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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αυτοματοποιημένης Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την
επωνυμία OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, το διακριτικό
τίτλο OPTIMUM και αριθμό ΓΕΜΗ 3446201000.
Την 23/03/2022 καταχωρήθηκαν αυτοματοποιημένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό
Καταχώρησης , τα κατωτέρω στοιχεία:
Α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2820738 οι εγκεκριμένες από την 18/03/2022 Γενική Συνέλευση οικονομικές καταστάσεις
με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2021 έως 31/12/2021.
Β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 2820739 η από 18/03/2022 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με την οποία
ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2022 έως 31/12/2022:
-

Η ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.», Α.Φ.Μ. 094394659-Δ.Ο.Υ. , Αρ. ΓΕΜΗ
1216601000, και (Δ/νση : null null TK , ), με αριθμό μητρώου ΣΟΕΛ 125.

Τακτικοί Ελεγκτές:
-

ο/η κ. ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, που γεννήθηκε στην το , με αριθμό
μητρώου ΕΛΤΕ 49351.

Οι οικονομικές καταστάσεις με τις σχετικές εκθέσεις όπου από την κείμενη νομοθεσία απαιτούνται αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity
Η παρούσα ανακοίνωση αποτελει προιόν αυτοματοποιημένης καταχώρισης δυνάμει της διάταξης του άρθρου 102 του
ν.4635/2019 με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 – 31/12/2021
Κύριοι μέτοχοι,
Η χρονιά που έκλεισε ήταν χρόνια ορόσημο για την Εταιρεία με δεδομένο ότι ήταν η πρώτη χρόνια
της εταιρείας ως 100% θυγατρική του Όμιλου ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ .
Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών, δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής με βασικό
αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθηκών. Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή
της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο των logistics.
Οι αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών μέσω της υψηλής κατάρτισης σε όλους του τομείς και την επιδίωξη της αριστείας στις βασικές
ικανότητες. Η αναζήτηση πρωτοποριακών λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της
επιχείρησης είναι επίσης μία από τις βασικές αξίες που την διέπουν. Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην
ασφάλεια και το περιβάλλον εργασίας, πρεσβεύει και στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη, συμπράττει με
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί οργανωμένο σχήμα
διοίκησης με διάκριση σε τμήμα πωλήσεων, οικονομικό τμήμα, τμήμα συμβούλων και προγραμματιστών.
Διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 14001:2015.
Η εταιρεία, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών, δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με την
δραστηριότητά της. Αντιθέτως, είμαστε φειδωλοί ως προς την ενεργειακή χρήση των γραφείων μας. Για
τις μετακινήσεις του προσωπικού από και προς σε πελάτες μας χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα τελευταίας
τεχνολογίας με σχεδόν μηδενικούς ρύπους, καθώς επίσης, έχουμε εφαρμόσει την πρακτική της
ανακύκλωσης χαρτιού.
Η διοίκηση της εταιρείας επιλέγει, αναθέτει καθήκοντα, ανταμείβει και αποζημιώνει τους
εργαζομένους της βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τις ανάγκες της εργασίας τους,
χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, χρώματος, φύλου,
ταυτότητας,

ηλικίας,

υπηκοότητας,

σεξουαλικών

προτιμήσεων,

οικογενειακής

οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από το νόμο.
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κατάστασης

ή

Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους, η παροχή ασφαλών, ανοικτών, χωρίς διακρίσεις, καλών εργασιακών συνθηκών και η
έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της
OPTIMUM.
Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας.
Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας τους,
ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από
τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες
προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.
Τέλος, η εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.
Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2021 έως
31/12/2021 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Κατά την εικοστή πρώτη χρήση της η OPTIMUM ως ανώνυμη εταιρεία από 01/01/2021 έως

31/12/2021 παρουσίασε μία αύξηση των εσόδων της, λόγω της μιας αυξημένης ζήτησης από την αγορά
για τα προϊόντα μας.
Τα οικονομικά στοιχεία της περασμένης χρήσης έχουν ως εξής : Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
έφτασε τα 3.288.164 (οικονομική χρήση 2020 : 2.599.546), τα μικτά κέρδη ήταν 1.613.920 ευρώ
(οικονομική χρήση 2020 : 818.284) και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διοίκησης,
χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ήταν 1.235.287 ευρώ,
(οικονομική χρήση 2020: -525.157).
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020, κατά 26%. Βασικός λόγος όπως προαναφέραμε ήταν
η αυξημένη ζήτηση της αγοράς για τα προϊόντα μας.
Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας μειώθηκαν κατά 18% σε σχέση με το 2020 ενώ το
αποτέλεσμα προ φόρων είναι θετικό κατά 1.235.287 ευρώ.
Δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός κατά την 31/12/2021 και το υπόλοιπο ταμείου και καταθέσεων
όψεως αυξήθηκε κατά ποσοστό 87%.

2.

Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 δεδομένων των συνθηκών κρίνεται

θετική.
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Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.576.923 έναντι Ευρώ 580.364
της προηγούμενης χρήσεως.
Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως
ακολούθως:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.494.132

Σύνολο ενεργητικού

3.024.915

Πάγιο ενεργητικό

44.802

Σύνολο ενεργητικού

3.024.915

82%

1%

31/12/2020
1.589.831
2.016.271
2.031
2.016.271

78,85%

0,10%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια

1.576.923

Σύνολο υποχρεώσεων

1.261.186

125%

580.364
1.237.606

46,89%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων

1.261.186

Σύνολο παθητικού

3.024.915

42%

1.237.606
2.016.271

61,38%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια

1.576.923

Πάγιο ενεργητικό

44.802

3520%

580.364
2.031

28575,28%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της
εταιρείας από τα ίδια κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

2.494.132
1.261.186

1.565.287
198%

1.237.606

126,48%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2021

31/12/2020
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Αποτελέσμ. προ τόκων &
φόρων

1.239.664

Κύκλος εργασιών

3.288.164

38%

-510.327

-19,63%

2.599.546

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το
συνυπολογισμό των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.
Καθαρά αποτελέσματα
χρήσεως προ φόρων

1.235.287

Ίδια κεφάλαια

1.576.923

78%

-525.157

-90,49%

580.364

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα

1.613.920

Κύκλος εργασιών

3.288.164

49%

818.284
2.599.546

31,48%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.

3.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Παρά τις παγκόσμιες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες λόγω covid-19, θεωρούμε ότι οι πωλήσεις

και κατ’ επέκταση τα κέρδη μας θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2021.
4.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Είναι διαρκή η προσπάθεια για εξέλιξη στην έρευνα και καινοτομία και την αξιοποίηση των

καλύτερων πρακτικών διεθνώς στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών για την
εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics).
5.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει.

6.

Πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν.

7.

Ακίνητα της εταιρείας
Δεν υπάρχουν.

8.

Υποκαταστήματα εταιρείας
Δεν υπάρχουν.

9.

Επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης στις δραστηριότητες της Εταιρείας
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση του 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη ενέργειας
4

σε όλον τον κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών της, επηρεάζοντας χώρες όπως

το

Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνώρισε σημαντική
αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας. Η Εταιρεία όντας εταιρεία εντάσεως εργασίας δεν
επηρεάζεται έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό. Παρά ταύτα, η
Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν.

Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση

να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές

συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της
Εταιρείας ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις
θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Όμως, η μέχρι τώρα εμπειρία
μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τη χρήση του 2021, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022.

10.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης
Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της παρούσας

έκθεσης προς έγκριση, δε συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν τα κονδύλια του
Ισολογισμού, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της εταιρείας.
Μετά από τα παραπάνω κ. κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1.

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.

2.

Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
Καλλιθέα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Χαράλαμπος Φ. Αβρατόγλου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα, ΤΚ 17674
ΓΕΜΗ 3446201000

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΧΡΗΣΕΩΣ
1 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021

Πίνακας Περιεχομένων
ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ .................................................................................3
ΈΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ..................................................................................8
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ « OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ »
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/2021 – 31/12/2021
Κύριοι μέτοχοι,
Η χρονιά που έκλεισε ήταν χρόνια ορόσημο για την Εταιρεία με δεδομένο ότι ήταν η πρώτη
χρόνια της εταιρείας ως 100% θυγατρική του Όμιλου ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ .
Η εταιρεία είναι παροχής υπηρεσιών, δραστηριοποιείται στον κλάδο πληροφορικής με βασικό
αντικείμενο την ανάπτυξη λογισμικού διαχείρισης αποθηκών. Στόχος της επιχείρησης είναι η καθιέρωσή
της ως μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον κλάδο των logistics.
Οι αξίες που διέπουν την επιχείρηση είναι η προσήλωση στην ποιότητα των προϊόντων και
υπηρεσιών μέσω της υψηλής κατάρτισης σε όλους του τομείς και την επιδίωξη της αριστείας στις βασικές
ικανότητες. Η αναζήτηση πρωτοποριακών λύσεων για την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της
επιχείρησης είναι επίσης μία από τις βασικές αξίες που την διέπουν. Η εταιρεία δίνει προτεραιότητα
στην ασφάλεια και το περιβάλλον εργασίας, πρεσβεύει και στοχεύει στην βιώσιμη ανάπτυξη, συμπράττει
με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.
Η διοίκηση της εταιρείας ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τηρεί οργανωμένο σχήμα
διοίκησης με διάκριση σε τμήμα πωλήσεων, οικονομικό τμήμα, τμήμα συμβούλων και
προγραμματιστών. Διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO
14001:2015.
Η εταιρεία, ως εταιρεία παροχής υπηρεσιών, δεν επιβαρύνει ιδιαίτερα το περιβάλλον με την
δραστηριότητά της. Αντιθέτως, είμαστε φειδωλοί ως προς την ενεργειακή χρήση των γραφείων μας. Για
τις μετακινήσεις του προσωπικού από και προς σε πελάτες μας χρησιμοποιούμε αυτοκίνητα τελευταίας
τεχνολογίας με σχεδόν μηδενικούς ρύπους, καθώς επίσης, έχουμε εφαρμόσει την πρακτική της
ανακύκλωσης χαρτιού.
Η διοίκηση της εταιρείας επιλέγει, αναθέτει καθήκοντα, ανταμείβει και αποζημιώνει τους
εργαζομένους της βάσει των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους για τις ανάγκες της εργασίας
τους, χωρίς να κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, εθνικότητας, χρώματος,
φύλου, ταυτότητας, ηλικίας, υπηκοότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων, οικογενειακής κατάστασης ή
οποιωνδήποτε άλλων χαρακτηριστικών που προστατεύονται από το νόμο.
Το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο πολύτιμος πόρος μας. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων τους, η παροχή ασφαλών, ανοικτών, χωρίς διακρίσεις, καλών εργασιακών συνθηκών και η
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έμφαση στην ανάπτυξη των εργαζομένων είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων της
OPTIMUM.
Η εταιρεία απασχολεί τεχνικό ασφαλείας.
Εκπαιδεύει το προσωπικό της σε νέες δεξιότητες με σεμινάρια στο αντικείμενο εργασίας τους,
ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτει ετήσια η Διοίκηση. Το προσωπικό αξιολογείται συνεχώς από
τους αρμόδιους διευθυντές και οι σχετικές αναφορές εκτιμώνται από τη Διοίκηση για τις ενδεχόμενες
προαγωγές, αυξήσεις μισθών, μετακινήσεις υπαλλήλων.
Τέλος, η εταιρεία δεν έχει προβεί στην απόκτηση ιδίων μετοχών όπως προβλέπεται στην
παράγραφο 2 του άρθρου 50 του Ν. 4548/2018.
Θέτουμε υπόψη σας για έγκριση τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 01/01/2021 έως
31/12/2021 της εταιρείας μας και να σας δώσουμε τις παρακάτω επεξηγήσεις.

1.

Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας
Κατά την εικοστή πρώτη χρήση της η OPTIMUM ως ανώνυμη εταιρεία από 01/01/2021 έως

31/12/2021 παρουσίασε μία αύξηση των εσόδων της, λόγω της μιας αυξημένης ζήτησης από την αγορά
για τα προϊόντα μας.
Τα οικονομικά στοιχεία της περασμένης χρήσης έχουν ως εξής : Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας
έφτασε τα 3.288.164 (οικονομική χρήση 2020 : 2.599.546), τα μικτά κέρδη ήταν 1.613.920 ευρώ
(οικονομική χρήση 2020 : 818.284) και μετά την αφαίρεση των εξόδων διάθεσης, διοίκησης,
χρηματοπιστωτικών και αποσβέσεων, τα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων ήταν 1.235.287 ευρώ,
(οικονομική χρήση 2020: -525.157).
Οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε σχέση με το 2020, κατά 26%. Βασικός λόγος όπως προαναφέραμε
ήταν η αυξημένη ζήτηση της αγοράς για τα προϊόντα μας.
Οι λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας μειώθηκαν κατά 18% σε σχέση με το 2020 ενώ το
αποτέλεσμα προ φόρων είναι θετικό κατά 1.235.287 ευρώ.
Δεν υφίσταται τραπεζικός δανεισμός κατά την 31/12/2021 και το υπόλοιπο ταμείου και καταθέσεων
όψεως αυξήθηκε κατά ποσοστό 87%.

2.

Οικονομική θέση της εταιρείας
Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας κατά την 31/12/2021 δεδομένων των συνθηκών κρίνεται

θετική.
Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονται σε ποσό Ευρώ 1.576.923 έναντι Ευρώ 580.364
της προηγούμενης χρήσεως.
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Οι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας για τις χρήσεις 2021 και 2020 έχουν ως
ακολούθως:
Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης
31/12/2021
Κυκλοφορούν ενεργητικό

2.494.132

Σύνολο ενεργητικού

3.024.915

Πάγιο ενεργητικό

44.802

Σύνολο ενεργητικού

3.024.915

82%

1%

31/12/2020
1.589.831
2.016.271
2.031
2.016.271

78,85%

0,10%

Οι παραπάνω δείκτες δείχνουν την αναλογία κεφαλαίων που έχει διατεθεί σε
κυκλοφοριακό και πάγιο ενεργητικό.

Ίδια κεφάλαια

1.576.923

Σύνολο υποχρεώσεων

1.261.186

125%

580.364
1.237.606

46,89%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την οικονομική αυτάρκεια της εταιρείας.

Σύνολο υποχρεώσεων

1.261.186

Σύνολο παθητικού

3.024.915

42%

1.237.606
2.016.271

61,38%

Ο παραπάνω δείκτης δείχνει την δανειακή εξάρτηση της εταιρείας.

Ίδια κεφάλαια

1.576.923

Πάγιο ενεργητικό

44.802

3520%

580.364
2.031

28575,28%

Ο δείκτης αυτός δείχνει το βαθμό χρηματοδοτήσεως των ακινητοποιήσεων της εταιρείας
από τα ίδια κεφάλαια.

Κυκλοφορούν ενεργητικό
Βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις

2.494.132
1.261.186

1.565.287
198%

1.237.606

126,48%

Ο δείκτης αυτός δείχνει την δυνατότητα της εταιρείας να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες
υποχρεώσεις της με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού.

Αριθμοδείκτες αποδόσεως και αποδοτικότητας
31/12/2021
Αποτελέσμ. προ τόκων &
φόρων

1.239.664

Κύκλος εργασιών

3.288.164

38%

31/12/2020

-510.327
2.599.546
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-19,63%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την απόδοση της εταιρείας χωρίς το συνυπολογισμό
των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.
Καθαρά αποτελέσματα
χρήσεως προ φόρων

1.235.287

Ίδια κεφάλαια

1.576.923

78%

-525.157

-90,49%

580.364

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει την αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρείας.
Μικτά αποτελέσματα

1.613.920

Κύκλος εργασιών

3.288.164

49%

818.284
2.599.546

31,48%

Ο αριθμοδείκτης αυτός απεικονίζει το ποσοστιαίο μέγεθος του μικτού κέρδους επί των
πωλήσεων της εταιρείας.

3.

Προβλεπόμενη πορεία της εταιρείας, κίνδυνοι
Παρά τις παγκόσμιες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες λόγω covid-19, θεωρούμε ότι οι πωλήσεις

και κατ’ επέκταση τα κέρδη μας θα διατηρηθούν στα ίδια επίπεδα με το 2021.
4.

Δραστηριότητες στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης
Είναι διαρκή η προσπάθεια για εξέλιξη στην έρευνα και καινοτομία και την αξιοποίηση των

καλύτερων πρακτικών διεθνώς στον κλάδο των πληροφοριακών συστημάτων και αυτοματισμών για την
εφοδιαστική αλυσίδα (Logistics).
5.

Διαθέσιμο συνάλλαγμα
Δεν υπάρχει.

6.

Πληροφορίες για χρηματοοικονομικά μέσα
Δεν υπάρχουν.

7.

Ακίνητα της εταιρείας
Δεν υπάρχουν.

8.

Υποκαταστήματα εταιρείας
Δεν υπάρχουν.

9.

Επιπτώσεις της Ενεργειακής Κρίσης στις δραστηριότητες της Εταιρείας
Η παγκόσμια ενεργειακή κρίση του 2021 χαρακτηρίζεται από τη συνεχιζόμενη έλλειψη ενέργειας

σε όλον τον κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών της, επηρεάζοντας χώρες όπως

το

Ηνωμένο Βασίλειο την Κίνα και, μεταξύ άλλων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα γνώρισε σημαντική
αύξηση στις τιμές σε όλες της μορφές της ενέργειας. Η Εταιρεία όντας εταιρεία εντάσεως εργασίας δεν
επηρεάζεται έντονα από την ενεργειακή κρίση καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό. Παρά ταύτα, η
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Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί σε καθημερινή βάση τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να πάρει όλα τα
απαραίτητα μέτρα που πιθανόν να χρειαστούν.

Πάντοτε βέβαια παραμένει ως ενδεχόμενο η ενεργειακή κρίση να επιφέρει περαιτέρω αρνητικές
συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία για το 2022 και να επηρεάσει αρνητικά τις δραστηριότητες της
Εταιρείας ή να μειώσει τη ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Καθεμία από αυτές τις εξελίξεις
θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του 2022. Όμως, η μέχρι τώρα εμπειρία
μας από τη διαχείριση της πανδημίας κατά τη χρήση του 2021, μας καθιστά αισιόδοξους για την επίτευξη
των στόχων που έχουν τεθεί για το 2022.

10.

Σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής
της παρούσας έκθεσης
Από την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού μέχρι την ημερομηνία υποβολής της

παρούσας έκθεσης προς έγκριση, δε συνέβησαν σημαντικά γεγονότα, που να επηρεάζουν τα κονδύλια
του Ισολογισμού, την τρέχουσα χρηματοοικονομική θέση και την συνέχιση της δραστηριότητας της
εταιρείας.
Μετά από τα παραπάνω κ. κ. Μέτοχοι σας παρακαλούμε:
1.

Να εγκρίνετε τον Ισολογισμό, τα αποτελέσματα της χρήσης 01/01/2021 - 31/12/2021.

2.

Να απαλλάξετε εμάς από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 01/01/2021– 31/12/2021
σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό.
Καλλιθέα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Χαράλαμπος Φ. Αβρατόγλου
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της εταιρείας OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη με επιφύλαξη
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας OPTIMUM ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Ε. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (η Εταιρεία), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 ης Δεκεμβρίου
2021, την κατάσταση αποτελεσμάτων που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό
προσάρτημα.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο της
έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν
εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021
και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.4308/2014 όπως ισχύει.

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

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
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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 χρήσεως από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της
συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν
υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν
ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την ικανότητα της Εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν
συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να
επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές
οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας
βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή.
Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει
να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων,
συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις
απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη
παρουσίαση.
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 χρήσεως που έληξε την 31.12.2021.
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β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχό μας, για την εταιρεία και το περιβάλλον της,
δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της
Συμβουλίου.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2022
Ανδρέας Αρ. Αλαμάνος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 49351
ΣΟΛ Α.Ε.
Μέλος Δικτύου Crowe Global
Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα
Α.Μ. ΣΟΕΛ 125
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
31.12.2021

31.12.2020
*
Αναμορφωμένα

0
44.802
44.802

0
2.031
2.031

0
0

0
0

0

2.000

485.981
485.981

422.409
424.409

530.783

426.440

54.477
54.477

24.544
24.544

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές
Εμπορικές απαιτήσεις
Λοιπές απαιτήσεις
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα
Σύνολο

927.727
91.778
1.420.150
2.439.654

658.355
149.464
757.468
1.565.287

Σύνολο κυκλοφορούντων

2.494.132

1.589.831

Σύνολο ενεργητικού

3.024.915

2.016.271

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Ενσώματα πάγια
Μηχανολογικός εξοπλισμός
Λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο
Άυλα πάγια στοιχεία
Λοιπά άυλα
Σύνολο
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Συμμετοχές
σε
θυγατρικές,
κοινοπραξίες
Λοιπά
Σύνολο
Σύνολο μη κυκλοφορούντων
Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα
Εμπορεύματα
Σύνολο
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συγγενείς

και

31.12.2021

31.12.2020
*
Αναμορφωμένα

Καθαρή θέση
Καταβλημένα κεφάλαια
Κεφάλαιο
Σύνολο

717.375
717.375

717.375
717.375

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο

194.633
11.263
653.652
859.549

194.633
11.263
-342.907
-137.011

1.576.923

580.364

43.805
143.000
186.805

32.101
166.200
198.301

Υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Τραπεζικά δάνεια
Εμπορικές υποχρεώσεις
Φόρος εισοδήματος
Λοιποί φόροι και τέλη
Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης
Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
Έσοδα επόμενων χρήσεων
Σύνολο

0
220.417
270.205
78.185
70.932
29.974
591.474
1.261.186

0
91.312
226.181
139.636
86.428
694.049
1.237.606

Σύνολο υποχρεώσεων

1.261.186

1.237.606

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

3.024.915

2.016.271

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Σύνολο καθαρής θέσης
Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Λοιπές προβλέψεις
Σύνολο
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ κατά ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
31.12.2020
* Αναμορφωμένα

2021
Κύκλος εργασιών (καθαρός)
Κόστος πωλήσεων
Μικτό αποτέλεσμα
Λοιπά συνήθη έσοδα
Έξοδα διοίκησης
Έξοδα διάθεσης
Λοιπά έξοδα και ζημιές
Έξοδα Έρευνας
Λοιπά έσοδα και κέρδη
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Αποτελέσματα προ φόρων
Φόροι εισοδήματος
Αποτελέσματα περιόδου μετά από
φόρους

3.288.164
1.674.244
1.613.920
252.550
1.866.470
224.672
212.908
15.285
173.942
0
1.239.664
228
4.605
1.235.287
240.523

2.599.546
1.781.262
818.284
368.485
1.186.769
333.339
666.229
697.528
0
0
-510.327
185
15.015
-525.157
130.577

994.763

-655.734
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΕΠΙ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Επωνυμία Οντότητας

OPTIMUM ΜΟΝ/ΣΩΠΗ A.E ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

2. Νομική Μορφή

Λοιπές Νομικές Οντότητες

3. Περίοδος αναφοράς

Χρήση από 01-01-2021 έως 31-12-2021

4. Διεύθυνση Έδρας

Λ Συγγρού 362 Καλλιθέα , ΤΚ 17674

5. Δημόσιο Μητρώο Εγγραφής

3446201000

6. Αριθμός Μητρώου

095426696

7. Κατηγορία Οντότητας σύμφωνα με

Μικρή Οντότητα

τον Ν. 4308/2014
8. Δήλωση περί συμμόρφωσης με τον Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κλειόμενης χρήσης
νόμο

έχουν καταρτισθεί σε πλήρη συμφωνία με τον νόμο και τα
προβλεπόμενα για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(Ν.4308/2014 και λοιπές σχετικές διατάξεις)

9. Για την κλειόμενη χρήση
καταρτίσατε:

Ως μικρή οντότητα κάναμε χρήση της επιλογής της
παραγράφου 7 του άρθρου 16 του Ν.4308/2014 και
κατάρτισε για την κλειόμενη χρήση Ισολογισμό του
υποδείγματος Β.1.1 και Κατάσταση Αποτελεσμάτων του
υποδείγματος Β.2.1.

10. H oντότητα λειτουργεί με την

Ναι

παραδοχή της συνεχιζόμενης
δραστηριότητας;
11. Εξηγήστε τους λόγους γιατί
δεν υπάρχει παραδοχή περί
συνεχιζόμενης
δραστηριότητας τουλάχιστον
τους επόμενους 12 μήνες
μετά την ημερομηνία του
ισολογισμού;
12. Είναι η οντότητα υπό εκκαθάριση;

Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση.

13. Ανάλυση του συνολικού ποσού των Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.
χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων,
εγγυήσεων ή ενδεχόμενων
επιβαρύνσεων και υποχρεώσεων
που δεν εμφανίζονται στον
ισολογισμό με ένδειξη της φύσης
και μορφής των σχετικών
εξασφαλίσεων που έχουν
παρασχεθεί.
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14. Ανάλυση των δεσμεύσεων που

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

αφορούν παροχές σε εργαζομένους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
15. Ανάλυση των δεσμεύσεων προς
οντότητες του ομίλου ή προς
συγγενείς οντότητες.
16. Ποσά Προκαταβολών και
Πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα
μέλη Διοικητικών, διαχειριστικών
και εποπτικών συμβουλίων με
μνεία του επιτοκίου, των όρων
χορήγησης και των ποσών που
επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν
εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης
καθώς και τις δεσμεύσεις που
αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους
με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα
στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται
αθροιστικά για κάθε κατηγορία των
προσώπων αυτών.
17. Έσοδα ή Έξοδα ιδιαιτέρου ύψους ή
ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας
(παρ.17 αρ.29). Υπάρχουν έσοδα ή
έξοδα που επηρεάζουν το
αποτέλεσμα;
18. Mέθοδος κοστολόγησης
αποθεμάτων
19. Mέθοδος αποτίμησης των
χρηματοκοικονομικών
υποχρεώσεων μακροπρόθεσμης
λήξης
20. Επιλογή καταχώρησης
αναβαλλόμενων φόρων
21. Αλλαγές στις "λογιστικές πολιτικές"
και τις "λογιστικές εκτιμήσεις"
22. Διόρθωση σφαλμάτων
προηγούμενων περιόδων
23. Συνοπτική αναφορά των
λογιστικών πολιτικών που
ακολουθεί η οντότητα για τα
επιμέρους στοιχεία των
χρηματοοικονομικών της
καταστάσεων (παρ. 5 αρ. 29).
24. Υπήρξαν παρεκκλίσεις από την
εφαρμογή των ΕΛΠ για να
εκπληρωθεί
η υποχρέωση της εύλογης
παρουσίασης των

Δεν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

Δεν υπάρχουν ποσά προκαταβολών και πιστώσεων προς
μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών
συμβουλίων. Δεν υπάρχουν ποσά δεσμεύσεων που
αναλήφθηκαν για λογαριασμό μελών των συμβουλίων
αυτών.

Δεν υπάρχουν σημαντικά κονδύλια εσόδων ή εξόδων
στην περίοδο που επηρεάζουν τα αποτελέσματα.

Μέση τιμή
Αποτίμηση με μέθοδο σταθερού επιτοκίου

Όχι
Δεν υπάρχει , εκτός από τη σημείωση προσαρτήματος 32
Όχι
Οι Λογιστικές Πολιτικές της οντότητας αναλύονται στο
σχετικό παράρτημα Α που συνοδεύει το παρόν προσάρτημα.

Δεν έγιναν παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των διατάξεων
του Ν. 4308/2014 λόγω ανάγκης εκπλήρωσης της
υποχρέωση της εύλογης παρουσίασης των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων;
25. Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή
Δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις που
μια υποχρέωση σχετίζεται με
σχετίζονται με περισσότερα από ένα κονδύλια του
περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού.
Ισολογισμού, γνωστοποιείται η
σχέση του στοιχείου αυτού με τα
σχετιζόμενα κονδύλια των
χρηματοοικονομικών καταστάσεων
(παρ. 7 αρ. 29). Σχετίζεται ένα
περιουσιακό στοιχείο ή μια
υποχρέωση με περισσότερα από
ένα κονδύλια του Ισολογισμού;
26. Πληροφορίες για την περίπτωση
Δεν εφαρμόστηκε το άρθρο 24 και δεν έγινε επιμέτρηση
επιμέτρησης στην εύλογη αξία
στην εύλογη αξία.
σύμφωνα με το άρθρο 24 (παρ. 10
αρ. 29). Εφαρμόσατε επιμέτρηση
στην εύλογη αξία;
27. Το συνολικό χρέος της οντότητας
Δεν υπάρχουν χρέη της οντότητας που καλύπτονται με
που καλύπτεται με εξασφαλίσεις
εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα.
που παρέχονται από την οντότητα
με ένδειξη της φύσης και της
μορφής της εξασφάλισης (παρ. 13
αρ. 29). Υπάρχουν χρέη της
οντότητας που καλύπτονται με
εξασφαλίσεις;
28. Ποσά των υποχρεώσεων της
Δεν υπάρχουν υποχρεώσεις που καθίστανται απαιτητές μετά
οντότητας που καθίστανται
από 5 έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.
απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη
από την ημερομηνία του
ισολογισμού (παρ. 14 αρ. 29).
Υπάρχουν μακροπρόθεσμες
υποχρεώσεις που καθίστανται
απαιτητές μετά από 5 έτη από τη
ημερομηνία του
ισολογισμού;
29. Ποσό τόκων περιόδου με το οποίο Δεν ενσωματώθηκαν τόκοι έντοκων υποχρεώσεων περιόδου
αυξήθηκε το κόστος απόκτησης
που αναλογούν στην κλειόμενη περίοδο στην αξία κτήσης
αποθεμάτων ή υπηρεσιών (παρ. 18 αποθεμάτων ή το κόστος κτήσης υπηρεσιών.
άρ. 29).
30. Μέσος όρος απασχολούμενων στην Ο μέσος όρος του προσωπικού της οντότητας κατά την
περίοδο (παρ. 23α αρ. 29).
κλειόμενη περίοδο ανήλθε σε 32 απασχολούμενους
31. Περιλαμβάνεται πίνακας
Δεν περιλαμβάνεται ο πίνακας των παγίων.
Ενσώματων και Άυλων παγίων
περιουσιακών στοιχείων (παρ. 8 αρ.
29).
32. Αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής αναφορικά με την κατανομή των καθορισμένων παροχών
προσωπικού σε περιόδους υπηρεσίας , σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζόμενους»
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Η Επιτροπή Διερμηνειών των ΔΠΧΑ εξέδωσε τον Μάιο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας σύμφωνα με το Διεθνές
Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19», στην οποία περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον
τρόπο κατανομής των παροχών σε περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος
καθορισμένων παροχών ανάλογου εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την
παροχή αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του
Εργατικού Δικαίου»).
Με βάση την ως άνω απόφαση διαφοροποιείται ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονταν στην Ελλάδα
κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα αυτό, και κατά συνέπεια, οι
οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα
ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την λογιστική τους πολιτική ως προς το θέμα αυτό.
Η Εταιρεία μέχρι την έκδοση της απόφασης ημερήσιας διάταξης, εφάρμοζε το ΔΛΠ 19
κατανέμοντας τις παροχές που ορίζονται από το άρθρο 8 του Ν.3198/1955, τον Ν.2112/1920 και
της τροποποίησής του από τον Ν.4093/2012 στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την
ημερομηνία συνταξιοδότησης των εργαζομένων.
Η εφαρμογή της εν λόγω οριστικής απόφασης στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, έχει ως
αποτέλεσμα να γίνεται πλέον η κατανομή των παροχών στα τελευταία 16 έτη μέχρι την ημερομηνία
συνταξιοδότησης των εργαζομένων ακολουθώντας την κλίμακα του Ν.4093/2012.
Βάσει των ανωτέρω, η εφαρμογή της ως άνω οριστικής απόφαση έχει αντιμετωπισθεί ως μεταβολή
λογιστικής πολιτικής, εφαρμόζοντας την αλλαγή αναδρομικά από την έναρξη της πρώτης
συγκριτικής περιόδου, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 - 22 του ΔΛΠ 8. Οι παρακάτω πίνακες
παρουσιάζουν την επίδραση από την εφαρμογή της οριστικής απόφασης για κάθε συγκεκριμένο
κονδύλι των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων που επηρεάζεται. Τυχόν γραμμές οι οποίες δεν
επηρεάστηκαν από τις αλλαγές που επέφερε η μεταβολή της λογιστικής πολιτικής δεν
περιλαμβάνονται στον πίνακα:
Απόσπασμα Ισολογισμού

31/12/2020

Επίδραση
αλλαγής
λογιστικής πολιτικής

31.12.2020
* Αναμορφωμένα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Λοιπά

457.972

-35.563

422.409

Σύνολο

459.972

-35.563

424.409

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

462.003

-35.563

426.440

2.051.834

-35.563

2.016.271

Σύνολο ενεργητικού
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ

31/12/2020

Επίδραση
αλλαγής
λογιστικής πολιτικής

31.12.2020
* Αναμορφωμένα

-441.007

98.100

-342.907

-235.111

98.100

-137.011

482.264

98.100

580.364

165.764

-133.663

32.101

331.964

-133.663

198.301

2.051.834

-35.563

2.016.271

Καθαρή θέση
Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Σύνολο καθαρής θέσης

Προβλέψεις
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
Σύνολο

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

Καλλιθέα, 8 Φεβρουαρίου 2022

Χαράλαμπος Φ. Αβρατόγλου

Αντώνιος Ν. Κοτζαμανίδης

Γρηγόριος Γ. Τσούρτος

Νεκταρία Α. Λιβανίου

Πρόεδρος του

Διευθύνων

Οικονομικός και

Διευθύντρια

Διοικητικού Συμβουλίου

Σύμβουλος

Διοικητικός Διευθυντής

Λογιστηρίου
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