοίκηση είτε προτίθεται να ρευστοποιήσει την
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Εταιρεία ή να διακόψει τη δραστηριότητά της ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να
προβεί σ ’αυτές τις ενέργειες.

Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο
σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να
εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά
διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ,
όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν
αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,
μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές
αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία,
ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του
ελέγχου. Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που

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

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

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

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

15

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,

συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του
ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών
ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Έκθεσης Διαχείρισης του
Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 (μέρος Β) του Ν.
4336/2015, σημειώνουμε ότι:

α) Κατά τη γνώμη μας η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις
ισχύουσες νομικές απαιτήσεις του άρθρου 150 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής αντιστοιχεί με
τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31.12.2020.

β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη εταιρία» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Κηφισιά, 24/08/2021
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
AM ΣΟΕΛ 24201

KMC

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Κηφισίας 293 & Δηλιγιάννη Κηφισιά
ΑΜ ΣΟΕΛ 167
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Ισολογισμός της 31-12-2020
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σημείωση
ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ενσώματα πάγια
Ακίνητα
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο

2020

2019

6.1.
6.1.
6.1.

10.098,59
968,78
203.710,12
214.777,49

11.530,76
1.038,31
71.071,84
83.640,91

6.1.

77.055,05
77.055,05

77.055,05
77.055,05

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο

200.000,00
4.401,00
204.401,00

200.000,00
0,00
200.000,00

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

496.233,54

360.695,96

7

14.333.799,84
6.090,42
1.230.967,82
15.570.858,08

9.800.348,43
6.090,42
0,00
9.806.438,85

8.2.1
8.2.2

24.089.616,63
0,00
1.529.854,91
0,00
1.009.581,07
26.629.052,61

9.927.534,07
0,00
1.175.204,38
1.365,00
527.490,58
11.631.594,03

Σύνολο κυκλοφορούντων

42.199.910,69

21.438.032,88

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

42.696.144,23

21.798.728,84

983.400,00
983.400,00

983.400,00
983.400,00

36.258,68
517.264,04
553.522,72

28.325,10
324.871,41
353.196,51

1.536.922,72

1.336.596,51

40.934.261,12
101.239,94
689,87
2.200,76
120.829,82
0,00
41.159.221,51

10.015.839,79
58.156,32
61.969,81
4.370,95
10.321.795,46
0,00
20.462.132,33

Σύνολο υποχρεώσεων

41.159.221,51

20.462.132,33

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ, ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

42.696.144,23

21.798.728,84

Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αποθέματα
Εμπορέυματα
Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά
Προκαταβολές για αποθέματα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Δουλευμένα έσοδα περιόδου
Λοιπές απαιτήσεις
Προπληρωμένα έξοδα
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

8.2.3

8.

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές υποχρεώσεις
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
Σύνολο

10.2.1.
10.2.2.
10.2.3.
10.2.4.
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Αποτελέσματα για την χρήση που έληξε την 31-12-2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΟΣΑ ΕΚΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΕΥΡΩ
Σημείωση
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)
Κέρδη & Ζημιές από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτέλεσμα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

2020

2019

21.852.828,89
(21.238.105,38)
614.723,51
244.765,64
859.489,15
(179.806,79)
(359.613,58)
(21.762,57)
0,00
0,00
0,00
0,00
298.306,22
202,70
(16.349,83)
282.159,09
(82.244,79)
199.914,30

15.727.137,86
(15.360.636,94)
366.500,92
205.384,63
571.885,55
(109.325,56)
(218.651,12)
(24.490,14)
0,00
0,00
0,00
20.077,84
239.496,56
0,00
(21.668,71)
217.827,85
(59.156,32)
158.671,53

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Καταθέσεις Αποθεματικά Αποτελέσματα
Κεφάλαιο
Ιδιοκτητών νόμων & κατ/κού
εις νέο
Σύνολο
Υπόλοιπο 01/01/2019
983.400,00
0,00
28.325,10
166.199,88 1.177.924,98
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών
0,00
Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο
0,00
0,00
Εσωτερικές μεταφορές
0,00
Διανομές στους φορείς
0,00
Αποτελέσματα περιόδου
158.671,53
158.671,53
Υπόλοιπο 31/12/2019
983.400,00
0,00
28.325,10
324.871,41 1.336.596,51
Μεταβολές στοιχείων στη περίοδο
0,00
Εσωτερικές μεταφορές
0,00
Διανομές μερισμάτων
0,00
Αποτελέσματα περιόδου
7.933,58
192.392,63
200.326,21
Υπόλοιπο 31/12/2020
983.400,00
0,00
36.258,68
517.264,04 1.536.922,72
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Προσάρτημα (σημειώσεις) επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων
της 31ης Δεκεμβρίου 2020
(Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 29 του Ν.4308/2014)
1.

Σύσταση και δραστηριότητες της Εταιρείας

1.1. Γενικές Πληροφορίες
Η «ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ Εμπορία, Ανάπτυξη Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων Ανώνυμη εταιρία» και με το
διακριτικό τίτλο Globitel Α.Ε. ιδρύθηκε το 2007
Η έδρα και τα γραφεία της Εταιρείας βρίσκονται στην οδό Διαβάκη 17, στην Καλλιθέα Αττικής. Είναι
εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό μητρώου Α.Ε.
63555/01ΝΤ/Β/07/165 και ΓΕΜΗ 124974401000.
Η διάρκεια της Εταιρείας, σύμφωνα με το Καταστατικό της έχει οριστεί στα 50 έτη, ήτοι μέχρι και το έτος 1-

1-2057.
Η σημερινή σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας είναι η ακόλουθη:
1. ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΥΡΡΟ

: Πρόεδρος Δ.Σ & Δ/νων .Σύμβουλος.

2. ΤΟΥΦΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ : Μέλος
3. ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ : Μέλος
Ο αριθμός του απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρείας την 31/12/2020 είναι 5 άτομα και
την 31/12/2020 ανερχόταν σε 5 άτομα.

2. Αντικείμενο Δραστηριότητας
Σκοπός της εταιρείας είναι:
1. Τη δημιουργία λογισμικού, παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, εγκατάστασης πακέτων
λογισμικού ή επεκτάσεων, ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών.
2. Την παροχή Υπηρεσιών Διαδικτύου (Internet).
3. Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού Η/Υ.
4. Την αντιπροσωπεία ή μεσιτεία πώλησης μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών, καθώς
και προγραμμάτων Η/Υ, που έχουν εκ των προτέρων καταχωρηθεί σε μαγνητικά μέσα
5. Την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης και συντήρησης ασύρματων και ενσύρματων δικτύων.
6. Την εμπορία ταμειακών μηχανών.
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7. Την έρευνα και ανάπτυξη για την ανέλιξη των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την δημιουργία
νέων προϊόντων με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας.
8. Την ίδρυση και λειτουργία μονάδων έρευνας και παραγωγής των ως άνω προϊόντων,
υποκαταστημάτων διακίνησης και πώλησής των.
9. Το σχεδιασμό, εφαρμογή ή συμμετοχή σε εξειδικευμένα προγράμματα κατάρτισης, επιμορφωτικά
σεμινάρια, τοπικά και διεθνή συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τους σκοπούς της Εταιρείας ή τα οποία
συμβάλλουν στην εκπαίδευση του διοικητικού και παραγωγικού της προσωπικού στις σύγχρονες
τεχνολογίες αιχμής.
10. Την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργασία ή αντιπροσώπευση ή πρακτορεία σε ημεδαπή και
αλλοδαπή εμπορικών, βιομηχανικών ή βιοτεχνικών οίκων ομοειδούς αντικειμένου, καθώς και τη
συνεργασία και τη συγχώνευση μαζί τους.
11. Την ίδρυση και λειτουργία πάσης φύσεως εγκαταστάσεων, εξυπηρετουσών αμέσως ή εμμέσως
τους αναφερόμενους στις προηγούμενες παραγράφους σκοπούς της εταιρείας ή τους σκοπούς άλλων
εταιρειών που θα ιδρυθούν από την Εταιρεία ή στις οποίες θα συμμετέχει η εταιρεία ή επιχειρήσεων
συνδεόμενων ή συνεργαζόμενων με την Εταιρεία.
12. Την ίδρυση επιχειρήσεων ή τη συμμετοχή με οποιοδήποτε νόμιμο τύπο σε υφιστάμενες ή
ιδρυθησόμενες εμπορικές, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με σκοπό
συναφή, παρεμφερή, συμπληρωματικό ή απλώς χρήσιμο κατά οποιονδήποτε τρόπο, έστω και εμμέσως, για
την επίτευξη των σκοπών της εταιρείας.
13. Την καθ’ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εκμετάλλευση σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
αδειών (licences), τεχνογνωσίας (know-how), τρόπων κατασκευής, σχεδίων, μεθόδων παραγωγής και
άλλων ανάλογων δικαιωμάτων και προϊόντων διάνοιας.
14. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συστημάτων ασφαλείας.
15. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης CCTV.
16. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων περιμετρικής ασφάλειας, για στρατό , λιμάνια , αεροδρόμια και
φορείς του Ο.Τ.Α
17. Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων πυρανίχνευσης και δασοπροστασίας.
18. Παροχή ενεργειακών υπηρεσιών ( ESCO ) καθώς και κάθε πάσης φύσεως εκμετάλλευση
ενεργειακών πόρων.
19. Η ανάληψη και κατασκευή κάθε φύσης και μορφής Δημοσίων , Δημοτικών ή Κοινοτικών έργων ,
καθώς και έργων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ ΟΤΕ ,Τράπεζες κ.λ.π.) και γενικά τεχνικών έργων
οποιουδήποτε προσώπου φυσικού η νομικού ιδιωτικού η Δημοσίου Δικαίου .
20. Η ανάληψη μελετών και επίβλεψη τεχνικών έργων καθώς και η παροχή τεχνικών συμβουλών
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21. Η ίδρυση και εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων για την παραγωγή ,ιδιόχρηση και εμπορία
ασφαλτοσκυροδεμάτων , προϊόντων τσιμέντου και γενικά οικοδομικών , δομικών και συναφών με τα έργα
προϊόντων.
22. Η ενασχόληση με οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα ή εκδήλωση που συνδέεται άμεσα
η έμμεσα με τεχνικά με τεχνικά έργα κάθε είδους.
23. Η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών κάθε φύσης και η κατασκευή οικοδομικών εργασιών κάθε
φύσης και η κατασκευή οικοδομών σε οικόπεδα που ανήκουν σε αυτήν ή σε τρίτους είτε εργολαβικά είτε
με το σύστημα της αντιπαροχής , η εκμετάλλευση ακίνητων ( ιδιοκτητών η τρίτων), και η αγορά και πώληση
ακινήτων.
24. H εμπορία, αντιπροσωπεία, μεσιτεία Φωτιστικών σωμάτων και Λαμπτήρων τεχνολογίας LED .
25. H ανάπτυξη και εμπορία Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεδιαχείρησης Οδικού φωτισμού .
26. Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων ,
άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων &
μηχανοκίνητων οχημάτων, μοτοσικλετών ηλεκτροκίνητων και μοτοποδήλατων ηλεκτροκίνητων και
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων .
27. Λιανικό εμπόριο ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων& μηχανοκίνητων
οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων σε
εξειδικευμένα καταστήματα , ανταλλακτικών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων
οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα , ηλεκτροκίνητων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και
συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα.
28. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και
ελαφρών ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων
οχημάτων , μερών και εξαρτημάτων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων , ηλεκτροκίνητων
μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων .
29. Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και ελαφρών ηλεκτροκίνητων
& μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα , άλλων ηλεκτροκίνητων & μηχανοκίνητων οχημάτων ,
ηλεκτροκίνητων.Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων προϋποθέτει την άσκηση κρίσης και την
διενέργεια εκτιμήσεων από την διοίκηση, τα οποία επηρεάζουν την εφαρμογή των λογιστικών πολιτικών,
τα αναγνωριζόμενα ποσά των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και
γνωστοποιήσεων. Αυτές οι εκτιμήσεις και παραδοχές βασίζονται στην εμπειρία του παρελθόντος και σε
λοιπούς παράγοντες που θεωρείται ότι είναι εύλογα για τις περιστάσεις. Τα πραγματικά γεγονότα όμως,
μπορεί να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Οι εκτιμήσεις και οι σχετικές παραδοχές επανεκτιμούνται
σε συνεχή βάση.
Οι λογιστικές εκτιμήσεις γίνονται κυρίως για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων, τις
συμμετοχές, την απομείωση των απαιτήσεων, τις προβλέψεις και την εκτίμηση της εύλογης αξίας εφόσον
επιλέγεται η εφαρμογή της.
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3.1. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές και μέθοδοι
Η εταιρεία για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων εφαρμόζει τις
ακόλουθες λογιστικές αρχές και μεθόδους, στα πλαίσια της βασικής αρχής του δουλευμένου.
3.1.1. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο
περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει το στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή
επιδιωκόμενη χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως πάγια περιουσιακά στοιχεία αποτιμούνται στο
αποσβέσιμο κόστος (αρχικό κόστος κτήσεως, πλέον κάθε μεταγενέστερη δαπάνη που πληροί τον ορισμό
του περιουσιακού στοιχείου, μείον σωρευμένες αποσβέσεις και ζημίες απομειώσεως).
Οι αποσβέσεις των ενσωμάτων παγίων υπολογίζονται με την σταθερή μέθοδο μέσα στην ωφέλιμη
ζωή τους, η οποία εκτιμήθηκε ως ακολούθως:
➢

Κτίρια και τεχνικά έργα: Ετήσιος συντελεστής 4%

➢

Μηχανήματα :Ετήσιος συντελεστής 10%

➢

Μεταφορικά μέσα: Ετήσιος συντελεστής 12%

➢

Έπιπλα και εξοπλισμός γραφείων: 10 έτη. Ετήσιος Συντελεστής απόσβεσης 10%.

➢

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές: 5 έτη - Ετήσιος Συντελεστής απόσβεσης 20%

Ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται όταν εκτιμάται ότι η λογιστική αξία του στοιχείου έχει υπερβεί
την ανακτήσιμη αξία του.
Οι λογιστικές αξίες των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ελέγχονται για απομείωση
όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι οι λογιστικές αξίες τους είναι μεγαλύτερες από τις ανακτήσιμες. Στην
περίπτωση αυτή υπολογίζεται η ανακτήσιμη αξία των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και αν οι λογιστικές
αξίες υπερβαίνουν την εκτιμώμενη ανακτήσιμη αξία, η σχετική διαφορά καταχωρίζεται ως ζημία
απομείωσης στην κατάσταση αποτελεσμάτων.

γ) Διαγραφή
Τα ενσώματα πάγια στοιχεία διαγράφονται κατά την πώλησή τους ή αν η Εταιρεία δεν αναμένει
μελλοντικά οικονομικά οφέλη από τη χρησιμοποίησή τους ή την πώλησή τους.
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3.1.2. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Η εταιρεία έχει άυλα περιουσιακά στοιχεία AΔEIEΣ ΠAPAΓΩΓHΣ K' EKMET/ΣEΩΣ αξίας 77.055,00 .
3.1.3. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
3.1.3.1. Συμμετοχές
Η επιχείρηση έχει συμμετοχές στις 31/12/2020 στις α) ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
β) ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ .
3.1.3.2. Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
α) Αρχική καταχώριση
Όλα τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως,
δηλαδή στο κόστος που απαιτήθηκε για την απόκτηση τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει το σύνολο
των ταμειακών διαθεσίμων (ή ταμειακών ισοδύναμων) ή την εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που
διατέθηκε για την απόκτηση, πλέον δαπάνες αγοράς.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
αποτιμούνται στο κόστος κτήσεώς τους (ονομαστικά ποσά) μείον τυχόν ζημίες απομειώσεως, εκτός από τα
έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν τα ποσά, ο χρόνος λήξεώς τους ή το
επιτόκιο είναι σημαντικά, αποτιμούνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου
(ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομειώσεως προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό
που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο
είναι το μεγαλύτερο από:
➢

Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο,
υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου.

➢

Την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πωλήσεως.

Οι ζημίες απομειώσεως καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως
κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της
αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε καταχωριστεί ζημία απομειώσεως.
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του
ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές
καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
γ) Διαγραφή
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Ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο διαγράφεται όταν και μόνον όταν εκπνεύσουν τα
συμβατικά δικαιώματα επί των ταμιακών ροών του στοιχείου ή μεταβιβαστούν ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι
και τα οφέλη που προκύπτουν από την κυριότητα του στοιχείου αυτού.
3.1.4. Φόροι εισοδήματος
3.1.4.1. Τρέχων φόρος
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
➢

Τον φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας
φορολογικής νομοθεσίας.

➢

Τον φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις που προκύπτουν από τον φορολογικό έλεγχο.
Οι διαφορές του φορολογικού ελέγχου, καταχωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων της
χρήσεως, κατά την οποία βεβαιώνονται από τις φορολογικές αρχές και γίνονται αποδεκτές από
την Εταιρεία.

3.1.4.2. Αναβαλλόμενοι φόροι
Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) διαφορές μεταξύ
λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού.
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.
3.1.5. Αποθέματα
α) Αρχική καταχώριση
Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη
χρήση.
β) Μεταγενέστερη αποτίμηση
Μεταγενέστερα της αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη
τιμή μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως
προσδιορίζεται με τη μέθοδο της ετήσιας μέσης σταθμικής τιμής(μέση τιμή). Στην περίπτωση αποτιμήσεως
στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, η ζημία απομειώσεως καταχωρίζεται ως κόστος πωληθέντων, εκτός αν
είναι σημαντική, οπότε ενσωματώνεται στο κονδύλι «απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων».3.1.6.
Προκαταβολές και λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Οι προκαταβολές δαπανών καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως (καταβαλλόμενα ποσά) και
αποτιμούνται μεταγενέστερα στο αρχικό κόστος κτήσεως, μείον τα χρησιμοποιηθέντα ποσά βάσει της
αρχής του δουλευμένου και τυχόν ζημίες απομειώσεως. Η απομείωση των προκαταβολών δαπανών
αναφέρεται στην περίπτωση στην οποία ο λήπτης του σχετικού ποσού δεν είναι σε θέση ούτε να
εκπληρώσει την δέσμευση που ανέλαβε ούτε να επιστρέψει το υπόλοιπο του ποσού.
Τα λοιπά μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως
και αποτιμούνται μεταγενέστερα στη χαμηλότερη αξία μεταξύ κόστους κτήσεως και ανακτήσιμης αξίας,
δηλαδή του ποσού που αναμένεται να ληφθεί.
3.1.7. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
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α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις, τόσο κατά την αρχική καταχώριση, όσο και μεταγενέστερα,
αποτιμούνται στα ονομαστικά ποσά τους, εκτός από τις μακροπρόθεσμης λήξεως, οι οποίες αποτιμούνται
στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα αποτιμούνται με την ισοτιμία του ξένου νομίσματος κατά την ημερομηνία
του ισολογισμού. Οι σχετικές συναλλαγματικές διαφορές καταχωρίζονται στα αποτελέσματα.
β) Διαγραφή
Μια χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.8. Μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις
α) Αρχική καταχώριση και μεταγενέστερη αποτίμηση
Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο
ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους. Διαφορές που προκύπτουν είτε
κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων
καταχωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.
β) Διαγραφή
Μια μη χρηματοοικονομική υποχρέωση διαγράφεται όταν και μόνον όταν η συμβατική δέσμευση
εκπληρώνεται, ακυρώνεται ή εκπνέει, δηλαδή όταν η συμβατική δέσμευση που την δημιούργησε δεν
υφίσταται πλέον.
3.1.9. Προβλέψεις
Οι προβλέψεις καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που
αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους, εκτός αν η αποτίμηση στην παρούσα αξία του ποσού
που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους έχει σημαντική επίδραση στα ποσά των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, που
προκύπτουν από προγράμματα καθορισμένων παροχών, καταχωρίζονται και αποτιμούνται στα
προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού.
3.1.10. Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που λαμβάνονται για απόκτηση πάγιων στοιχείων καταχωρίζονται ως
αναβαλλόμενα έσοδα (έσοδα επόμενων περιόδων) και μεταφέρονται τμηματικά στα αποτελέσματα ως
έσοδα κατ' αναλογία των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων για τα οποία ελήφθησαν, ενώ αυτές που
λαμβάνονται για κάλυψη εξόδων καταχωρίζονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην ίδια περίοδο που
καταχωρίζονται και τα αντίστοιχα έξοδα.
Η εταιρεία δεν έχει λάβει κρατικές επιχορηγήσεις
3.1.11. Έσοδα και έξοδα
Η εταιρεία καταχωρίζει τα έσοδα και τα έξοδα, όταν αυτά καθίστανται δουλευμένα.
Ειδικότερα:
➢

Τα έσοδα από πώληση αγαθών καταχωρίζονται εντός της περιόδου στην οποία καθίστανται
δουλευμένα και εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
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➢

✓

Μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με
την κυριότητά τους.

✓

Τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από τον αγοραστή.

✓

Τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να αποτιμηθούν αξιόπιστα και θεωρείται
σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα.

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών καταχωρίζονται με τη μέθοδο του ποσοστού ολοκληρώσεως.

3.1.12. Στοιχεία της καθαρής θέσεως
Τα κονδύλια της καθαρής θέσεως καταχωρίζονται αρχικά και αποτιμούνται μεταγενέστερα στα
ονομαστικά ποσά, που έχουν ληφθεί ή καταβληθεί.
3.1.13. Ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Τα στοιχεία αυτά αφορούν ενδεχόμενα δικαιώματα και δεσμεύσεις αντίστοιχα, τα οποία προκύπτουν
από γεγονότα του παρελθόντος και η ύπαρξή τους θα επιβεβαιωθεί μόνο από το αν συμβούν ή δεν συμβούν
ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της Εταιρείας.
Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται στις σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.14. Γεγονότα μετά την ημερομηνία ισολογισμού
Οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού,
προσαρμόζονται, εάν υπάρχει αντικειμενική ένδειξη ότι διορθωτικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αυτή
επιβάλλουν προσαρμογές της αξίας τους. Οι προσαρμογές αυτές γίνονται για τέτοια γεγονότα, ως την
ημερομηνία εγκρίσεως των οικονομικών καταστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα μη διορθωτικά,
μετά την ημερομηνία του ισολογισμού γεγονότα, γνωστοποιούνται εφόσον είναι σημαντικά, στις
σημειώσεις των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
3.1.15. Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές
Οι εκτιμήσεις και οι παραδοχές αξιολογούνται διαρκώς και βασίζονται στην ιστορική εμπειρία και σε
άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αναμενόμενων μελλοντικών γεγονότων που, υπό τις
παρούσες συνθήκες, αναμένεται να πραγματοποιηθούν.
3.2. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων, μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων και διόρθωση
σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
3.2.1. Μεταβολή λογιστικών αρχών και μεθόδων
Οι μεταβολές λογιστικών αρχών και μεθόδων, καταχωρίζονται με αναδρομική επαναδιατύπωση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της
τρέχουσας περιόδου, ώστε τα παρουσιαζόμενα κονδύλια να είναι συγκρίσιμα.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας μεταβολής.
3.2.2 Μεταβολές λογιστικών εκτιμήσεων
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων καταχωρίζονται στην περίοδο, στην οποία διαπιστώνεται
ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι
μεταβολές αυτές δεν καταχωρίζονται αναδρομικά.
3.2.3. Διόρθωση σφαλμάτων προηγούμενων περιόδων
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Οι διορθώσεις σφαλμάτων καταχωρίζονται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων όλων των περιόδων που δημοσιοποιούνται μαζί με τις καταστάσεις της τρέχουσας περιόδου.

4. Παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του νόμου προκειμένου να επιτευχθεί εύλογη παρουσίαση των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
Όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εταιρεία παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διατάξεως του
νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της εύλογης παρουσιάσεως των χρηματοοικονομικών
καταστάσεων, γνωστοποιεί και αιτιολογεί επαρκώς την παρέκκλιση αυτή.
Στην παρούσα περίοδο δεν προέκυψε ανάγκη τέτοιας παρεκκλίσεως.

5. Σχέσεις ενός περιουσιακού στοιχείου ή μιας υποχρεώσεως με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
ισολογισμού.

6. Πληροφορίες σχετικά με ενσώματα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων

Πίνακας μεταβολών
ενσώματων πάγιων
στοιχείων
ιδιοχρησιμοποιούμενων Γήπεδα

Κτίρια

Μηχανολογικός Μεταφορικά
εξοπλισμός
Μέσα

Λοιπά πάγια

Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020

35.804,17

3.658,84

165.507,00

96.890,34

Προσθήκες περιόδου

0,00

180,00

163.521,00

12.338,93

Μειώσεις περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

35.804,17

3.838,84

329.028,00

109.229,27

Σωρευμένες αποσβέσεις
και απομειώσεις
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Υπόλοιπο 1.1.2020

24.273,41

2.620,53

98.425,04

92.900,46

1.432,17

249,53

32.963,28

10.258,37

Μειώσεις αποσβέσεων
περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

0,00

0,00

0,00

Υπόλοιπο Αποσβέσεων
31.12.2020

25.705,58

2.870,06

131.388,32

103.158,83

Αναπόσβεστη Αξία
31.12.2020

10.098,59

968,78

197.639,68

6.070,44

Αποσβέσεις περιόδου

Τα ποσά «Μεταφορές περιόδου» αφορούν τακτοποιητικές εγγραφές μεταξύ Αξίας Κτήσεως και
Αποσβέσεων για συμφωνούν οι αξίες με τα ποσά του Μητρώου Παγίων.
6.2. Επενδυτικά ακίνητα
Δεν υπάρχουν
6.3. Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία
Τα Άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν άδειες Παραγωγής και 'Eκμετ/σεως (και αναλύονται ως
εξής:
Αξία κτήσεως
Υπόλοιπο 1.1.2020

77.055,00

Προσθήκες περιόδου

0,00

Μεταφορές περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

77.055,00

Σωρευμένες αποσβέσεις και
απομειώσεις
Υπόλοιπο 1.1.2020

0,00

Αποσβέσεις περιόδου

0,00

Μεταφορές αποσβέσεων περιόδου

0,00

Υπόλοιπο 31.12.2020

0,00

Καθαρή λογιστική αξία 31.12.2020

77.055,00

Το ποσό « Μεταφορές περιόδου» αφορούν τακτοποιητικές εγγραφές μεταξύ Αξίας Κτήσεως και
Αποσβέσεων για να συμφωνούν οι αξίες με τα ποσά του Μητρώου Παγίων.
28

7. Αποθέματα
31/12/2020

31/12/2019

Εμπορεύματα

14.339.890,26

9.806.438,85

Προκαταβολές για αποθέματα

1.230.967,82

Σύνολο

15.570.858,08

9.806.438,85

Τα αποθέματα καταχωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως, το οποίο περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που
απαιτείται για να έλθει κάθε στοιχείο των αποθεμάτων στην παρούσα κατάσταση. Μεταγενέστερα της
αρχικής καταχωρίσεως, τα αποθέματα αποτιμώνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή μεταξύ του κόστους
κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο
της μέσης τιμής η οποία ακολουθείται πάγια.

8. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
8.1 Αποτίμηση στην εύλογη αξία
Η εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει το υπόδειγμα αποτιμήσεως στην εύλογη αξία για καμιά κατηγορία
περιουσιακών στοιχείων.
8.2 Αποτίμηση στο κόστος κτήσεως
α) Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα
Η εταιρεία δεν έχει παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.
β) Μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που
υπερβαίνει την εύλογη αξία τους
Δεν συντρέχει η περίπτωση.
8.2.1 Εμπορικές απαιτήσεις
Οι εμπορικές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές απαιτήσεις
Πελάτες υπόλοιπα
Επιταγές εισπρακτέες
Σύνολο

31.12.2020

31.12.2019

23.517.401,09

9.432.827,77

572.215,54

494.706,30

24.089.616,63

9.927.534,07

8.2.2 Λοιπές απαιτήσεις
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Οι λοιπές απαιτήσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:

31.12.2020

31.12.2019

4.281,22

7.620,33

89.289,84

58.130,37

0,00

0,00

1.427.976,92

1.105.052,68

8.306,93

4.401,00

1.529.854,91

1.175.204,38

Λοιπές απαιτήσεις

Προκαταβολές Προσωπικού
Ελληνικό δημόσιο-προκαταβλημένοι και
παρακρατημένοι φόροι
Πιστωτικές κάρτες
Λοιποί χρεώστες διάφοροι σε ευρώ
Λοιπές απαιτήσεις
Σύνολο

8.2.3 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

31.12.2020 31.12.2019

Ταμείο

816.290,87

137.627,87

Καταθέσεις όψεως

193.290,20

389.862,71

0,00

0,00

1.009.581,07

527.490,58

Καταθέσεις προθεσμίας
Σύνολο

9. Λογαριασμοί καθαρής θέσεως
Το καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαιρείται σε 16.390 μετοχές ονομαστικής αξίας €
60,00 ,ήτοι σύνολο μετοχικού κεφαλαίου € 983.400,00.
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9.1 Αποθεματικά Κεφάλαια
Τα αποθεματικά της Εταιρείας αναλύονται ως εξής:
31/12/2020
Τακτικό αποθεματικό

31/12/2019

36.258,68

28.325,10

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, οι εταιρίες υποχρεούνται να μεταφέρουν κατά ελάχιστο το 5%
των ετήσιων καθαρών κερδών τους σύμφωνα με τα λογιστικά τους βιβλία σε τακτικό αποθεματικό έως ότου
το αποθεματικό αυτό ισούται στο ένα τρίτο του μετοχικού τους κεφαλαίου. Το αποθεματικό αυτό δεν
μπορεί να διανεμηθεί, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την διαγραφή ζημιών.

9.2 Αποτέλεσμα εις νέο
Τα αποτελέσματα εις νέο αναλύονται ως εξής:
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο 31.12.2020

517.264,04

Υπόλοιπο 31.12.2019

324.871,41

10. Προβλέψεις
10.1 Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω αποχωρήσεως από την υπηρεσία
Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού. Αν γινόταν σχηματισμός η σχετική
πρόβλεψη στις 31.12.2020 θα ανερχόταν σε ποσό 37.584,17 περίπου.
11. Υποχρεώσεις
11.1 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
11.1.1 Δάνεια
Δεν υπάρχουν.
11.1.2 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Δεν υπάρχουν.
11.1.3 Κρατικές επιχορηγήσεις
Δεν υπάρχουν.
11.2 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
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11.2.1 Εμπορικές υποχρεώσεις
Οι εμπορικές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Εμπορικές υποχρεώσεις
Προμηθευτές

31.12.2020

31.12.2019

30.127.554,7

10.015.839,79

631.086,05

0,00

Επιταγές Πληρωτέες

10.175.620,37

0,00

Σύνολο

40.934.261,12 10.015.839,79

Προκαταβολές Πελατών

11.2.2 Λοιποί φόροι και τέλη
Οι λοιποί φόροι τέλη αναλύονται στον παρακάτω πίνακα
Λοιποί φόροι τέλη

31.12.2020

31.12.2019

0,00

12.746,04

ΦΜΥ-ΦΕΕ

589,87

565,94

Φόροι τέλη αμοιβών τρίτων

100,00

100,00

0,00

48.557,83

689,87

61.969,81

ΦΠΑ

Λοιποί φόροι τέλη
Σύνολο

11.2.3 Λοιπές υποχρεώσεις
Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα:
Λοιπές υποχρεώσεις

31.12.2020

31.12.2019

Ληφθείσες εγγυήσεις

0,00

0,00

Αποδοχές προσωπικού

0,00

0,00

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε ευρώ

0,00

0,00

Πιστωτές διάφοροι

120.829,82

10.321.795,46

Σύνολο

120.829,82 10.321.795,46

11.2.4 Έξοδα χρήσης δουλευμένα
Τα έξοδα χρήσης δουλευμένα αναλύονται παρακάτω:
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Έξοδα χρήσης δουλευμένα

31.12.2020 31.12.2019

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
πληρωτέα

0,00

0,00

Σύνολο

0,00

0,00

12. Έσοδα και έξοδα σημαντικού ποσού ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
Δεν υπάρχουν τέτοιου είδους κονδύλια.
13. Τόκοι που ενσωματώθηκαν στην αξία περιουσιακών στοιχείων στην περίοδο
Η εταιρεία δεν ενσωμάτωσε τόκους στην αξία περιουσιακών στοιχείων.
14. Λογιστικός χειρισμός ζημιών περιόδου
Η κλειόμενη χρήση παρουσίασε κέρδη 199.914,30 €.
15. Αναβαλλόμενοι φόροι
Η εταιρεία δεν έχει επιλέξει την καταχώριση αναβαλλόμενων φόρων.

16. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού
Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα:
Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:

31/12/2020

31/12/2019

Διοικητικό προσωπικό

5

5

Σύνολο

5

5

Η εταιρεία σε σχέση με το απασχολούμενο προσωπικό επιβαρύνθηκε με τα εξής ποσά:

Αμοιβές & έξοδα προσωπικού:
Μισθοί και ημερομίσθια
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

31/12/2020

31/12/2019

63.763,39

70.248,93

0,00

425,00
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Εργοδοτικές Εισφορές

15.545,81

17.511,08

0,00

0,00

79.309,20

88.185,01

Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Σύνολο

17. Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορίες δραστηριότητας και γεωγραφικές περιοχές
Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής:
31/12/2020

31/12/2019

19.768.649,48

15.476.965,76

2.084.179,41

250.172,10

Κατηγορίες δραστηριότητας
Εμπορική δραστηριότητα
Παροχή υπηρεσιών
Σύνολο

21.852.828,89 15.727.137,86

Γεωγραφικές αγορές
Εσωτερική αγορά

21.794.665,64

15.727.137,86

Ευρωπαϊκή αγορά

0,00

0,00

58.163,25

0,00

Αγορές τρίτων χωρών
Σύνολο

21.852.828,89 15.727.137,86

18. Προκαταβολές και πιστώσεις σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια.
19. Συμμετοχές σε εταιρείες με απεριόριστη ευθύνη των εταίρων
Δεν υπάρχουν τέτοιες συμμετοχές.
20. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε τελικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
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21. Στοιχεία της εταιρείας που καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού
συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η εταιρεία ως θυγατρική
Η εταιρεία δεν ανήκει σε μερικό σύνολο επιχειρήσεων για το οποίο καταρτίζονται ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις.
22. Τόπος στον οποίο διατίθενται οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
Δεν συντρέχει περίπτωση.
23. Αμοιβές σε μέλη διοικητικών διαχειριστικών και εποπτικών οργάνων
Στην παρούσα χρήση 2020 δόθηκαν αμοιβές σε διευθυντικά στελέχη και σε μέλη τη
Διοίκησης για τις υπηρεσίες τους συνολικού ποσού 2.000,00 .

24. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη
Η εταιρεία δεν έχει πραγματοποιήσει συναλλαγές με συνδεμένα μέρη, ούτε έχει υπόλοιπα απαιτήσεων ή
υποχρεώσεων από και προς συνδεμένα μέρη.

25. Λογιστική αξία περιουσιακών στοιχείων και συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση
της εταιρείας έχει αποφασίσει να διαθέσει εντός των επόμενων δώδεκα μηνών
Η διοίκηση της εταιρείας δεν έχει λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε
στους επόμενους 12 μήνες, περιουσιακά στοιχεία και συνδεόμενες με αυτά υποχρεώσεις.

26. Χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16 του νόμου
Η Εταιρεία δεν ανήκει στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων.
27. Διακανονισμοί (συμφωνίες) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό με σημαντικές θετικές ή
αρνητικές επιπτώσεις επί της εταιρείας
Δεν υφίστανται τέτοιοι διακανονισμοί.
28. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις, και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται
στον ισολογισμό
α) Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις
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Δεν υπάρχουν.
β) Εγγυήσεις
Δεν υπάρχουν.
γ) Ενδεχόμενες υποχρεώσεις
Η εταιρεία έχει υπαχθεί σε έλεγχο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις
του άρθρου 65Α του ν. 4174/2013 για την χρήση 2020. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και η έκθεση
φορολογικής συμμόρφωσης προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών
καταστάσεων χρήσεως 2020. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες
φορολογικές υποχρεώσεις, εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις χρηματοοικονομικές
καταστάσεις.

29. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού
Δεν συνέβησαν τέτοια γεγονότα.

ΑΘΗΝΑ, 30 Ιουνίου 2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΠΥΡΡΟΣ

ΤΣΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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