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Δηλώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Οι κάτωθι υπογράφοντες, με την ιδιότητα τους ως μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

Δηλώνουμε ότι:
Οι συνημμένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών Προτύπων
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της
εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 31/08/2019 και θα δημοσιοποιηθούν
στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας www.active.gr.

Ν.Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Α.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΚ 210625

Α.Δ.Τ. ΑΙ 661125
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Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ».
Έκθεση Ελέγχου επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
Γνώμη.
Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρίας
«ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (η Εταιρία), οι οποίες αποτελούνται από την
εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις εταιρικές
και ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εισοδημάτων, μεταβολών ιδίων
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη
σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.
Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις
παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της εταιρίας «ΑΚΤΙΒ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και των θυγατρικών αυτής (ο Όμιλος) κατά την 31 η
Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε
την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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 εταιρικών και
ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων». Είμαστε ανεξάρτητοι από την Εταιρία

και τις

ενοποιούμενες θυγατρικές της, καθόλη 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 εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 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 τη γνώμη μας.
Ευθύνες

της

διοίκησης

επί

των

εταιρικών

και

ενοποιημένων

χρηματοοικονομικών

καταστάσεων.
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως
απαραίτητες,

ώστε

να

καθίσταται

δυνατή

η
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χρηματοοικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι
υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Εταιρία ς και του Ομίλου να συνεχίσουν τη
δραστηριότητά τους, 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 Εταιρία και τον Όμιλο ή να διακόψει τη
δραστηριότητά τους ή δεν έχει άλλη ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από το να προβεί σ ’αυτές τις
ενέργειες.
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών
καταστάσεων.
Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές 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 χρηματοοικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση
αυτές τις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 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 εταιρικές και ενοποιημένες
χρηματοοικονομικές 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 Εταιρίας και του Ομίλου.
 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.
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 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 Εταιρίας και του Ομίλου να συνεχίσουν τη δραστηριότητά
τους. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση
ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών

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 Εταιρία και ο Όμιλος να παύσουν να λειτουργούν ως συνεχιζόμενη
δραστηριότητα.
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των εταιρικών και ενοποιημένων
χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά
πόσο οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες
συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.
 Αποκτούμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με την χρηματοοικονομική
πληροφόρηση των οντοτήτων ή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εντός του Ομίλου για την
έκφραση γνώμης επί των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Είμαστε
υπεύθυνοι για την καθοδήγηση, την επίβλεψη και την εκτέλεση του ελέγχου της Εταιρίας και των
θυγατρικών της. Παραμένουμε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ελεγκτική μας γνώμη.
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 των άρθρων 150 και 153 του Ν. 4548/2018 και το περιεχόμενο αυτής
αντιστοιχεί με τις συνημμένες (εταιρικές και ενοποιημένες) χρηματοοικονομικές καταστάσεις της
χρήσης που έληξε την 31/12/2019.
β) Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για την εταιρία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ
ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το περιβάλλον της, δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες
στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού της Συμβουλίου.
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2) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων τριών εκ των τεσσάρων θυγατρικών της Εταιρείας, κατά την
31/12/2019, έχει καταστεί κατώτερο από το μισό (1/2) του μετοχικού των κεφαλαίου και ως εκ τούτου
συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν.4548/2018.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνιος Χ.Λυμπεραίος
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 4, 115 28 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159
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Α. Κατάσταση Οικονομικής Θέσης.
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
644.122,62

Ενσώματα πάγια

3

2.193.679,52

699.574,80

1.372.026,73

Άυλα περιουσιακά στοιχεία

4

394.495,06

433.500,76

134.070,91

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

5

204.517,71

187.082,46

164.787,19

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

6

53.229,28

40.256,13

45.845,24

40.056,56

Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές μισθώσεις

10

1.804.153,73

1.497.062,98

1.804.153,73

Επενδύσεις σε Θυγατρικές

7

0,00

0,00

337.200,00

1.497.062,98
196.000,00

4.650.075,30

2.857.477,13

3.858.083,80

2.669.861,41

Σύνολο

160.800,59
131.818,66

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα

8

3.921.545,89

1.558.340,83

2.560.939,82

1.187.654,56

Απαιτήσεις από πελάτες

9

8.613.364,24

6.151.589,08

8.636.430,58

6.215.321,22

Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές μισθώσεις

10

617.597,82

497.236,10

617.597,82

497.236,10

Λοιπές απαιτήσεις

11

3.733.325,69

839.647,88

3.413.102,45

955.287,88

Δεσμευμένες καταθέσεις

12

692.212,20

572.483,67

685.686,95

572.483,67

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

13

1.812.083,74

948.904,94

1.516.975,01

829.691,54

19.390.129,58

10.568.202,50

17.430.732,63

10.257.674,97

24.040.204,88

13.425.679,63

21.288.816,43

12.927.536,38

Σύνολο
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ίδια Κεφάλαια
Μετοχικό Κεφάλαιο

14

510.000,00

510.000,00

510.000,00

510.000,00

Αποθεματικά

15

104.037,19

80.620,78

101.277,19

80.620,78

Αποτελέσματα εις νέο

15

1.044.525,71

563.117,13

1.328.405,58

730.780,03

439,23

0,00

0,00

0,00

1.659.002,13

1.153.737,91

1.939.682,77

1.321.400,81

Διαφορές ενοποίησης
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων μετόχων εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

831,57

578,31

0,00

0,00

1.659.833,70

1.154.316,22

1.939.682,77

1.321.400,81

366.493,22

298.661,26

321.381,64

278.975,14

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζόμενους
μετά την έξοδο από την υπηρεσία

16

Δάνεια

17

140.701,29

215.701,29

140.701,29

215.701,29

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

18

1.159.406,95

84.460,82

667.568,46

84.460,82

Λοιπές προβλέψεις

19

12.000,00

0,00

0,00

0,00

1.678.601,46

598.823,37

1.129.651,39

579.137,25

3.519.308,38

1.263.893,83

3.500.720,45

1.263.893,83

Σύνολο
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών

17

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

17

74.170,70

75.000,00

74.170,70

75.000,00

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις

18

282.791,35

0,00

203.190,87

0,00

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

20

16.667.494,88

10.333.646,21

14.283.395,84

9.688.104,49
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Τρέχων Φόρος εισοδήματος
Σύνολο

21

158.004,41

0,00

158.004,41

0,00

20.701.769,72

11.672.540,04

18.219.482,27

11.026.998,32

Σύνολο υποχρεώσεων

22.380.371,18

12.271.363,41

19.349.133,66

11.606.135,57

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και υποχρεώσεων

24.040.204,88

13.425.679,63

21.288.816,43

12.927.536,38
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Β. Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Συνολικών Εισοδημάτων.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις)

22

43.201.332,26

41.473.832,38

42.928.613,97

41.796.739,72

Κόστος πωλήσεων

23

-38.676.730,07

-38.343.927,22

-39.565.166,37

-38.850.748,14

4.524.602,19

3.129.905,16

3.363.447,60

2.945.991,58

Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα

24

581.889,16

385.231,27

548.342,96

502.360,63

Έξοδα διοίκησης

25

-1.550.971,62

-939.472,76

-1.038.330,28

-814.555,36

Έξοδα διάθεσης

25

-2.366.323,92

-1.923.254,21

-1.691.939,02

-1.757.618,32

Άλλα έξοδα

26

-90.304,82

-67.148,36

-74.950,23

-66.036,87

1.098.890,99

585.261,10

1.106.571,03

810.141,66

Κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών και
επενδυτικών αποτελεσμάτων
Χρηματοοικονομικά ΄Εσοδα

27

1.429,25

1.177,81

1.323,34

1.177,54

Χρηματοοικονομικά ΄Εξοδα

27

-353.025,32
747.294,92

-224.130,21
362.308,70

-316.415,98
791.478,39

-222.662,11
588.657,09

Κέρδη προ φόρων
Φόρος εισοδήματος

28

Κέρδη περιόδου μετά από φόρους

-246.249,02

-120.265,13

-212.739,90

-175.528,93

501.045,90

242.043,57

578.738,49

413.128,16

Τα Κέρδη αποδίδονται σε:

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
Μετόχους Εταιρίας
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

508.129,02

245.465,26

578.738,49

413.128,16

-7.083,12

-3.421,69

0,00

0,00

501.045,90

242.043,57

413.128,16

273.046,73
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Γ. Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
ΟΜΙΛΟΣ
Ποσά σε ευρώ
Καθαρή θέση ενάρξεως 1.1.2018

Καταβλημένο
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Δικαιώματα
μειοψηφίας

Σύνολο

240.000,00

80.620,78

317.651,87

0,00

638.272,65

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

270.000,00

0,00

0,00

0,00

270.000,00

Καταβολή αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου

200.000,00

0,00

0,00

0,00

200.000,00

-196.000,00

0,00

0,00

0,00

-196.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

245.465,26

-3.421,69

242.043,57

Καθαρή θέση λήξεως 31.12.2018

510.000,00

80.620,78

563.117,13

578,31

1.154.316,22

Καθαρή θέση ενάρξεως 1.1.2019

510.000,00

80.620,78

563.117,13

0,00

1.153.737,91

Απαλοιφές μετοχικού κεφαλαίου
Δικαιώματα μειοψηφίας
Αποτέλεσματα χρήσεως 1.1.-31.12.2018

Εσωτερικές μεταφορές
Καταβολή αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου
Απαλοιφές μετοχικού κεφαλαίου
Δικαιώματα μειοψηφίας

0,00

25.016,41

68.172,69

0,00

93.189,10

249.500,00

0,00

0,00

0,00

249.500,00

-245.500,00

-1.600,00

-90.539,21

0,00

-337.639,21

-4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

508.129,02

-7.083,12

501.045,90

510.000,00

104.037,19

1.048.879,63

-3.083,12

1.659.833,70

Αποτέλεσματα χρήσεως 1.1.-31.12.2019
Καθαρή θέση λήξεως 31.12.2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποσά σε ευρώ

Καταβλημένο
Μετοχικό
Κεφάλαιο

Αποθεματικά

Αποτελέσματα
εις νέο

Σύνολο

Καθαρή θέση ενάρξεως 1.1.2018

240.000,00

80.620,78

317.651,87

638.272,65

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

270.000,00

0,00

0,00

270.000,00

Εσωτερικές μεταφορές

0,00

0,00

0,00

0,00

Διανομές μερισμάτων

0,00

0,00

0,00

0,00

Αποτέλεσματα χρήσεως 1.1.-31.12.2018

0,00

0,00

413.128,16

413.128,16

Καθαρή θέση λήξεως 31.12.2018

510.000,00

80.620,78

730.780,03

1.321.400,81

Καθαρή θέση ενάρξεως 1.1.2019

510.000,00

80.620,78

730.780,03

1.321.400,81

Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου

0,00

0,00

0,00

0,00

Εσωτερικές μεταφορές
Διαφορές από αναδρομική μεταβολή στις λογιστικές
μεθόδους
Αποτέλεσματα χρήσεως 1.1.-31.12.2019

0,00

20.656,41

-20.656,41

0,00

0,00

0,00

39.543,47

39.543,47

0,00

0,00

578.738,49

578.738,49

510.000,00

101.277,19

1.328.405,58

1.939.682,77

Καθαρή θέση λήξεως 31.12.2019
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Δ. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018

Έμμεση μέθοδος

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2018 31/12/2017

Λειτουργικές δραστηριότητες
Κέρδη/(Ζημίες) περιόδου προ φόρων

362.308,70

588.657,09

425.885,19

143.560,54
114.910,14
-1.321,90

142.047,37
95.224,02
-1.321,90

134.171,99
105.319,13
-109.794,87

68,33
-142.555,12

68,33
-144.022,95

257,22
15.237,74

476.970,69

680.651,96

571.076,40

-448.693,91
-3.143.612,87
3.471.254,73
355.918,63

-78.007,64
-3.205.656,08
2.708.583,65
105.571,88

-259.978,16
234.062,40
-628.897,55
-83.736,91

-184.654,16
-224.130,21

-184.654,16
-222.662,11

-142.771,60
-183.247,13

-52.865,74

-301.744,39

-409.755,64

-633.695,02
0,00
0,00
366.685,33
-267.009,69

-304.029,50
0,00
-196.000,00
366.685,06
-133.344,44

-192.639,39
1.365,45
0,00
168.009,39
-23.264,55

270.000,00
4.000,00
39.540,97
0,00

270.000,00
0,00
39.540,97
0,00

0,00
0,00
760.104,72
-15.000,00

313.540,97

309.540,97

745.104,72

-6.334,46

-125.547,86

312.084,53

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου

955.239,40

955.239,40

643.154,87

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου

948.904,94

829.691,54

955.239,40

Πλέον/Μείον : Προσαρμογές για
Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
περιουσιακών στοιχείων
Προβλέψεις
Αποτέλεσμα (κέρδη/ζημίες) από πώληση περιουσιακών στοιχείων
Αναλογούσες στη χρήση επιχορηγήσεις - Συναλλαγματικές διαφορές
κλπ.
Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

Λειτουργικές ταμιακές εισροές/εκροές πρίν από κεφάλαιο
κίνησης
Πλέον : Προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες
(Αύξηση)/μείωση αποθεμάτων
(Αύξηση)/μείωση απαιτήσεων
Αύξηση/(μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών)

Πλέον :
Καταβληθείς φόρος εισοδήματος
Καταβληθέντες τόκοι
Καθαρές Ταμειακές Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
(α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοιν/ξιών και λοιπών επενδύσεων
Τόκοι εισπραχθέντες & συναφή έσοδα εισπραχθέντα (+ μερίσματα)
Καθαρές Ταμειακές Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από καταβολή του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Μερίσματα πληρωθέντα
Καθαρές Ταμειακές Ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση/(μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα &
ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ)
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Ε. Σημειώσεις επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.
1. Πληροφορίες για τον Όμιλο.
1.1. Γενικές πληροφορίες.
Η εταιρία με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό
τίτλο «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.E.» (στο εξής «η Εταιρία») ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1995
(ΦΕΚ 1813/27.4.1995 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε.), ως Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΑΚΤΙΒ
ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡΣ ΣΥΣΤΕΜΣ Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης» και μετατράπηκε το 2007 σε Ανώνυμη Εταιρία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 (ΦΕΚ 9145/03.08.2007 τ. Α.Ε. & Ε.Π.Ε). Έχει την έδρα της
στο Δήμο Ν.Ηρακλείου Αττικής, όπου βρίσκονται τα γραφεία της επί της οδού Παπαδάκη και Τσικλητήρα
15, υπάγεται στην Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, έχει Α.Φ.Μ. 095515540 και η διεύθυνση της στο διαδίκτυο είναι
www.active.gr.
Η εταιρία κατατάσσεται ως μεσαία οντότητα σύμφωνα με το Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
και η διάρκεια της λήγει την 1/8/2057.
Ο κύριος σκοπός και αντικείμενο της εταιρίας είναι η κατασκευή, επισκευή, εμπορία και μίσθωση
ηλεκτρονικών υπολογιστών καθώς και η εισαγωγή, διανομή και εξαγωγή προγραμμάτων ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας, της χρήσης από 1 Ιανουαρίου
έως 31 Δεκεμβρίου 2019, εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 31 Αυγούστου 2019 και έχουν
καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (στο εξής ΔΠΧΑ) που έχουν
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες), η έκθεση ελέγχου του ορκωτού
ελεγκτή λογιστή και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρίας
www.active.gr.
1.2. Δομή του Ομίλου.
Οι χρηματοοικονομικές αυτές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις
της «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.E.» (η Εταιρία) και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της
Εταιρίας και των θυγατρικών της (ο Όμιλος), όπως παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα, για τη χρήση
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.

Ν.Ηράκλειο - Αττικής

ΤΟΤΑΛ ΠΡΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Xαλάνδρι - Αττικής

98%

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ν.Ηράκλειο - Αττικής

98%

Xαλάνδρι - Αττικής

100%

Σπάτα - Αττικής

100%

PTH PARTS TRADING HELLAS M.AE
ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ Μ.ΑΕ
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2. Οι σημαντικές λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος και η Εταιρία.
2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Οι εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31/12/2019 αφορούν τη χρήση 2019
(1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019) και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που έχουν
υιοθετηθεί από την ΕΕ.
Η σύνταξη των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2019 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ γίνεται
οικειοθελώς, κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της
10/12/2019.
Αυτές οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της
δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα ΔΠΧΑ που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των διερμηνειών τους, οι οποίες έχουν εκδοθεί από την
Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο Όμιλος και η Εταιρία έχουν υιοθετήσει όλα τα πρότυπα και τις διερμηνείες, η εφαρμογή των οποίων
είναι υποχρεωτική κατά την 1 Ιανουαρίου 2018. Οι λογιστικές αρχές πού περιγράφονται κατωτέρω, έχουν
εφαρμοσθεί σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται.
Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
(ΕΛΠ) μέχρι και την 31/12/2017. Τα πρότυπα αυτά διαφέρουν σε ορισμένες περιοχές από τα ΔΠΧΑ.
Οι παρούσες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους,
με εξαίρεση κάποια χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αποτιμήθηκαν στο αναπόσβεστο
κόστος τους με τη χρήση του πραγματικού

επιτοκίου (δοσμένες εγγυήσεις). Η κατάρτιση των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισμένων σημαντικών
λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσεων στη διαδικασία εφαρμογής των λογιστικών αρχών, που επηρεάζουν
τα υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχομένων απαιτήσεων
και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα παρουσιαζόμενα
ποσά εσόδων και εξόδων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Παρά το γεγονός ότι οι εκτιμήσεις
βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της Διοίκησης, τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται τελικά
να διαφέρουν από τις εκτιμήσεις αυτές.

Οι εταιρικές και οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1-31.12.2019,
περιλαμβάνουν συγκριτική πληροφόρηση, η οποία είναι:
 Για την Κατάσταση Oικονομικής Θέσης, η 31.12.2018 (1.1.-31.12.2018).
 Για την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, η 31.12.2018 (1.1.-31.12.2018).
 Για την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης, η 31.12.2018 (1.1.-31.12.2018).
 Για την Κατάσταση Ταμειακών Ροών, η 31.12.2018 (1.1.-31.12.2018).
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2.2 Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων.
Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) καθώς και η Επιτροπή Διερμηνειών (IFRIC), έχουν
ήδη εκδώσει νέα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες ή έχουν τροποποιήσει υφιστάμενα πρότυπα. Η
εκτίμηση της διοίκησης της εταιρίας σχετικά με την επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων
προτύπων και διερμηνειών στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας, παρατίθεται παρακάτω.
Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ στη χρήση 2019.
«Νέο Δ.Π.Χ.Α. 16 Μισθώσεις». Προβλέπει την εισαγωγή ενός απλού μοντέλου μισθώσεων για τον
μισθωτή απαιτώντας την αναγνώριση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων για όλες τις μισθώσεις
που έχουν διάρκεια μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο εκμισθωτής συνεχίζει να ταξινομεί τις μισθώσεις ως
λειτουργικές και χρηματοδοτικές. Το νέο πρότυπο έχει ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή
μετά την 01.01.2019.
«Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλου 2015-2017». Αφορά διορθώσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 3,
ΔΠΧΑ 11, ΔΛΠ 12 και ΔΛΠ 23. Εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που
ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρία.
«Μακροπρόθεσμα Συμφέροντα σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες - Τροποποίηση του ΔΛΠ 28».
Εξετάζει αν μακροπρόθεσμα συμφέροντα σε συγγενείς ή κοινοπραξίες που στην ουσία αποτελούν μέρος
της καθαρής επένδυσης, εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 για σκοπούς απομείωσης. Εγκρίθηκε
τον Οκτώβριο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν είχε
επίπτωση στην εταιρία.
«Χαρακτηριστικά Προπληρωμής με Αρνητική Αποζημίωση - Τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9»
Εξετάζει αν χρεωστικοί τίτλοι θα μπορούσαν να έχουν συμβατικές χρηματοροές που είναι μόνο πληρωμές
κεφαλαίου και τόκου, αν οι συμβατικοί όροι επιτρέπουν την εξόφληση σε ποσό που θα ήταν μεγαλύτερο
ή μικρότερο από το ανεξόφλητο ποσό του κεφαλαίου και του τόκου. Εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2017,
με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρία.
«Διερμηνεία 23 Αβεβαιότητα επί φορολογικών χειρισμών» Εξετάζει αν είναι ενδεδειγμένη η
αναγνώριση τρέχουσας φορολογικής απαίτησης στην περίπτωση που η νομοθεσία απαιτεί να γίνουν
πληρωμές σε σχέση με αμφισβητούμενους φορολογικούς χειρισμούς. Εγκρίθηκε τον Ιούνιο του 2017 με
ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2019. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρία.
«Τροποποίηση Προγράμματος Περικοπή και Διακανονισμός-Τροποποίηση του ΔΛΠ 19».
Απαιτεί την χρήση επικαιροποιη μένων αναλογιστικών παραδοχών για τον προσδιορισμό του κόστους και
του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς μετά την τροποποίηση του
προγράμματος την περικοπή ή τον διακανονισμό κατά την επιμέτρηση της υποχρέωσης καθορισμένης
παροχής. Εγκρίθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2019. Δεν είχε επίπτωση στην εταιρία.
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Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες με ισχύ για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την
01.01.2020.
«Εφαρμογή ΔΠΧΑ 9 Χρηματοοικονομικά στοιχεία με το ΔΠΧΑ 4 Ασφαλιστήρια συμβόλαια».
Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2016 και παρέχει απαλλαγή στην εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 μέχρι την
31.12.2020, σης ασφαλιστικές οντότητες που εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 4. Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.
«Τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8», αναφορικά με τον ορισμό του σημαντικού
(material) που εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά
την 01.01.2020. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρία.
«Τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΠΧΑ 3», αναφορικά με τον ορισμό της επιχείρησης (Business), που
εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2018 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2020.
Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην εταιρία.
«ΔΠΧΑ 17 Ασφαλιστικές Συμβάσεις». Αντικαθιστά το ΔΠΧΑ 4 και καθιερώνει αρχές για την
αναγνώριση επιμέτρηση παρουσίαση και γνωστοποιήσεις των εκδιδομένων ασφαλιστικών συμβάσεων.
Εγκρίθηκε τον Μάιο του 2017 με ισχύ για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021.
Δεν έχει εφαρμογή στην εταιρία.
«Τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7 αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις
του επιτοκίου αναφοράς». Επιφέρει τροποποιήσεις στη λογιστική της αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 και
του ΔΛΠ 39 για την παροχή εξαιρέσεων από τη διακοπή της λογιστικής της αντιστάθμισης, λόγω της
επίπτωσης από την μεταρρύθμιση του επιτοκίου αναφοράς. Εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2019 με ισχύ
για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2021. Δεν αναμένεται να έχει εφαρμογή στην
εταιρία.
«Τροποποίηση στο ΔΛΠ 1 αναφορικά με την ταξινόμηση των υποχρεώσεων ως
βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων». Εγκρίθηκε τον Ιανουάριο του 2020 με ισχύ για ετήσιες
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01.01.2022 και αναδρομική εφαρμογή βάσει του ΔΛΠ 8. Δεν
αναμένεται να έχει επίπτωση στην εταιρία.
2.3 Πληροφόρηση κατά τομέα
Οι δραστηριότητες του Ομίλου και της εταιρίας, με δεδομένο ότι διενεργούνται κυρίως στην Ελλάδα και
είναι ομογενοποιημένες, θεωρούνται ως ένας τομέας.
2.4 Ενοποίηση.

Θυγατρικές επιχειρήσεις.
Οι ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις περιλαμβάνουν τις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
της Εταιρίας και των ελεγχόμενων από αυτή επιχειρήσεων (θυγατρικές). Έλεγχος υπάρχει όταν η Εταιρία
έχει τη δυνατότητα να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης
με σκοπό την απόκτηση οφέλους. Τα αποτελέσματα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των
θυγατρικών, ενσωματώνονται στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης.
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Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των θυγατρικών συντάσσονται με τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που
ακολουθεί η Εταιρία. Οι ενδοομιλικές συναλλαγές, τα ενδοομιλικά υπόλοιπα και τα ενδοομιλικά έσοδα και
έξοδα, απαλείφονται κατά την ενοποίηση. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την εξαγορά επιχειρήσεων, αν
είναι θετική αναγνωρίζεται ως μη αποσβέσιμο περιουσιακό στοιχείο, υποκείμενο ετησίως σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας του. Αν είναι αρνητική, αναγνωρίζεται ως έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων
του Ομίλου.
Υπεραξία, είναι η διαφορά μεταξύ τιμήματος για την απόκτηση και εύλογης αξίας των επιμέρους
περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόμενων υποχρεώσεων της αποκτώμενης.
2.5 Συναλλαγματικές μετατροπές.

Λειτουργικό νόμισμα και νόμισμα παρουσίασης.
Τα στοιχεία των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων των εταιριών του Ομίλου και της εταιρίας,
αποτιμώνται με χρήση του νομίσματος του οικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο λειτουργούν
(λειτουργικό νόμισμα). Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις εκφράζονται σε Ευρώ, που είναι το
λειτουργικό νόμισμα της εταιρίας.

Συναλλαγές και υπόλοιπα.
Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται στο λειτουργικό νόμισμα με τη χρήση των ισοτιμιών
που ισχύουν κατά την ημερομηνία των συναλλαγών (spot exchange rate).
Κέρδη και ζημιές από συναλλαγματικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων
συναλλαγών κατά την διάρκεια της περιόδου και από την μετατροπή των νομισματικών στοιχείων που
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα με τις ισχύουσες ισοτιμίες, κατά την ημερομηνία ισολογισμού,
καταχωρούνται στα αποτελέσματα.
2.6 Ενσώματα πάγια.
Τα ενσώματα πάγια αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσεως τους. Μεταγενέστερα επιμετρώνται στο
κόστος κτήσεως, μείον τις αποσβέσεις τους. Το κόστος κτήσεως περιλαμβάνει όλες τις άμεσα επιρριπτέες
δαπάνες, για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της
λογιστικής αξίας των ενσώματων παγίων, μόνον αν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα
εισρεύσουν στην επιχείρηση και το κόστος τους μπορεί να αποτιμηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι
συντηρήσεις αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν πραγματοποιούνται.
Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ατέρμονα ωφέλιμη ζωή και δεν αποσβένονται, υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους ετησίως. Τα αποσβενόμενα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί.
Οι αποσβέσεις των ενσώματων παγίων υπολογίζονται με τη σταθερή μέθοδο μέσα στη διάρκεια της
ωφέλιμης ζωής τους, που έχει ως εξής :
-Αυτοκίνητα – λοιπά μέσα μεταφοράς
-Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός

8 – 10 χρόνια
10 χρόνια
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-Εξοπλισμός Η/Υ κύριος και περιφερειακός

5 χρόνια

Οι προσθήκες και βελτιώσεις επί των μισθωμένων ακινήτων, στα οποία στεγάζονται όλες οι εγκαταστάσεις
της εταιρίας και των δύο θυγατρικών της, αποσβένονται σύμφωνα με την περίοδο μίσθωσης.
Δεν έχουν αναγνωρισθεί υπολειμματικές αξίες ενσωμάτων παγίων, ενώ οι ωφέλιμες ζωές τους υπόκεινται
σε επανεξέταση και παρακολούθηση, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την κατάσταση των
κατηγοριών των παγίων, σε κάθε ετήσιο ισολογισμό.
Κατά την πώληση των ενσώματων παγίων, οι διαφορές μεταξύ του τιμήματος που λαμβάνεται και της
λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζημίες στα αποτελέσματα.
2.7 Άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Η εταιρία και ο όμιλος κατέχει τα εξής άυλα περιουσιακά στοιχεία:

(α) Λογισμικό
Τα λογισμικά προγράμματα και οι άδειες λογισμικού αποτιμώνται στο κόστος κτήσεως μειωμένο κατά το
ποσό των σωρευμένων αποσβέσεων και τυχόν απομειώσεων της αξίας τους. Οι αποσβέσεις διενεργούνται
με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής των στοιχείων αυτών, η οποία είναι 5 χρόνια
και δεν έχουν υπολογισθεί υπολειμματικές αξίες.

(β) Λοιπά δικαιώματα.
Αφορά ποσό που καταβλήθηκε από τη θυγατρική «ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.»
στην «Kyocera Document Solutions Europe BV», για την αγορά του δικαιώματος αποκλειστικής
αντιπροσώπευσης και διάθεσης των προϊόντων της στην Ελλάδα.
Οι ανωτέρω ασώματες ακινητοποιήσεις αναγνωρίζονται στο ιστορικό κόστος. Μετά την αρχική αναγνώριση
επιμετρούνται στο ιστορικό κόστος, μείον τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις σωρευμένες ζημίες
απομείωσης.
Οι αποσβέσεις θα διενεργούνται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, η οποία είναι
10 χρόνια.
2.8 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων.
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρακολουθούνται στο ανακτήσιμο κόστος κτήσεως, υπόκεινται σε έλεγχο
απομείωσης, όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δεν θα ανακτηθεί. Ζημίες απομείωσης
προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία τους είναι μικρότερη από τη λογιστική αξία τους. Οι ζημίες
απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα όταν προκύπτουν. Ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη
αξία μεταξύ εύλογης αξίας μειωμένης με το απαιτούμενο για την πώληση κόστος και αξίας χρήσεως.
2.9 Λοιπά χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.
Αρχικά

αναγνωρίζονται

στο

κόστος

κτήσης.

Μεταγενέστερα

της

αρχικής

καταχώρησης,

τα

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο κόστος κτήσης τους (ονομαστικά ποσά), μείον
τυχόν ζημίες απομείωσης, εκτός από τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, τα οποία, όταν
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τα ποσά, ο χρόνος λήξης τους ή το επιτόκιο είναι σημαντικά, επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος, με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου (ή με τη σταθερή μέθοδο).
Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η
οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.
Οι ζημίες απομείωσης καταχωρούνται ως έξοδα στ’ αποτελέσματα όταν προκύπτουν και αναστρέφονται
στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.
2.10 Αποθέματα.
Τα αποθέματα (εμπορεύματα) επιμετρώνται στην κατ’είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης και
της καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων προσδιορίζεται με τη μέθοδο
του μέσου σταθμικού όρου.
Κόστος δανεισμού δεν περιλαμβάνεται στο κόστος κτήσεως των αποθεμάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη
αξία εκτιμάται με βάση τις τρέχουσες τιμές πώλησης των αποθεμάτων στα πλαίσια της συνήθους
δραστηριότητας αφαιρουμένων και των τυχόν εξόδων πώλησης, όπου συντρέχει περίπτωση. Οι μειώσεις
της αξίας των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα
καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων κατά την περίοδο, που εμφανίζεται.
Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα ή απαξιωμένα αποθέματα σχηματίζεται εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
2.11 Απαιτήσεις από πελάτες και λοιπές απαιτήσεις.
Οι απαιτήσεις από πελάτες και οι λοιπές απαιτήσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους, η οποία
συμπίπτει με την ονομαστική αξία τους. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι απαιτήσεις
επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος, με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου, αφαιρουμένων των
αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών. Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές αναγνωρίζονται με βάση την
απλοποιημένη μέθοδο του ΔΠΧΑ 9, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής των απαιτήσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
της Εταιρίας. Το ποσό των ζημιών αυτών καταχωρίζεται ως έξοδο στα αποτελέσματα.
2.12 Δεσμευμένες καταθέσεις.
Οι δεσμευμένες καταθέσεις είναι ταμειακά ισοδύναμα, τα οποία δεν είναι άμεσα διαθέσιμα προς χρήση.
Αυτά τα ταμειακά ισοδύναμα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία, μέχρι την επέλευση ενός
συγκεκριμένου χρονικού σημείου ή γεγονότος στο μέλλον. Στις περιπτώσεις που οι δεσμευμένες
καταθέσεις αναμένεται να χρησιμοποιηθούν, εντός διαστήματος ενός έτους, από την ημερομηνία της
κατάστασης οικονομικής θέσης, ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία. Αν όμως, δεν
αναμένεται να χρησιμοποιηθούν εντός διαστήματος ενός έτους, από την ημερομηνία της κατάστασης
οικονομικής θέσης, ταξινομούνται ως μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχείο. Οι δεσμευμένες καταθέσεις
γνωστοποιούνται σε ξεχωριστή γραμμή στην κατάσταση οικονομικής θέσης. Ανάλογα με τον
βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χαρακτήρα τους, συνεκτιμώνται ή όχι με τα Ταμειακά Διαθέσιμα και
Ισοδύναμα κατά τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών.
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2.13 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά, τις καταθέσεις όψεως και τις
βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποιησιμότητας και χαμηλού ρίσκου.
2.14 Μετοχικό κεφάλαιο, αποθεματικά και υπόλοιπο κερδών εις νέο
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Άμεσα κόστη για την έκδοση μετοχών, εμφανίζονται
μετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήματος (εάν συντρέχει περίπτωση), σε μείωση του
προϊόντος της έκδοσης. Άμεσα κόστη που σχετίζονται με την έκδοση μετοχών για την απόκτηση
επιχειρήσεων περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται.
Σύμφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νομοθεσίας, η δημιουργία τακτικού αποθεματικού, κατά
το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, μετά από φόρους κερδών, είναι υποχρεωτική μέχρι να φθάσει
το ύψος του αποθεματικού το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό χρησιμοποιείται
αποκλειστικά πριν από κάθε διανομή μερίσματος προς εξίσωση του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου της
κατάστασης αποτελεσμάτων.
Το υπόλοιπο κερδών εις νέο, αφορά σε φορολογημένα αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης και
προηγούμενων χρήσεων.
2.15 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές καταχωρούνται στην αξία αγοράς και οι λοιπές υποχρεώσεις
καταχωρούνται στο κόστος τους, που συμπίπτει με την ονομαστική αξία τους.
Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εφόσον η εξόφληση τους
πραγματοποιηθεί εντός του επόμενου έτους, διαφορετικά ταξινομούνται

στις μακροπρόθεσμες

υποχρεώσεις.
2.16 Δανεισμός.
Τα δάνεια αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη αξία τους μειωμένα με τα τυχόν άμεσα κόστη για την
πραγματοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης επιμετρώνται στο
αναπόσβεστο κόστος, με τη χρήση του πραγματικού επιτοκίου.
Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εφόσον η εξόφληση τους πραγματοποιηθεί
εντός του επόμενου έτους, διαφορετικά ταξινομούνται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις. Τα κόστη
δανεισμού καταχωρούνται στα αποτελέσματα, στη χρήση που προκύπτουν. Οι τόκοι αναγνωρίζονται στην
κατάσταση αποτελεσμάτων, σε δεδουλευμένη βάση.
2.17 Παροχές στο προσωπικό.

(α) Βραχυπρόθεσμες παροχές.
Οι βραχυπρόθεσμες παροχές προς το προσωπικό σε χρήμα και σε είδος,
καθίστανται δουλευμένες.
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(β) Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.
Οι παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαμβάνουν τόσο προγράμματα καθορισμένων εισφορών
(κρατική ασφάλιση), όσο και προγράμματα καθορισμένων παροχών (εφάπαξ παροχές κατά την
αποχώρηση από την υπηρεσία), με βάση τις διατάξεις του Ν.2112/20. Το πρόγραμμα καθορισμένων
παροχών αφορά στη νομική υποχρέωση για καταβολή στο προσωπικό εφάπαξ αποζημίωσης, κατά την
ημερομηνία εξόδου κάθε εργαζομένου από την υπηρεσία λόγω συνταξιοδότησης. Το κόστος των
προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και η υποχρέωση που αναγνωρίζεται στον Ισολογισμό
υπολογίζονται ετησίως αναλογιστικά με τη χρήση της μεθόδου της προβεβλημένης πιστωτικής μονάδας
(projected unit credit method). Για την προεξόφληση της μελλοντικής υποχρέωσης χρησιμοποιήθηκαν οι
αποδόσεις ημεδαπών εταιρικών ομολόγων.
2.18

Λοιπές

Προβλέψεις,

Ενδεχόμενες

Υποχρεώσεις

και

Ενδεχόμενα

Στοιχεία

του

Ενεργητικού.
Προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρία έχει παρούσες νομικές ή τεκμαιρόμενες υποχρεώσεις σαν
αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση
του ακριβούς ποσού της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις
επισκοπούνται κατά την ημερομηνία σύνταξης της κατάστασης οικονομικής θέσης και προσαρμόζονται
προκειμένου να αντανακλούν την παρούσα αξία της δαπάνης, που αναμένεται να απαιτηθεί για τη
διευθέτηση της υποχρέωσης.
Αν δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα απαιτηθεί μία εκροή πόρων προκειμένου να διακανονιστεί μια υποχρέωση,
για την οποία έχει ήδη σχηματισθεί πρόβλεψη, τότε αυτή αναστρέφεται.
Σε περιπτώσεις όπου η εκροή οικονομικών πόρων ως αποτέλεσμα παρουσών δεσμεύσεων θεωρείται μη
πιθανή, ή το ποσό της πρόβλεψης δεν μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα, δεν αναγνωρίζεται καμία υποχρέωση
στις οικονομικές καταστάσεις, εκτός εάν εξετάζεται στα πλαίσια μια συνένωσης επιχειρήσεων. Αυτές οι
ενδεχόμενες υποχρεώσεις αναγνωρίζονται στα πλαίσια της κατανομής του κόστους απόκτησης στα
περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις κατά την συνένωση επιχειρήσεων.
Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται,
εκτός αν η πιθανότητα εκροών πόρων, οι οποίοι ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Πιθανές
εισροές από οικονομικά οφέλη για την Εταιρεία, που δεν πληρούν ακόμη τα κριτήρια ενός περιουσιακού
στοιχείου θεωρούνται ενδεχόμενες απαιτήσεις και γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών οφελών
είναι πιθανή.
2.19 Φορολογία Εισοδήματος.
Ο φόρος εισοδήματος περιλαμβάνει:
(α) Τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος, ο οποίος προκύπτει με βάση το φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό
προσδιορίζεται από τις εκάστοτε διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.
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(β) Τον αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζεται με την μέθοδο της υποχρέωσης του
Ισολογισμού, με βάση τις προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης
των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων και υπολογίζεται με τους φορολογικούς συντελεστές
που αναμένεται να ισχύουν κατά το χρόνο ανάκτησης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων
και του διακανονισμού των υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται
κατά την έκταση που αναμένεται ότι θα υπάρξει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιμοποίηση
των προσωρινών διαφορών που τις δημιουργούν.
(γ) Το φόρο εισοδήματος και τις προσαυξήσεις φόρου εισοδήματος που θα προκύψουν από μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο, ο οποίος στην κατάσταση αποτελεσμάτων εντάσσεται στον τρέχοντα φόρο
εισοδήματος και στον ισολογισμό στις προβλέψεις.
Ο φόρος εισοδήματος αναγνωρίζεται ως έξοδο ή έσοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση,
ο φόρος εισοδήματος που αφορά γεγονότα, οι συνέπειες των οποίων αναγνωρίζονται στα ίδια κεφάλαια,
αναγνωρίζεται κατά περίπτωση κατ’ ευθείαν στα ίδια κεφάλαια, ή μέσω της κατάστασης συνολικών
εισοδημάτων.
2.20 Αναγνώριση εσόδων – εξόδων.
Τα έσοδα επιμετρώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών, καθαρά από
τους ανακτώμενους φόρους, εκπτώσεις και επιστροφές. Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:

(α) Πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών.
Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όμιλος και η εταιρία παραδίδουν τα αγαθά στους πελάτες,
δηλαδή μεταβιβάζονται οι ουσιαστικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητα τους και
τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από αυτούς, καθώς επίσης και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα
εξασφαλισμένη.
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας σε σχέση με
το εκτιμώμενο συνολικό κόστος της. Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο, το έσοδο καταχωρείται στις λογιστικές
περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.

(β) Χρηματοδοτικές μισθώσεις και άλλα έσοδα από τόκους.
Τα έσοδα τόκων από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης αναγνωρίζονται με την μέθοδο του
πραγματικού επιτοκίου. Οι πληρωμές που εισπράττονται από τις μισθώσεις διανέμονται μεταξύ της
μείωσης της καθαρής επένδυσης και αναγνώρισης εσόδων από τόκους. Τα λοιπά έσοδα από τόκους
περιλαμβάνουν κυρίως έσοδα από στοιχεία ενεργητικού που τοκίζονται, τα οποία αναγνωρίζονται με τη
μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου.

(γ) Έσοδα από δικαιώματα.
Τα έσοδα από δικαιώματα λογίζονται στη βάση του δουλευμένου, σύμφωνα με την ουσία των σχετικών
συμβάσεων.
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(δ) Μερίσματα.
Τα μερίσματα, λογίζονται ως έσοδα, όταν θεμελιώνεται το δικαίωμα είσπραξής τους, δηλαδή όταν
εγκρίνονται από το όργανο που είναι κατά νόμο αρμόδιο να τα χορηγεί.
Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του δουλευμένου.
2.21 Μισθώσεις
Οι μισθώσεις αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης ως ένα δικαίωμα χρήσης περιουσιακού
στοιχείου του ενεργητικού και μία υποχρέωση μίσθωσης, κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής
περιόδου. Κάθε μίσθωμα κατανέμεται ανάμεσα στην υποχρέωση μίσθωσης και τον τόκο, ο οποίος
χρεώνεται στα αποτελέσματα σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, ώστε να επιτυγχάνεται ένα σταθερό
επιτόκιο για το υπόλοιπο της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης σε κάθε περίοδο. Τα δικαιώματα χρήσης
στοιχείων του ενεργητικού αρχικά επιμετρούνται στο κόστος τους, και στη συνέχεια μειώνονται κατά το
ποσό της συσσωρευμένης απόσβεσης και τυχόν απομείωσης. Το δικαίωμα χρήσης αποσβένονται στη
μικρότερη περίοδο μεταξύ της ωφέλιμης ζωής του στοιχείου ή της διάρκειας μίσθωσής του, με τη σταθερή
μέθοδο. Η αρχική επιμέτρηση των δικαιωμάτων χρήσης στοιχείων του ενεργητικού αποτελείται από:
• το ποσό της αρχικής επιμέτρησης της υποχρέωσης μίσθωσης,
• τυχόν μισθώματα τα οποία καταβλήθηκαν κατά την ημερομηνία έναρξης της μισθωτικής περιόδου ή
προγενέστερα, μείον οποιαδήποτε κίνητρα μίσθωσης έχουν εισπραχθεί,
• τις αρχικές άμεσες δαπάνες, με τις οποίες επιβαρύνθηκε ο μισθωτής,
• εκτίμηση του κόστους με το οποίο θα επιβαρυνθεί ο μισθωτής προκειμένου να αποσυναρμολογήσει και
να απομακρύνει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο, να αποκαταστήσει τον χώρο όπου έχει τοποθετηθεί
ή να αποκαταστήσει το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο στην κατάσταση στην οποία προβλέπεται από
τους όρους και τις προϋποθέσεις της μίσθωσης, εκτός εάν το εν λόγω κόστος συνεπάγεται την παραγωγή
αποθεμάτων.
Ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να επιβαρυνθεί με το εν λόγω κόστος είτε κατά την ημερομηνία
έναρξης της μισθωτικής περιόδου είτε λόγω χρήσης του υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου για μια
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Τέλος, προσαρμόζονται σε περιπτώσεις επαναμέτρησης της αντίστοιχης
υποχρέωσης μίσθωσης. Οι υποχρεώσεις μίσθωσης υπολογίζονται αρχικά στην παρούσα αξία των
μισθωμάτων, τα οποία παραμένουν ανεξόφλητα κατά την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης. Τα
μισθώματα προεξοφλούνται με το τεκμαρτό επιτόκιο της μίσθωσης, εφόσον μπορεί να καθοριστεί εύκολα.
Εάν αυτό το επιτόκιο δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, ο μισθωτής χρησιμοποιεί το διαφορικό επιτόκιο
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δανεισμού του μισθωτή. Οι υποχρεώσεις μισθώσεων περιλαμβάνουν την καθαρή παρούσα αξία των
ακόλουθων καταβολών:
• σταθερών μισθωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των ουσιαστικών σταθερών μισθωμάτων),
• κυμαινόμενων μισθωμάτων, που εξαρτώνται από κάποιον δείκτη ή επιτόκιο,
• υπολειμματική αξία, που αναμένεται να πληρωθεί,
• τιμής εξάσκησης ενός δικαιώματος αγοράς, εάν ο εκμισθωτής είναι σχεδόν σίγουρος ότι θα εξασκήσει
το δικαίωμα,
• κυρώσεων λήξης μιας μίσθωσης, εάν ο εκμισθωτής επιλέξει αυτό το δικαίωμα.
Μετά την αρχική τους επιμέτρηση, οι υποχρεώσεις μίσθωσης αυξάνονται από το χρηματοοικονομικό
κόστος τους και μειώνονται από την πληρωμή των μισθωμάτων. Τέλος, επανεκτιμώνται όταν υπάρχει
αλλαγή: α) στα μισθώματα εξαιτίας αλλαγής κάποιου δείκτη, β) στην εκτίμηση του ποσού της
υπολειμματικής αξίας, που αναμένεται να πληρωθεί, ή γ) στην αξιολόγηση ενός δικαιώματος επιλογής
αγοράς ή επέκτασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι θα εξασκηθεί ή ενός δικαιώματος επιλογής λήξης της
σύμβασης, που είναι σχετικά βέβαιο ότι δεν θα εξασκηθεί. Στις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις και στις
μισθώσεις στις οποίες το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο έχει χαμηλή αξία, τα καταβαλλόμενα μισθώματα
αναγνωρίζονται ως έξοδα βάση την σταθερή μέθοδο κατά την διάρκεια της μίσθωσης. Εισπράξεις που
προκύπτουν από λειτουργικές μισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα με βάση την σταθερή μέθοδο κατά την
διάρκεια της μίσθωσης.
2.22 Διανομή μερισμάτων
Η διανομή των μερισμάτων στους μετόχους της εταιρείας, καταχωρείται ως υποχρέωση στις
χρηματοοικονομικές καταστάσεις, όταν η διανομή εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.
Από τις διατάξεις περί νομοθεσίας των ανωνύμων εταιρειών, Ν.4548/2018, επιβάλλονται σε σχέση με τα
διανεμόμενα κέρδη τα εξής:
Ετησίως, αφαιρείται το 1/20 τουλάχιστον των καθαρών κερδών, προς σχηματισμό του

τακτικού

αποθεματικού, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά προς εξίσωση, προ πάσης διανομής μερίσματος,
του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού αποτελέσματα εις νέον. Ο σχηματισμός του
αποθεματικού αυτού καθίσταται προαιρετικός, όταν το ύψος του φθάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου.
Τα καθαρά κέρδη, διατίθενται με απόφαση της γενικής συνέλευσης κατά την εξής σειρά:
α) Αφαιρούνται τα ποσά των πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης αποτελεσμάτων, που δεν αποτελούν
πραγματοποιημένα κέρδη.
β) Αφαιρείται η κατά τον παρόντα νόμο και το καταστατικό κράτηση για σχηματισμό τακτικού
αποθεματικού.
γ) Κρατείται το απαιτούμενο ποσό για την καταβολή του ελάχιστου μερίσματος, όπως τούτο ορίζεται στο
άρθρο 161 του Ν.4548/2018.
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δ) Το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, όπως και τα τυχόν λοιπά κέρδη, που μπορεί να προκύψουν και να
διατεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 159 του Ν.4548/2018, διατίθεται κατά τους ορισμούς του καταστατικού
και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης.
Το ελάχιστο μέρισμα υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών, ύστερα από αφαίρεση της κράτησης για
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των λοιπών πιστωτικών κονδυλίων της κατάστασης
αποτελεσμάτων, που δεν προέρχονται από πραγματοποιημένα κέρδη.
Το ελάχιστο μέρισμα ορίζεται σε ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των καθαρών κερδών, μετά
τις μειώσεις της παραγράφου 1 και καταβάλλεται σε μετρητά. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που
λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να μειωθεί το ως άνω ποσοστό, όχι όμως κάτω
του δέκα τοις εκατό (10%). Μη διανομή του ελάχιστου μερίσματος επιτρέπεται μόνο με απόφαση της
γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται με την αυξημένη απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130
του Ν.4548/2018 και πλειοψηφία ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση
κεφαλαίου.
Με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία είναι δυνατόν
τα κέρδη που είναι διανεμητέα ως ελάχιστο μέρισμα να κεφαλαιοποιηθούν και να διανεμηθούν σε όλους
τους μετόχους με μορφή μετοχών, υπολογιζόμενων στην ονομαστική τους αξία.
2.23 Κέρδη ανά μετοχή.
Τα βασικά κέρδη, ανά μετοχή, υπολογίζονται διαιρώντας τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, με το μέσο
σταθμικό αριθμό μετοχών κάθε χρήσης.
2.24 Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθενται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις
κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγονται, είναι κίνδυνοι αγοράς (επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός
κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών.
Το γενικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων της Εταιρίας εστιάζεται στην αντιμετώπιση των κινδύνων
καλής εκτέλεσης των εργασιών και αξιοπιστίας και μετά ταύτα άμεση προτεραιότητα έχει ο πιστωτικός
κίνδυνος και κατόπιν οι κίνδυνοι αγοράς.

(α) Συναλλαγματικός κίνδυνος
Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν εκτίθεται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από επενδυτικές δραστηριότητες, αφού
δεν δραστηριοποιούνται με τη μορφή των επενδύσεων στο εξωτερικό και δεν έχουν πραγματοποιήσει
εξαγορές ή/και πωλήσεις επενδύσεων σε ξένες χώρες.
Ο Όμιλος και η Εταιρία, δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
εφόσον δε διαθέτει χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα.
Επίσης, ο Όμιλος και η Εταιρία δεν εκτίθενται σε συναλλαγματικό κίνδυνο από λειτουργικές
δραστηριότητες, διότι οι πωλήσεις και οι εισπράξεις πραγματοποιούνται σε ευρώ.
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(β) Πιστωτικός κίνδυνος.
Ο Όμιλος και η Εταιρία εκτίθενται σε κινδύνους που απορρέουν από το ενδεχόμενο οι πελάτες να μην
τηρήσουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, όσον αφορά στην τακτοποίηση και αποπληρωμή αυτών των
υποχρεώσεων. Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχει μεγάλες συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. Η
συγκέντρωση του πιστωτικού κινδύνου είναι περιορισμένη λόγω της ευρείας βάσης του πελατολογίου
του Ομίλου και της Εταιρίας και της εφαρμογής συγκεκριμένης πολιτικής διαχείρισης του. Οι χονδρικές
πωλήσεις γίνονται κυρίως σε πελάτες με μειωμένο βαθμό απωλειών. Οι λιανικές πωλήσεις γίνονται είτε
τοις μετρητοίς. είτε μέσω μεταχρονολογημένων επιταγών.
Η Διοίκηση της Εταιρίας θεωρεί ότι τα υπόλοιπα του Δημοσίου δεν ενέχουν κίνδυνο μη είσπραξης.
Η Εταιρία προβαίνει σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη σημείωση
2.11 των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων.

(γ) Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας επαρκών ταμειακών
διαθεσίμων και ισοδυνάμων, ταυτόχρονα με επαρκή πιστωτικά όρια που παρέχονται από τις
συνεργαζόμενες τράπεζες.

(δ) Κίνδυνος μεταβολών των επιτοκίων.
Ο Όμιλος και η Εταιρία δεν έχει σημαντικά τοκοφόρα περιουσιακά στοιχεία και συνεπώς δεν υπόκενιται
σε κίνδυνο μεταβολής των επιτοκίων.
Ο κίνδυνος μεταβολής των επιτοκίων προέρχεται κυρίως από τα μακροπρόθεσμα δάνεια, τέτοια όμως
αξιόλογα δάνεια δεν έχει επί του παρόντος η εταιρία.
Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο ταμειακών ροών. Δάνεια με σταθερό
επιτόκιο εκθέτουν την εταιρία σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας.
2.25 Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της Διοίκησης.
Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της Διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση με βάση τα ιστορικά δεδομένα
και προσδοκίες για τα μελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Η Εταιρία προβαίνει σε εκτιμήσεις και παραδοχές σχετικά με την εξέλιξη των μελλοντικών γεγονότων. Δεν
υπάρχουν εκτιμήσεις και παραδοχές που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις
προσαρμογές στους επόμενους 12 μήνες στις λογιστικές αξίες των περιουσιακών στοιχείων και των
υποχρεώσεων στους.
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3. Ενσώματα πάγια
Οι κατηγορίες των ενσώματων πάγιων στοιχείων καθώς και οι μεταβολές τους, στις χρήσεις 2019 και
2018, αναλύονται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Αξία κτήσεως

Προσθήκες σε
Ακίνητα τρίτων

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Μεταφορικά
μέσα

Σύνολο

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

320.064,62

139.552,16

1.650.061,82

2.109.678,60

Προσθήκες 2019 (1/1-31/12/2019)

1.103.385,29

469.000,77

252.563,55

1.824.949,61

12.922,76

14.360,47

27.283,23

1.423.449,91

595.630,17

1.888.264,90

3.907.344,98

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

76.025,85

115.873,49

1.148.474,75

1.340.374,09

Αποσβέσεις 2019 (1/1/-31/12/2019)

193.360,27

132.400,15

110.289,47

436.049,89

Πωλήσεις-Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Λοιπές πιστώσεις

0,00

Πωλήσεις - Μειώσεις 2019 (1/131/12/2019)

11.937,92

50.820,60

62.758,52

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

269.386,12

236.335,72

1.207.943,62

1.713.665,46

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η
Δεκεμβρίου 2019

1.154.063,78

359.294,46

680.321,28

2.193.679,52

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Αξία κτήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες 2018 (1/1-31/12/2018)

Προσθήκες σε
Ακίνητα
τρίτων

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

243.085,46

118.173,15

1.408.006,32

1.769.264,93

61.206,40

19.779,01

244.553,56

325.538,97

Πωλήσεις-Μειώσεις 2018 (1/1-31/12/2018)

0,00

0,00

69.792,14

69.792,14

304.291,86

137.952,16

1.582.767,74

2.025.011,76

62.090,30

110.359,60

1.116.861,50

1.289.311,40

10.961,46

4.644,56

85.905,44

101.511,46

Λοιπές πιστώσεις

0,00

0,00

3.362,31

3.362,31

Πωλήσεις - Μειώσεις 2018 (1/1-31/12/2018)

0,00

0,00

68.748,21

68.748,21

73.051,76

115.004,16

1.137.381,04

1.325.436,96

231.240,10

22.948,00

445.386,70

699.574,80

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις 2018 (1/1/-31/12/2018)

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018

ΕΤΑΙΡΙΑ
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ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Αξία κτήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

Προσθήκες σε
Ακίνητα τρίτων

Μεταφορικά
μέσα

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

268.787,10

137.952,16

1.561.307,15

1.968.046,41

522.214,88

405.141,96

91.055,60

1.018.412,44

0,00

12.922,76

11.820,47

24.743,23

791.001,98

530.171,36

1.640.542,28

2.961.715,62

Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

72.560,16

115.004,16

1.136.359,47

1.323.923,79

Αποσβέσεις 2019 (1/1/-31/12/2019)

115.194,43

118.180,13

95.149,06

328.523,62

Προσθήκες 2019 (1/1-31/12/2019)
Πωλήσεις-Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
Συσσωρευμένες αποσβέσεις

Λοιπές πιστώσεις
Πωλήσεις - Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019
Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου
2019

0,00

11.937,92

50.820,60

62.758,52

187.754,59

221.246,37

1.180.687,93

1.589.688,89

603.247,39

308.924,99

459.854,35

1.372.026,73

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1/1/2018-31/12/2018

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ
Αξία κτήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Προσθήκες 2018 (1/1-31/12/2018)

Προσθήκες σε
Ακίνητα τρίτων

Έπιπλα και
λοιπός
εξοπλισμός

Σύνολο

243.085,46

118.173,15

1.408.006,32

1.769.264,93

25.701,64

19.779,01

223.092,97

268.573,62

0,00

0,00

69.792,14

69.792,14

268.787,10

137.952,16

1.561.307,15

1.968.046,41

62.090,30

110.359,60

1.116.861,50

1.289.311,40

10.469,86

4.644,56

84.883,87

99.998,29

0,00

0,00

3.362,31

3.362,31

Πωλήσεις-Μειώσεις 2018 (1/1-31/12/2018)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

Μεταφορικά
μέσα

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις 2018 (1/1/-31/12/2018)
Λοιπές πιστώσεις
Πωλήσεις - Μειώσεις 2018 (1/1-31/12/2018)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018

0,00

0,00

68.748,21

68.748,21

72.560,16

115.004,16

1.136.359,47

1.323.923,79

196.226,94

22.948,00

424.947,68

644.122,62

Επί των πάγιων περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου και της Εταιρίας, δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη
ή άλλου τύπου δεσμεύσεις.
4. Άυλα περιουσιακά στοιχεία.
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν άδειες χρήσης λογισμικού, λογισµικά προγράμματα και
λοιπά δικαιώματα. Οι μεταβολές των άυλων περιουσιακών στοιχείων, στις χρήσεις 2019 και 2018,
αναλύονται ως εξής :

ΟΜΙΛΟΣ
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Λογισμικά
προγράμματα

Αξία κτήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

703.219,52

Προσθήκες 2019 (1/1-31/12/2019)

37.757,50

Πωλήσεις-Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

740.977,02

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

269.718,76

Αποσβέσεις 2019 (1/1/-31/12/2019)

76.763,20

Πωλήσεις - Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

346.481,96

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

394.495,06

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1/1/2018-31/12/2018

Λογισμικά
προγράμματα

Αξία κτήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018

Λοιπά
δικαιώματα

Σύνολο

388.930,75

0,00

388.930,75

50.221,74

262.340,17

312.561,91

0,00

0,00

0,00

439.152,49

262.340,17

701.492,66

225.942,82

0,00

225.942,82

42.049,08

0,00

42.049,08

0,00

0,00

0,00

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018

267.991,90

0,00

267.991,90

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου
2018

171.160,59

262.340,17

433.500,76

Προσθήκες 2018 (1/1-31/12/2018)
Πωλήσεις-Μειώσεις 2018 (1/1-31/12/2018)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018
Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2018
Αποσβέσεις 2018 (1/1/-31/12/2018)
Πωλήσεις - Μειώσεις 2018 (1/1-31/12/2018)

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΥΛΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 1/1/2019-31/12/2019
Λογισμικά
προγράμματα

Αξία κτήσεως
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

428.792,49

Προσθήκες 2019 (1/1-31/12/2019)

19.157,50

Πωλήσεις-Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)
Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

0,00
447.949,99

Συσσωρευμένες αποσβέσεις
Κατά την 1η Ιανουαρίου 2019

267.991,90

Αποσβέσεις 2019 (1/1/-31/12/2019)

45.887,18

Πωλήσεις - Μειώσεις 2019 (1/1-31/12/2019)

0,00

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

313.879,08

Αναπόσβεστη αξία κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019

134.070,91
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5. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις.
Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, όπως προκύπτουν από τις προσωρινές φορολογικές διαφορές,
αναλύονται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
Σύνολο

204.517,71

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2018
187.082,46

31/12/2019
164.787,19

31/12/2018
131.818,66

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις συμψηφίζονται με τις αναβαλλόμενες φορολογικές
υποχρεώσεις, όταν υπάρχει ένα νόμιμα ασκητό δικαίωμα για συμψηφισμό και υπόκεινται και τα δύο στην
ίδια φορολογική αρχή. Η εταιρία αναγνωρίζει αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις διότι αφενός μεν
έχει αντίστοιχες υποχρεώσεις αφετέρου δε αναμένει ότι θα έχει φορολογητέα κέρδη πριν την εκπνοή των
αχρησιμοποίητων ζημιών.

6. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
Εγγύηση ΔΕΗ & εταιρίας παροχής
ηλεκτρ.ενέργ.
Εγγύηση ενοικίων ακινήτων
Εγγύηση μισθωμάτων αυτοκινήτων
Ι.Χ.
Λοιπές εγγυήσεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018

2.670,00

2.165,00

2.165,00

2.165,00

18.231,41

15.614,94

15.746,43

15.614,94

32.287,87

22.436,20

27.893,81

22.236,63

40,00
53.229,28

40,00
40.256,13

40,00
45.845,24

40,00
40.056,56

Οι δοσμένες εγγυήσεις για τα μισθώματα ακινήτων και αυτοκινήτων αναγνωρίζονται αρχικά στην εύλογη
αξία τους και μεταγενέστερα επιμετρώνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη χρήση του πραγματικού
επιτοκίου 4%.
7. Επενδύσεις σε θυγατρικές.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής :

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡ/ΚΗΣ ΑΕ
ΤΟΤΑΛ ΠΡΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ Μ.Α.Ε.
PARTS TRADING HELLAS M.A.E.

Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
98.000,00
98.000,00
98.000,00
98.000,00
91.200,00
0,00
50.000,00
0,00
337.200,00
196.000,00
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Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνοπτικά οι εταιρίες του Ομίλου, η έδρα τους, το ποσοστό
συμμετοχής της μητρικής σε αυτές και ο τρόπος ενοποίησης.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΕΔΡΑ

% ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.

Ν.Ηράκλειο - Αττικής

ΤΟΤΑΛ ΠΡΙΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Xαλάνδρι - Αττικής

ΚΣΡ ΠΡΙΝΤΙΝΓΚ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ν.Ηράκλειο - Αττικής

98%

Xαλάνδρι - Αττικής

100%

Σπάτα - Αττικής

100%

PTH PARTS TRADING HELLAS M.AE
ΡΙΝΙΟΥ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΚΟΜΠΑΝΥ Μ.ΑΕ

Μητρική
98%

8. Αποθέματα
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής :

Εμπορεύματα
Απομείωση εμπορευμάτων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
4.021.545,89
1.618.340,83
-100.000,00
-60.000,00
3.921.545,89 1.558.340,83

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
2.660.939,82
1.247.654,56
-100.000,00
-60.000,00
2.560.939,82 1.187.654,56

Η επιμέτρηση των αποθεμάτων γίνεται στην κατ’ είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσης και της
καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας τους. Ο προσδιορισμός της τιμής κτήσης γίνεται με τη μέθοδο του μέσου
σταθμικού όρου.
9. Απαιτήσεις από πελάτες
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Πελάτες
Πελάτες επισφαλείς
Επιταγές εισπρακτέες χαρτοφυλακίου
Επιταγές εισπρακτέες στις τράπεζες για εγγύηση
Επιταγές σε καθυστέρηση
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
31/12/2018
8.529.595,83
5.790.639,99
60.462,56
60.462,56
195.446,72
175.230,40
65.879,93
335.718,71
151.574,96
151.574,96
-389.595,76
-362.037,54
8.613.364,24 6.151.589,08

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
8.741.880,66
5.854.372,13
60.462,56
60.462,56
42.997,79
175.230,40
21.552,15
335.718,71
151.574,96
151.574,96
-382.037,54
-362.037,54
8.636.430,58 6.215.321,22

Η κίνηση του λογαριασμού απομειώσεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες, στις χρήσεις 2019 και
2018, αναλύεται ως εξής :
ΟΜΙΛΟΣ
Υπόλοιπο 1.1.2018
Απομείωση απαιτήσεων πελατών στη χρήση 2018
Αναστροφή χρήσης 2017
Υπόλοιπο 31.12.2018
Απομείωση απαιτήσεων πελατών στη χρήση 2019
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ΕΤΑΙΡΙΑ

312.037,54

312.037,54

50.000,00

50.000,00

0

0

362.037,54

362.037,54

20.000,00

20.000,00
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ποσά σε Ευρώ
Αναστροφή χρήσης 2018
Υπόλοιπο 31.12.2019

0

0

382.037,54

382.037,54

Στον ανωτέρω λογαριασμό, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και
υπηρεσιών με πίστωση, κατά τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρίας. Οι απαιτήσεις από πελάτες δεν
συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται, κατά τη συνήθη πορεία των
δραστηριοτήτων της εταιρίας, εντός του ορισμένου από τη Διοίκηση χρονικού διαστήματος και συνεπώς
θεωρούνται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης.
Το συνολικό ποσό της διενεργηθείσας πρόβλεψης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Διοικήσεως, είναι αρκετό
για να καλύψει πιθανές απώλειες από μη είσπραξη απαιτήσεων, καλύπτει στο σύνολο τους τις απαιτήσεις
που είναι καθυστερημένες τουλάχιστον ένα έτος. Επιπρόσθετα στο υπόλοιπο των απαιτήσεων
περιλαμβάνονται και απαιτήσεις factoring ποσού € 1.270.000,00 περίπου, τον πιστωτικό κίνδυνο των
οποίων διατρέχει η Εταιρία, αλλά αφορούν πελάτες μακροχρόνιας συνεργασίας οι οποίοι είναι leader στον
κλάδο που δραστηριοποιούνται, καθώς επίσης μερικοί εξ’αυτών είναι εισηγμένοι στο Χ.Α. Για τους λόγους
αυτούς δεν εφαρμόσθηκε στην κλειόμενη χρήση το ΔΠΧΑ 9.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος έχει μεγάλο αριθμό πελατών τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό
(διασπορά πιστωτικού κινδύνου).
Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την
ημερομηνία του Ισολογισμού.
10. Απαιτήσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις.
Το συνολικό υπόλοιπο των απαιτήσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις (μακροπρόθεσμο και
βραχυπρόθεσμο) αναλύεται, ανά έτος, ως εξής:
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά
στοιχεία

Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές μισθώσεις

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
1.804.153,73
1.497.062,98

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
1.804.153,73
1.497.062,98

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
617.597,82
497.236,10
0,00
166.582,53

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
617.597,82
497.236,10
0,00
166.582,53

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Απαιτήσεις από Χρηματοδοτικές μισθώσεις
Λοιπές απαιτήσεις
11. Λοιπές απαιτήσεις

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
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31/12/2019
651.382,48

31/12/2018
0,00

2.733,75

2.733,75

500.000,00

0,00

14.367,21

14.367,21

14.367,21

0,00

43.466,13

0,00

9.862,77

316,35

3.042,89

9.232,71
2.274,19
241.276,81
6.597,93
520.428,58

0,00
1.805,04
156.128,74
6.768,29
124.775,39

9.232,71
16.394,42
237.652,04

13.096,40
154.981,73

5.220,58
335.256,45

5.220,58
125.870,59

1.247.936,26

303.678,84

1.242.494,16

303.678,84

74.807,18
18.980,57
378.216,86
3.733.325,69

0,00
21.178,50
154.544,54
839.647,88

0,00
17.108,90
378.216,86
3.413.102,45

0,00
20.198,75

Φόρος προστιθέμενης αξίας
Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και
χρεώστες
Απαιτήσεις από επιστροφή Φ.Π.Α.
Απαιτήσεις απο επιστροφή φόρου
εισοδήματος
Απαίτηση από φόρο εισοδήματος
χρήσης 2018
Λοιπές απαιτήσεις Δ.Ο.Υ.
Επιστροφή 5% προκαταβολής
φόρου εισοδήματος
Λοιποί χρεώστες
Προκαταβολές σε πιστωτές
Οφειλόμενες αμοιβές προσωπικού
Προκαταβολές για αποθέματα
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
ενεργητικού
Εκπτώσεις επί αγορών χρήσεως υπό
διακανονισμό
Έξοδα επόμενων χρήσεων
Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
Σύνολο

31/12/2019
674.560,75

31/12/2018

2.733,75
500.000,00

2.733,75
0,00

46.417,33

9.885,10

43.466,13
0,00
0,00

271.673,90
955.287,88

12. Δεσμευμένες καταθέσεις
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής :

Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
692.212,20
572.483,67

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
685.686,95
572.483,67

Aφορά σε καταθέσεις που διατηρεί η Εταιρία σε δύο τράπεζες του εσωτερικού, οι οποίες έχουν
ενεχυριαστεί για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.
13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Ταμείο
Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
81.521,49
56.732,37
1.730.562,25
892.172,57
1.812.083,74
948.904,94

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
39.608,50
56.204,50
1.477.366,51
773.487,04
1.516.975,01
829.691,54

Τα διαθέσιμα αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο της εταιρίας και τραπεζικές καταθέσεις διαθέσιμες σε
πρώτη ζήτηση.
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14. Μετοχικό Κεφάλαιο.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2018
Μετοχικό κεφάλαιο
510.000,00
510.000,00
510.000,00
510.000,00
Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας την 31/12/2019 ανέρχεται σε 510.000,00 ευρώ και διαιρείται σε 17.000
κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 30,00 ευρώ η κάθε μία, το οποίο είναι εξολοκλήρου
καταβλημένο.
15. Αποθεµατικά και αποτελέσματα εις νέο.
Το υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού
Αποτελέσματα εις νέο
Διαφορές ενοποίησης
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
104.037,19
80.620,78
1.048.440,40
563.117,13
439,23
0,00
-3.083,12
578,31
1.149.833,70
644.316,22

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
101.277,19
80.620,78
1.328.405,58
730.780,03
0,00
0,00
0,00
0,00
1.429.682,77
811.400,81

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής εταιρικής νοµοθεσίας, η δηµιουργία «τακτικού αποθεµατικού»,
κατά το ποσό που ισούται µε το 5% των ετήσιων, µετά από φόρους κερδών,

είναι υποχρεωτική µέχρι

να φθάσει το ύψος του αποθεµατικού το 1/3 του µετοχικού κεφαλαίου. Το «Τακτικό Αποθεµατικό»
προορίζεται για την κάλυψη των συσσωρευμένων ζηµιών, διανέµεται µόνο κατά τη διάλυση της εταιρίας
αφού πρώτα καλυφθούν οι συσσωρευµένες ζηµιές. Το κονδύλι του ανωτέρω πίνακα «Αποθεματικά νόμων
ή καταστατικού», αφορά εξ ολοκλήρου σε σχηματισθέν σε προηγούμενες χρήσεις Τακτικό Αποθεματικό.
Τα αποτελέσματα εις νέο, αφορούν αδιανέμητα κέρδη της κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων.
16. Υποχρεώσεις για παροχές στους εργαζομένους.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω
εξόδου από την υπηρεσία

366.493,22

298.661,26

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
321.381,64

278.975,14

Η υποχρέωση της Εταιρίας προς τα πρόσωπα που εργάζονται στην Ελλάδα, για τη μελλοντική καταβολή
παροχών ανάλογα µε το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, με βάση τις διατάξεις του Ν.2112/1920,
προσμετράται και απεικονίζεται µε βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε
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εργαζόμενου, κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο στην παρούσα του αξία, σε σχέση
µε τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.
Οι αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν είναι :


Προεξοφλητικό επιτόκιο 4 %,



Ετήσια αύξηση αποδοχών 1 %,



Ηλικία κανονικής αποχώρησης 67 έτη,



Πιθανότητα αποχώρησης :
έως 30 ετών 6,7 %,
31-40 ετών

0%,

άνω των 40

0%

Ο μέσος όρος των εργαζομένων του Ομίλου και της Εταιρίας, καθώς και το κόστος μισθοδοσίας για τις
χρήσεις, 2019 και 2018, αναλύονται ως εξής :
Αριθμός προσωπικού

ΟΜΙΛΟΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

31/12/2019

31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Μισθωτοί

120

90

89

82

Ημερομίσθιοι

----

----

----

----

120

90

89

82

Σύνολο

17. Τραπεζικά Δάνεια (μακροπρόθεσμα – βραχυπρόθεσμα)
Το υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής :

Δάνειο ΤΕΠΙΧ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
140.701,29

31/12/2018
215.701,29

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
140.701,29

215.701,29

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ALPHA BANK
ΕΤΕ.180-170156-8
ETE 180-212380-0
ALPHA BANK 98903010718085
Τράπεζα Πειριαώς 5009069826-518
Τράπεζα Πειριαώς 5009-064785-970
Υποχρεώσεις προς Factoring ALPHA
Υποχρεώσεις προς Factoring
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τράπεζα Πειραιώς 0005116
Υποχρεώσεις προς Factoring ALPHA
Υποχρεώσεις προς Factoring
ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
18.587,93
0,00
-1.667,89
81.315,44
465.283,05
465.282,03
-70.223,33
240.050,12
367.420,45
156.483,59
-0,54
-0,54
250.000,06
20.622,50
240.561,77

300.140,69

1.500.000,00
103.064,47

0,00
0,00

646.282,41

0,00
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
0,00
0,00
-1.667,89
465.283,05
-70.223,33
367.420,45
-0,54
250.000,06

81.315,44
465.282,03
240.050,12
156.483,59
-0,54
20.622,50

240.561,77
1.500.000,00
103.064,47

300.140,69
0,00
0,00

646.282,41

0,00
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Σύνολο

3.519.308,38

1.263.893,83

3.500.720,45

1.263.893,83

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόμενη χρήση ΤΕΠΙΧ

74.170,70

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019

75.000,00

74.170,70

75.000,00

Οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις αφορούν χρηματοδότηση για την κάλυψη των τρεχουσών
συναλλαγών της επιχείρησης, ενώ το μακροπρόθεσμο δάνειο αφορά χορήγηση που συγχρηματοδοτείται,
στο πλαίσιο της Δράσης Επιχειρηματική Επανεκκίνηση – Ενδιάμεσο, από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας
(ΤΕΠΙΧ).
18. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Ληφθείσες Εγγυήσεις Συμβάσεων
Ληφθείσες Εγγυήσεις Συμβάσεων
Ληφθείσες Εγγυήσεις Συμβάσεων
Ληφθείσες Εγγυήσεις Συμβάσεων
Υποχρεώσεις Χρηματοδοτικών
μισθώσεων
Σύνολο

2016
2017
2018
2019

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
10.000,86
10.375,86
13.795,47
14.326,94
59.543,82
59.758,02
40.781,55
0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
10.000,86
10.375,86
13.795,47
14.326,94
59.543,82
59.758,02
40.781,55
0,00

1.035.285,25

0,00

543.446,76

0,00

1.159.406,95

84.460,82

667.568,46

84.460,82

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση χρηματοδοτικές μισθώσεις

282.791,35

0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
203.190,87

0,00

19. Λοιπές προβλέψεις
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Προβλέψεις ανέλεγκτων χρήσεων

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
12.000,00
0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
0,00
0,00

20. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019

36

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
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ποσά σε Ευρώ
Προμηθευτές
Επιταγές πληρωτέες
Πιστωτές διάφοροι
Φόρος προστιθέμενης αξίας
Φόροι - τέλη αμοιβών
προσωπικού
Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων
Tέλος Διαφήμισης 2%
Χαρτόσημο πωλήσεων
Τέλος Επιτηδεύματος
Φόρος εργολάβων
Χαρτόσημο και ΟΓΑ
εισοδημάτων από οικοδομές
Δημοτικοί φόροι πωλήσεων
Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΣΜΕΔΕ
Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
(πληρωτέα)
Βραχυπρόθεσμες υποχρεωσεις
σε ξ.ν
Προκαταβολές πελατών
Αποδοχές προσωπικού
πληρωτέες
Οφειλόμενες αμοιβές
προσωπικού
Δικαιούχοι αμοιβών
Βραχ/σμες υποχρεώσεις προς
συνδεδεμένες επιχειρήσεις
Μερίσματα πληρωτέα
Ρύθμιση Ν.4152/13 12-Δ
Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί
παθητικού
Σύνολο

7.560.148,69
6.715.779,81
779.171,96
197.508,82

4.667.568,58
4.098.620,18
498.703,07
33.177,12

6.601.731,73
6.514.439,39
545.939,08
0,00

4.227.199,73
4.098.620,18
404.440,44

65.567,08

48.683,92

53.047,38

43.644,98

3.460,03
515,14
28,07
5.400,00
115,50

1.020,00
0,00
0,00
2.083,34
921,00

450,00
515,14
15,36
1.000,00
0,00

520,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00

167,16

453,60

118,80

453,60

31,54
170.996,67
2.786,60

0,00
125.010,21
2.786,60

0,00
130.285,80
2.786,60

0,00
112.918,74
2.786,60

27.105,02

3.829,98

4.275,54

3.606,77

932,40

0,00

0,00

0,00

839.520,92

763.792,13

340.284,64

672.894,99

321,27

0,00

0,00

0,00

2.269,79

1.959,89

2.269,79

1.804,75

36,59

36,59

36,59

36,59

1.200,00

0,00

1.200,00

0,00

85.000,00
207.565,60

85.000,00
0,00

85.000,00
0,00

85.000,00
0,00

1.866,22

0,00

16.667.494,88

10.333.646,21

14.283.395,84

0,00
9.688.104,49

33.177,12

Στον ανωτέρω λογαριασμό, περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις από αγορά αγαθών και
υπηρεσιών με πίστωση, κατά τη συνήθη δραστηριότητα της εταιρίας. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές,
δεν συνιστούν τοκοφόρους λογαριασμούς και συνήθως διακανονίζονται, κατά τη συνήθη πορεία των
δραστηριοτήτων της εταιρίας, εντός εύλογου, ορισμένου από τη Διοίκηση χρονικού διαστήματος και
συνεπώς θεωρούνται πως είναι βραχυπρόθεσμης λήξης.
Οι ανωτέρω υποχρεώσεις είναι πληρωτέες στην επόμενη χρήση. Επίσης, οι εύλογες αξίες τους συμπίπτουν
με τις λογιστικές τους αξίες.
Επίσης, περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις προς το Δημόσιο για φόρους – τέλη (εκτός από το φόρο
εισοδήματος), τα ασφαλιστικά ταμεία, το προσωπικό της Εταιρίας και του Ομίλου, τους μετόχους και οι
προκαταβολές των πελατών.
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ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ
21. Τρέχων φόρος εισοδήματος
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσεως
Προκαταβολή φόρου εισοδήματος
Λοιποί παρακρατηθέντες φόροι
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
245.708,43
184.654,16
-18.965,08
-72.055,32
-68.738,94
-156.064,97
158.004,41
-43.466,13

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
245.708,43
184.654,16
-18.965,08
-72.055,32
-68.738,94
-156.064,97
158.004,41
-43.466,13

Στον ανωτέρω λογαριασμό, απεικονίζεται ο πληρωτέος φόρος εισοδήματος, όπως προκύπτει από την
Κατάσταση Αποτελεσμάτων, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος

και του

παρακρατηθέντος φόρου εισοδήματος, από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών προς το Δημόσιο.
Η Εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, για τις χρήσεις 2011 2015 όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.5 του Ν.2238/1994, ενώ για τις χρήσεις
2016 – 2018 όπως προβλέπονταν από τις διατάξεις του άρθρου 65α Ν.4174/2013. Από το σχετικό έλεγχο,
για αυτές τις χρήσεις, δεν προέκυψαν διαφορές φόρων.
Για τη χρήση 2019, η εταιρία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, που
προβλέπεται από το άρθρο 65Α του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν
αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις διαφορές φόρων.
22. Κύκλος εργασιών
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018

31/12/2019

31/12/2018

Πωλήσεις εμπορευμάτων εσωτερικού

32.114.808,17

31.770.033,78

32.981.122,16

32.089.840,16

Πωλήσεις εμπορευμάτων εξωτερικού
(Ε.Ε.)

3.298.625,04

4.039.340,84

2.897.484,82

4.039.340,84

734.579,38

435.523,26

242.579,97

435.523,26

Πωλήσεις προς τρίτες χώρες
Επιστροφές εσωτερικού

-322.622,88

-114.038,17

-282.482,44

-111.000,11

Επιστροφές εξωτερικού (ενδοκοινοτικές)

-28.801,25

-13.489,36

-24.914,92

-13.489,36

Επιστροφές τρίτων χωρών

-44.817,00

-15.132,66

-44.590,00

-15.132,66

Εκπτώσεις εσωτερικού

-25.163,48

-28.033,05

-17.156,65

-27.970,15

0,00

-62,32

0,00

-62,32

7.875,02

0,00

7.875,02

0,00

3.541.990,22

2.563.329,00

3.326.857,96

2.563.329,00

3.794.582,36

90.728,53

3.789.351,18

90.728,53

110.022,37

2.777.543,50

109.710,02

2.777.543,50

54.465,41

0,00

0,00

0,00

32,00

0,00

0,00

0,00

22.980,05

0,00

0,00

0,00

Εκπτώσεις τρίτων χωρών
Ασφαλιστική αποζημίωση
καταστραφέντων αποθεμάτων
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
εσωτερικού
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εντός ΕΕ
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών
χονδρικής τρίτων χωρών
Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων &
ημιτελών
Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών
Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και
άχρηστου υλικού
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ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ
Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών
Σύνολο

-57.223,15

-31.910,97

-57.223,15

-31.910,97

43.201.332,26

41.473.832,38

42.928.613,97

41.796.739,72

23. Κόστος πωλήσεων
Ο προσδιορισμός του κόστους πωλήσεων για τις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων
Κόστος παροχής υπηρεσιών
Κόστος από ιδιόχρηση αποθεμάτων
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
36.746.064,43
36.938.674,47
2.130.790,78
1.607.103,11
-200.125,14
-201.850,36
38.676.730,07 38.343.927,22

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
37.990.535,18
37.445.226,67
1.745.516,46
1.607.103,11
-170.885,27
-201.581,64
39.565.166,37 38.850.748,14

24. Άλλα έσοδα.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Ειδικές επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους
Ενοίκια κτιρίων
Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών
Τόκοι Συμβάσεων PPU
Συναλλαγματικές διαφορές
Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων
Έσοδα-έξοδα από εκκαθάριση PPU
Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις
Κέρδη από εκποίηση μεταφορικών μέσων
Κέρδη από εκποίηση επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019 31/12/2018
0,00
771,00
0,00
720,03
1.743,33
12.600,00
26.169,21
456,45
528.840,30
365.507,52
12,18
100,07
164,23
0,00
0,00
1.043,55
22.563,79
1.373,35
2.215,16
0,00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
0,00
771,00
0,00
3.180,00
290,00
528.840,30
12,18
0,00
0,00
13.902,32
2.215,16

720,03
12.600,00
117.585,81
365.507,52
100,07
0,00
1.043,55
1.373,35
0,00

180,96

2.659,30

180,96

2.659,30

581.889,16

385.231,27

548.620,92

502.360,63

25. Έξοδα διοίκησης – διάθεσης – παροχής υπηρεσιών.
Η ανάλυση του λειτουργικού κόστους στη χρήση 2019 και 2018 παρατίθεται στον κατωτέρω πίνακα :

ΟΜΙΛΟΣ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1/1/2019-31/12/2019

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα

ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.153.446,22

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
794.440,23

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ
1.292.035,84

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ
3.239.922,29

66.888,80

80.380,15

50.674,24

197.943,19

421.286,05

259.810,08

461.055,66

1.142.151,79

73.822,02

30.905,51

35.267,08

139.994,61

244.636,96

178.792,70

326.894,28

750.323,94
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ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ
Αποσβέσεις πάγιων και άυλων στοιχείων

148.750,29

Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

189.703,84

174.358,96

512.813,09

21.960,44

16.939,10

26.037,86

64.937,40

2.130.790,78

1.550.971,62

2.366.323,92

6.048.086,31

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1/1/2018-31/12/2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων
πάγιων στοιχείων
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

984.893,90

374.138,06

995.318,13

2.354.350,09

74.297,29

41.086,17

111.790,12

227.173,58

257.080,34

335.053,94

347.117,54

939.251,82

21.186,47

27.239,67

27.707,37

76.133,51

152.375,48

124.002,08

387.953,45

664.331,01

117.269,63

8.949,69

17.341,22

143.560,54

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

0,00

29.003,15

36.026,38

65.029,53

1.607.103,11

939.472,76

1.923.254,21

4.469.830,08

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1/1/2019-31/12/2019
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα
τρίτων
Παροχές τρίτων

ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

965.990,13

574.640,28

936.267,36

2.476.897,77

43.300,34

25.758,15

41.968,02

111.026,51

323.639,32

192.495,70

313.811,96

829.946,98

34.445,89

20.490,89

33.386,01

88.322,79

210.160,12

125.018,32

203.693,65

538.872,09

146.020,22

86.863,29

141.527,29

374.410,80

21.960,44

13.063,65

21.284,73

56.308,82

1.745.516,46

1.038.330,2
8

1.691.939,02

4.475.785,76

Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις πάγιων και
άυλων στοιχείων
Προβλέψεις
εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 1/1/2018-31/12/2018

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤ ΕΙΔΟΣ
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων
Παροχές τρίτων
Φόροι - τέλη
Διάφορα έξοδα
Αποσβέσεις ενσώματων και άυλων πάγιων
στοιχείων

ΕΞΟΔΑ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
984.893,90

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΞΟΔΑ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΩΝ

317.220,46

928.953,68

2.231.068,04

74.297,29

26.487,99

111.790,12

212.575,40

257.080,34

299.646,57

285.156,30

841.883,21

21.186,47

25.118,32

27.448,17

73.752,96

152.375,48

115.519,84

364.711,08

632.606,40

117.269,63

7.890,47

16.887,27

142.047,37
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ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ
Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
Σύνολο

0,00

22.671,71

22.671,70

45.343,41

1.607.103,11

814.555,36

1.757.618,32

4.179.276,79

26. Άλλα έξοδα
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
12.892,01
3.507,66
1.376,21
0,00
3.717,79
168,40
280,00
498,00
394,79
1,01
2.000,00
1.083,34
0,00
0,00

Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις εισφορών ασφαλιστικών ταμείων
Συναλλαγματικές διαφορές
Πρόστιμα & προσαυξήσεις Κ.Ο.Κ.
Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Τέλος επιτηδεύματος
Ζημίες από ανεπίδεκτες εισπράξεως απαιτήσεις
Zημίες από καταστροφή ακατάλληλων
αποθεμάτων
Ζημίες απο καταστροφή παγίων
Λοιπές έκτακτες ζημίες
Λοιπά έξοδα προηγούμενων χρήσεων
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις
Απομείωση δοσμένων εγγυήσεων
Λοιπές έκτακτες προβλέψεις
Σύνολο

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2019 31/12/2018
2.457,60
3.503,11
1.376,21
0,00
168,40
1.849,77
280,00
498,00
1,72
0,84
0,00
0,00
0,00
0,00

992,84

2.988,82

992,84

2.988,82

277,96
6.606,03
322,40
20.000,00
40.000,00
1.444,79
90.304,82

2.007,94
5.615,80
0,00
50.000,00
0,00
1.277,39
67.148,36

277,96
6.606,03
0,00
20.000,00
40.000,00
1.386,06
75.228,19

2.007,94
5.615,80
0,00
50.000,00
0,00
1.253,96
66.036,87

27. Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα
Το υπόλοιπο των ανωτέρω λογαριασμών, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
1.429,25
1.177,81
-353.025,32
-224.130,21

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
1.323,34
1.177,54
-316.415,98
-222.662,11

28. Φόροι εισοδήματος.
Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού, στις χρήσεις 2019 και 2018, αναλύεται ως εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσεως
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
χρήσεως
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2018
31/12/2019
238.123,72
184.654,16
-58.892,94

-9.125,23

179.230,78

175.528,93
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2018
31/12/2019
245.708,43
184.654,16
-32.968,53
212.739,90

-9.125,23
175.528,93

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ
29. Ενδεχόμενα
Η εταιρία έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που
προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας. Δεν αναμένεται να προκύψουν ουσιώδεις
επιβαρύνσεις από τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις.
Στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της εταιρίας, έχουν εκδοθεί υπέρ αυτής, από τράπεζες,
εγγυητικές επιστολές, για την καλή εκτέλεση συμβάσεων, για την καλή λειτουργία, για πληρωμή και καλή
συμμετοχή σε διαγωνισμούς και η ανάλυσή τους έχει ως εξής :
31/12/2019
Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης

31/12/2018

1.298.684,71

890.761,90

Εγγυητικές επιστολές καλής λειτουργίας

119.450,00

18.496,92

Εγγυητικές επιστολές πληρωμής

130.000,00

130.000,00

Εγγυητικές επιστολές καλής συμμετοχής

243.713,88

391.355,57

1.791.848,59

1.430.614,39

Σύνολο

Επίσης, δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διοικητικών
οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία του
Ομίλου και της Εταιρίας.
30. Δεσμεύσεις
Κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις
Δεν υπάρχουν κεφαλαιουχικές δεσμεύσεις.
31. Διανομή κερδών.
Το Δ.Σ. προτείνει τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη της εταιρίας της χρήσης 2019 να διατεθούν, για
σχηματισμό τακτικού αποθεματικού με βάση το άρθρο 158 του Ν.4548/2019 και το υπόλοιπο ποσό να
μεταφερθεί στο λογαριασμό Αποτελέσματα εις νέο.
32. Κέρδη ανά Μετοχή.
Τα βασικά κέρδη κατά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους που αναλογεί στους μετόχους της
μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στη διάρκεια της περιόδου, εξαιρουμένων
των ιδίων κοινών μετοχών που αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές).
33. Συναλλαγές και υπόλοιπα με συνδεμένα μέρη
Στην κλειόμενη χρήση 2019 αλλά και στην προηγούμενη, οι συναλλαγές και τα υπόλοιπα με συνδεμένα
μέρη, αναλύονται ως εξής:
α) Ενδοομιλικές συναλλαγές.
ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019

42

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2019
31/12/2018

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ
Αγορές αγαθών από θυγατρικές
Αγορές υπηρεσιών από θυγατρικές
Πωλήσεις αγαθών προς θυγατρικές
Άλλα έσοδα προς θυγατρικές
Απαιτήσεις από θυγατρικές
Υποχρεώσεις προς θυγατρικές
Συναλλαγές & αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών και
μελών Διοίκησης
Υποχρεώσεις προς Διευθυντικά Στελέχη και μέλη της
Διοίκησης
Σύνολο

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

477.706,59
0,00
1.623.874,07
117.129,36
403.072,32
0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.621.782,34

0,00

β) Συναλλαγές με Λοιπά συνδεδεμένα μέρη.

Αγορές αγαθών από Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη
Πωλήσεις αγαθών προς Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη
Απαιτήσεις από Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη
Υποχρεώσεις προς Λοιπά Συνδεδεμένα Μέρη
Σύνολο

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2019
5.102.170,82
5.106.812,07
133.963,01
13.744,17
10.356.690,07

ΕΤΑΙΡΙΑ
31/12/2019
31/12/2018
5.102.170,82
6.711.799,46
5.106.812,07
6.389.150,83
133.963,01
185.785,97
13.744,17
478.106,36
10.356.690,07

13.764.842,62

Στην κατηγορία των Λοιπών συνδεμένων μερών περιλαμβάνονται η επιχείρηση «Δ.ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣΙ.ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.», της οποίας μέτοχοι και διοίκηση είναι οι δύο μέτοχοι και μέλη του Δ.Σ. της
μητρικής εταιρίας.
34. Μεταγενέστερα του Ισολογισμού γεγονότα.
Είναι γεγονός ότι το 2020 λόγω της εμφάνισης της πανδημίας COVID-19 έχουν επηρεαστεί όλοι οι κλάδοι
της οικονομίας. Η ACTIVE σε μια προσπάθεια προστασίας των εργαζόμενων της, αλλά και με στόχο την
διατήρηση της θέσης της στην αγορά πήρε γρήγορα μια σειρά από μέτρα :


Οργάνωσε τηλεργασία για το προσωπικό της.



Προχώρησε σε απολυμάνσεις των γραφείων της



Παραχώρησε στο προσωπικό της μάσκες και γάντια.



Υλοποίησε μεγάλα έργα που είχε αναλάβει υπό αντίξοες συνθήκες



Συνέχισε τυχόν παραδόσεις σε πελάτες της με οργάνωση και συνέπεια τηρώντας όλα τα μέτρα
προστασίας σύμφωνα με τις υποδείξεις των ειδικών.

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής και παρά τις
αρνητικές εξελίξεις λόγω COVID, η «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.» προχώρησε σε συμφωνία για
διάθεση των λύσεων του τομέα του 3D printing της HP Inc. στην ελληνική αγορά. Πέραν όσων
αναφέρονται ανωτέρω, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της Έκθεσης αυτής, δεν έχει συμβεί κάποιο άλλο
γεγονός, που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την οικονομική θέση και την πορεία της εταιρείας.

43

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 007710401000
Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Εταιρικές και Ενοποιημένες
της χρήσεως 2019 (1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2019)
ποσά σε Ευρώ

Ν. Ηράκλειο Αττικής, 31 Αυγούστου 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. &

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Η Λογίστρια

Ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου

Διευθύνων Σύμβουλος

Δημήτριος Κ.Σπηλιόπουλος

Ιωάννης Α.Στασινόπουλος

Σοφία Ντέμου

Ευάγγελος Κ.Σπηλιόπουλος

Α.Δ.Τ. ΑΚ 210625

Α.Δ.Τ. ΑΙ 661125

Α.Δ.Τ. Ρ 599085

Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε. Α' Τάξης 24567

Αρ.Αδείας Ο.Ε.Ε.

Για τη Λογιστική Εταιρία

A' Τάξης 49600

SYNTAXIS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε
Αρ. Αδείας Ο.Ε.Ε. 895

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Βεβαιώνεται ότι οι ανωτέρω Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2019, που αποτελούνται από
εξήντα μία (44) σελίδες είναι αυτές που αναφέρονται στην Έκθεση Ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία
20 Οκτωβρίου 2020.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020
Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Αντώνιος Χ.Λυμπεραίος
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13811
ACES ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 4, 115 28 Αθήνα
Αρ.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 159
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