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Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Logismos Α.Ε. (εφεξής η Εταιρεία) 
στις  30 Ιουνίου 2021 που αφορούν  την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2021 που 
παρουσιάζονται στις σελίδες 8 έως 26, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι 
αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 
και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.logismos.gr 
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Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Οι 

1. Ιωάννης Μ. Δούφος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

2. Αλέξανδρος Μ. Δούφος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 

3. Ιωάννης Σταύρου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 

 

δηλώνουμε ότι εξ όσων γνωρίζουμε: 

α) οι συνημμένες εξαμηνιαίες εταιρικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, κατά την 30η 
Ιουνίου 2021  της περιόδου 01/01/2021 - 30/06/2021, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του 
ενεργητικού και του παθητικού, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα περιόδου της Εταιρείας, και 

 

β) η εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις 
πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν.3556/2007. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

 

 

 

Ιωάννης Μ. Δούφος                     Αλέξανδρος Μ. Δούφος                        Ιωάννης Γ.Σταύρου 

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.  Το Μέλος του Δ.Σ. 

                                                     & Διευθύνων Σύμβουλος 

              Α.Δ.Τ. Χ 232131                           Α.Δ.Τ. ΑΚ 300628                               Α.Δ.Τ. ΑM  276676 
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Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

επί των οικονομικών καταστάσεων  

κατά την 30η Ιουνίου 2021 και για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2021 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου  2021 

 

1. Γενικά 

Με την Έκθεση αυτή η οποία καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 
και τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σας παρουσιάζουμε την δραστηριότητα της 
Εταιρείας για το Α’ Εξάμηνο του έτους 2021. 

Η Εταιρεία ιδρύθηκε το 1970 και είναι εγγεγραμμένη στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 057434604000. Η έδρα της 
Εταιρείας είναι ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτης Θεσσαλονίκης. Η βασική δραστηριότητα της Εταιρείας 
από ιδρύσεώς της είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων μηχανογραφικής υποστήριξης με έμφαση 
στην σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού. Σήμερα η Εταιρεία διαθέτει μία πλήρη σειρά 
εφαρμογών νέας γενιάς αποτελούμενη από: 

ERP που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των βιομηχανικών και μεγάλων εμπορικών  

             επιχειρήσεων στην Ελλάδα. 

CMS που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών Land Based Casinos στην παγκόσμια αγορά. 

ERM που καλύπτουν το σύνολο των αναγκών διαχείρισης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όλων των 

             βαθμίδων στην παγκόσμια αγορά. 

Σκοπός της Έκθεσης Δ.Σ. είναι η ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών: 

 Για την οικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα, τη συνολική πορεία της Εταιρείας στην υπό 
εξέταση περίοδο, καθώς και τις μεταβολές που επήλθαν. 

 Για τα σημαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου και την 
επίδρασή τους στις οικονομικές καταστάσεις. 

 Για τις προοπτικές και εξελίξεις της δραστηριότητας της Εταιρείας.  
 Για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Εταιρεία.  
 Για τις σημαντικές συναλλαγές που έγιναν μεταξύ της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 

(σύμφωνα με το ΔΛΠ 24) με αυτήν προσώπων. 

2. Οικονομικός απολογισμός της εξαμηνιαίας περιόδου 30/06/2021 

Ο οικονομικός απολογισμός της Εταιρείας για την υπό εξέταση περίοδο χαρακτηρίζεται από τα εξής 
γεγονότα: 

 Την πολύ μικρή μείωση του κύκλου εργασιών λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από την 
πανδημία του COVID-19. 

 Τις σημαντικές θετικές λειτουργικές ταμιακές ροές. 
 Την έναρξη αναβάθμισης των δύο εκ των τριών υπαρχόντων προϊόντων επιχειρηματικού 

λογισμικού. 

Αποτελέσματα της εξαμηνιαίας περιόδου 30/06/2021 

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, οι βασικές μεταβολές των κονδυλίων της ενδιάμεσης κατάστασης 
αποτελεσμάτων, σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική πληροφόρηση έχουν ως εξής: 

 Ο κύκλος εργασιών της τρέχουσας περιόδου μειώθηκε κατά ποσοστό 1% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης περιόδου. Πιο συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών 
ανήλθε σε ποσό € 1.045.864 έναντι ποσού € 1.056.672 της προηγούμενης περιόδου. 

 Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων 
(EBITDA) με τις αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων ανήλθαν σε ποσό € 378.411 
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αυξημένα κατά ποσοστό 6% σε σχέση με τα αντίστοιχα ποσά € 355.590 του πρώτου εξαμήνου 
2020.  
 

 Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημία ποσού € (96.949) έναντι ζημίας ποσού € 
(113.514) του πρώτου εξαμήνου 2020.  

Προβλεπόμενη πορεία εργασιών 

Η Διοίκηση, μετά και την άρση των περιοριστικών μέτρων μέσα στον Ιούνιο 2021, εντείνει τις ενέργειές 
της για επέκταση της δραστηριότητας εγκατάστασης εφαρμογών CMS για Casino όπως και των 
εφαρμογών ERM για Ακαδημαϊκά Ιδρύματα σε χώρες του εξωτερικού και του εσωτερικού. Οι ενέργειες 
αυτές περιλαμβάνουν συμμετοχή σε εξειδικευμένες εκθέσεις για συστήματα τεχνολογίας Casino και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων αλλά και διερεύνηση συνεργασιών με εταιρείες του χώρου. 

Επίσης, συνεχίζονται οι ενέργειες για την εγκατάσταση της ολοκληρωμένης σουίτας επιχειρηματικού 
λογισμικού ERP σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.  

Τέλος, η Εταιρεία μέσω της φάσης Έρευνας, προσδοκά στην μελλοντική ανάπτυξη εφαρμογών 
επιχειρηματικού λογισμικού και προϊόντων, προσαρμοσμένων σε νέες ανάγκες της αγοράς. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Κατωτέρω παρατίθενται μερικοί από τους σημαντικότερους χρηματοοικονομικούς δείκτες της Εταιρείας  
αναφορικά με την χρηματοοικονομική επίδοση και κατάσταση καθώς επίσης και πληροφορίες σχετικά 
με περιβαλλοντικά και εργασιακά θέματα. 

 

Περιβαλλοντικά θέματα 

Ενώ θεωρούμε την περιβαλλοντική προστασία μείζων ζήτημα, ο κλάδος που δραστηριοποιείται η 
Εταιρεία, δύναται να θεωρηθεί πως έχει σχετικά χαμηλό αντίκτυπο. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία 
συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς έχει υιοθετήσει φιλικές προς το 
περιβάλλον διαδικασίες με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και των φυσικών πόρων. 

Εργασιακά θέματα 

Στην Εταιρεία κατά την 30/06/2021 απασχολούνται 54 εργαζόμενοι (31.12.2020: 53 εργαζόμενοι). 
Θεωρούμε πως το ανθρώπινο δυναμικό  αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό μας στοιχείο, ώστε 
να πραγματοποιηθεί η επίτευξη των στόχων της Εταιρείας. Οι ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης που 
παρέχουμε αποτελούν σημαντικό παράγοντα, ώστε να προσελκύσουμε καταρτισμένο και έμπειρο 
προσωπικό. Η επιλογή των ανθρώπων που απαρτίζουν το σύνολο των στελεχών, εργαζομένων και 
συνεργατών έχει γίνει με αντικειμενικά κριτήρια, όπως οι αξίες τους, οι δεξιότητές τους και η απόδοση 
τους. Σε καμία περίπτωση, χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το φύλο, την ηλικία και γενικότερες 
διακρίσεις, δεν επηρέασαν τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

Χρηματοοικονομικοί δείκτες
30/6/21 31/12/20

α) Βραχυπρόθεσμη ρευστότητα Κυκλοφορούν Ενεργητικό
    (Current Ratio) Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,62 1,74

β) Μέση περίοδος είσπραξης (Αποιτήσεις από πελάτες) Χ 365
(Average Collection

Period)
Πωλήσεις έτους με πίστωση 214 204

γ) Μέση περίοδος πληρωμής (Υποχρεώσεις πλην τραπεζών) Χ 365
     (Average payment period) Κόστος πωληθέντων 427 429

δ) Kαθαρός δανεισμός Μακροπρόθεσμα & Βραχυπρόθεσμα 
    (Net Debt/Equity ) Ίδια κεφάλαια 11% 8%

01/01-30/06/2021 01/01-30/06/2020

ε) Περιθώριο Μικτού Κέρδους Μικτά Κέρδη Χ 100
Κύκλος εργασιών 73% 72%
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Η Εταιρεία στα πλαίσια διαφύλαξης της ασφάλειας των εργαζομένων, έχει ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας, 
προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι που υφίστανται στους χώρους εργασίας. 

3. Σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί έως σήμερα 

Σημαντικά γεγονότα της εξαμηνιαίας περιόδου 

Επιπτώσεις από το ξέσπασμα του COVID-19 

Από την 11η Μαρτίου 2020, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) κήρυξε την εξάπλωση του 
κορωναϊού COVID-19 ως πανδημία και η Ελληνική Κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
την 20η Μαρτίου 2020.  Η πανδημία αυτή έχει παγκόσμιο αντίκτυπο και επηρεάζει σημαντικά την υγεία 
των πολιτών παγκοσμίως και κατ’ επέκταση την παγκόσμια οικονομία, καθώς επιφέρει σημαντικές 
αρνητικές επιπτώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, με κυριότερες τις ακραίες διακυμάνσεις των τιμών 
συγκεκριμένων εμπορεύσιμων προϊόντων, τη σημαντική πτώση των χρηματιστηριακών δεικτών, τη 
διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες των επιχειρήσεων και τη διακοπή ή τη σημαντική μείωση της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων, με σημαντικό αντίκτυπο στις ταμιακές τους ροές.  

Στα πλαίσια αυτά και παρά τις ενέσεις ρευστότητας της ΕΚΤ και τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων 
που επλήγησαν, η ελληνική οικονομία υπέστη ύφεση ως αποτέλεσμα της διακοπής της λειτουργίας 
πολλών επιχειρήσεων, αλλά και του κόστους που συνεπάγεται η αποχή από δραστηριότητες μεγάλου 
τμήματος του πληθυσμού καθώς και του αυξημένου κόστους ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης πολλών 
συμπολιτών μας. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 αλλά και του πρώτου εξαμήνου 2021, η Ελληνική Κυβέρνηση 
ανακοίνωσε μια δέσμη κρατικών ενισχύσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της 
εκδήλωσης του COVID-19 στην οικονομία. 

Η Διοίκηση της Εταιρείας, ευθυγραμμιζόμενη με όλα τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας (Π.Ο.Υ.) και των λοιπών αρμόδιων αρχών, έχει θεσπίσει και διατηρεί σαφή εσωτερικά και 
εξωτερικά πρωτόκολλα για την τακτική αλλά και επείγουσα επικοινωνία με τους εργαζόμενους και 
άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Επιπρόσθετα έχει ενημερώσει το προσωπικό να αναφέρει 
εάν αισθάνεται αδιαθεσία και να αναφέρει πιθανή μόλυνση ή έκθεση του στον ιό. Για περεταίρω 
εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων της η πλειοψηφία αυτών εργάζεται απομακρυσμένα. 

Οι επιχειρηματικές μας δραστηριότητες επηρεάστηκαν λόγω των αναστολών λειτουργίας των πελατών 
μας από την πανδημία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, επήλθε μείωση των 
δραστηριοτήτων μας λόγω της αναστολής δραστηριότητας των Casino στην Ελλάδα και στις χώρες του 
εξωτερικού. Επιπρόσθετα, αναστάλθηκαν όλα τα επαγγελματικά ταξίδια στο εξωτερικό για την 
προώθηση των προϊόντων μας. Λόγω των ανωτέρω γεγονότων οι πωλήσεις μας παρέμειναν στο ίδιο 
επίπεδο με το πρώτο εξάμηνο 2020. Οι επιπτώσεις από την πανδημία COVID-19 για την Εταιρεία 
παραμένουν απολύτως διαχειρίσιμες. 

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 

Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα για την Εταιρεία, που έλαβαν χώρα από τη λήξη της περιόδου μέχρι 
την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης που να επιφέρουν προσαρμογές επί των ενδιάμεσων 
συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων. 

4. Κυριότεροι Κίνδυνοι & Αβεβαιότητες 

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο ανάπτυξης λογισμικών προϊόντων και κατά τη διενέργεια των 
δραστηριοτήτων της για την ευόδωση των σκοπών της εκτίθεται σε διάφορους κινδύνους και 
αβεβαιότητες οι κυριότεροι εξ’ αυτών είναι οι κάτωθι: 

Κίνδυνος από τον Ανταγωνισμό 

Με τις συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο τον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία μπορεί να 
επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητά της σε σχέση με τις λοιπές του ίδιου αντικειμένου εταιρείες. Για τον 
λόγο αυτό και δεδομένου ότι τα προϊόντα λογισμικού βασίζονται σε ιδιόκτητες τεχνολογίες, η Εταιρεία 
παρακολουθεί συνεχώς τις τεχνολογικές εξελίξεις και επενδύει τους απαραίτητους πόρους για την 
έρευνα και ανάπτυξη νέων και των υφιστάμενων λογισμικών προϊόντων. 
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Αναφορικά με τον COVID-19 η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι ο κλάδος λογισμικών προϊόντων, δεν 
ανήκει σε εκείνες τις επιχειρηματικές κατηγορίες που αναμένεται να επηρεαστούν σημαντικά σε 
περίπτωση επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας εξαιτίας της εξάπλωσης της νόσου. Η Εταιρεία 
έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων της. 

Κίνδυνος επιτοκίου 

Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο ταμιακών ροών επιτοκίου ο οποίος μπορεί να προέλθει από ενδεχόμενη 
μεταβολή των επιτοκίων των δανείων, τα οποία θα επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τις ταμιακές εκροές 
που συνδέονται με υποχρεώσεις της Εταιρείας. 

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού η Διοίκηση παρακολουθεί την έκθεσή της στη μεταβολή των 
επιτοκίων σε συνεχή βάση προσπαθώντας να επιτύχει αναχρηματοδότηση με καλύτερους όρους και 
τρόπους και κάνοντας συνετή διαχείριση των δανείων της. 

Κίνδυνος ρευστότητας 

Η Εταιρεία διαχειρίζεται τις ανάγκες ρευστότητας βάσει προγραμμάτων πληρωμών και εισπράξεων που 
καταρτίζονται σε μηνιαία βάση. Συγκεκριμένα υπάρχει προσεκτική παρακολούθηση των υποχρεώσεων 
(μακροπροθέσμων και βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων) καθώς επίσης και των πληρωμών που 
πραγματοποιούνται.  

Επιπλέον, παρακολουθούνται οι εισπράξεις από εμπορικές απαιτήσεις σε ημερήσια βάση, καθώς και 
η πιστή τήρηση από τους πελάτες των συμφωνιών είσπραξης. 

Επισημαίνουμε ότι στις 30/06/2021 τα όρια χρηματοδοτήσεων από τις τράπεζες ανέρχονται σε ποσό € 
1.585.000 (ΕΤΕ € 745.000, ALPHA BΑΝΚ € 740.000, ΠΕΙΡΑΙΩΣ € 100.000), το οποίο είναι σημαντικά 
υψηλότερο από τις χρησιμοποιηθείσες χρηματοδοτήσεις. Από τα ανωτέρω αναφερόμενα συνάγεται ότι 
ο κίνδυνος ρευστότητας για την Εταιρεία είναι πολύ περιορισμένος. 

Πιστωτικός κίνδυνος 

Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει κυρίως από πιστώσεις σε πελάτες συμπεριλαμβανομένων των 
λογαριασμών εισπρακτέων αλλά και από καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα. Το εμπορικό και το 
οικονομικό τμήμα της Εταιρείας αξιολογούν την φερεγγυότητα των πελατών λαμβάνοντας υπ’ όψη την 
χρηματοοικονομική τους κατάσταση, την εξυπηρέτηση των τρεχουσών υπολοίπων τους και ορίζουν τα 
πιστωτικά όρια που παρακολουθούνται τακτικά.. 

Μακροοικονομικός κίνδυνος 

Οι κύριοι μακροοικονομικοί κίνδυνοι στους οποίους εκτίθεται η Εταιρεία είναι η οικονομική ύφεση που 
προκαλεί και θα προκαλέσει η νόσος του COVID-19, λόγω της παρατεταμένης διάρκειάς της και της 
αόριστης ημερομηνία λήξης της. Όμως, όπως προαναφέρθηκε ο κίνδυνος αυτός δεν αναμένεται να έχει  
σημαντική επίδραση στην Εταιρεία. 

5. Συναλλαγές με Συνδεδεμένα Μέρη & Επιχειρήσεις  

Κατά την διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου 2021 δεν υφίστανται διεταιρικές συναλλαγές με 
συνδεδεμένες εταιρείες. Οι συναλλαγές με τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη είναι ως εξής: 

 

01/01-
30/06/2021

01/01-
30/06/2020

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενή
πρόσωπα με αυτά

Βραχύχρονες παροχές      119.639      124.537 
Υποχρεώσεις                -                  -   
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6. Εσωτερικώς Δημιουργούμενα Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού (Ιδιοπαραγωγή) 

Η Εταιρεία κατά την εξαμηνιαία περίοδο προέβη στην έναρξη αναβάθμισης των ήδη υπαρχουσών 
εφαρμογών λογισμικού. 

Οι δαπάνες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το στάδιο ανάπτυξης των ανωτέρω εφαρμογών 
ανήλθαν στο ποσό  € 370.493 και καταχωρήθηκαν ως επί μέρους άυλα περιουσιακά στοιχεία διότι  από 
την έναρξη του σταδίου ανάπτυξης του κάθε έργου που αφορούν μέχρι σήμερα, πληρούνται όλα τα 
ακόλουθα κριτήρια τα οποία ορίζονται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 38 «Άυλα Περιουσιακά 
Στοιχεία»: 

• Τεχνική δυνατότητα υλοποίησης ενός άυλου περιουσιακού στοιχείου ώστε να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να πωληθεί. 

• Πρόθεση για ολοκλήρωση και χρήση ή πώληση του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
• Δυνατότητα χρήσης ή πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
• Ικανότητα για απόδειξη ότι το άυλο περιουσιακό στοιχείο θα αποφέρει μελλοντικά 

οικονομικά οφέλη.  
• Επαρκείς τεχνικοί, οικονομικοί και άλλοι πόροι για την ολοκλήρωση της ανάπτυξης και τη 

χρήσης ή πώλησης του άυλου περιουσιακού στοιχείου. 
• Ικανότητα αξιόπιστης μέτρησης των εξόδων που σχετίζονται με ένα άυλο περιουσιακό 

στοιχείο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. 

7. Υποκαταστήματα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει υποκαταστήματα. 

8. Χρηματοπιστωτικά μέσα 

Η Εταιρεία δεν κατέχει χρηματοπιστωτικά μέσα. 

 

 

Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΟΥΦΟΣ 

(Α.Δ.Τ. Χ 232131) 

 



KSi Greece    
Helping clients succeed 

 
 

                        

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

Προς τους μετόχους της Εταιρείας «Logismos Α.Ε.» 

Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

Εισαγωγή 

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας 
«Logismos ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2021 και τις 
σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και τις 
επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 
3556/2007.  

Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής 
χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην 
Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Η δική μας ευθύνη 
είναι να εκφράσουμε συμπέρασμα επί της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. 

Εύρος Επισκόπησης 

Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Αναθέσεων Επισκόπησης 
(ΔΠΑΕ) 2410 “Επισκόπηση ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον 
ανεξάρτητο ελεγκτή της οντότητας”. Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής 
πληροφόρησης συνίσταται στην υποβολή διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως σε πρόσωπα που είναι 
υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων 
διαδικασιών επισκόπησης. Η επισκόπηση έχει ουσιωδώς μικρότερο εύρος από τον έλεγχο, ο οποίος 
διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου που έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν 
περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα που θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 
έλεγχο. Κατά συνέπεια δεν εκφράζουμε γνώμη ελέγχου. 

Συμπέρασμα 

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 
πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει 
καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε ουσιώδη ασυνέπεια ή σφάλμα στις δηλώσεις των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου και στις πληροφορίες της εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού 
Συμβουλίου, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5 και 5α  του Ν. 3556/2007, σε σχέση με την ενδιάμεση 
συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Σεπτεμβρίου 2021  

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

 

Αντώνης Δ. Μάρκου 

ΑΜ ΣΟΕΛ 19901 

KSi Greece IKE Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων 

Λεωφ. Κηφισίας 62 & Πρεμετής, Τ.Κ. 151 25 Μαρούσι 

ΑΜ ΣΟΕΛ 171
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 
– 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.  

 

  

Κατάσταση αποτελεσμάτων & λοιπών συνολικών εσόδων Σημείωση
 01/01-

30/06/2021 
 01/01-

30/06/2020 

 €  € 
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 3 1.045.864  1.056.672  

Κόστος πωλήσεων 4 (281.850)    (291.464)    

Μικτά κέρδη 764.014     765.208     

Λοιπά λειτουργικά έσοδα 115.814     103.225     
Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 4 (856.717)    (827.093)    
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 4 (81.062)      (91.860)      
Λοιπά λειτουργικά έξοδα (2.407)        (612)           

(Ζημίες) εκμετάλλευσης (60.358)      (51.132)      

Χρηματοοικονομικά έσοδα 5                32              
Χρηματοοικονομικά έξοδα (27.308)      (31.561)      

(Ζημίες) πρό φόρων (87.661)      (82.661)      

Φόρος εισοδήματος 5 (9.288)        (30.853)      

(Ζημίες) μετά από φόρους (96.949)      (113.514)    
-             

Λοιπά συνολικά έσοδα / (ζημίες) που δε μεταφέρονται στα 
αποτελέσματα σε μεταγενέστερες περιόδους

Αναλογιστικές ζημίες παροχών σε εργαζομένους -             -             
Αναλογούν φόρος -             -             

-             -             

Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων -             -             

Σύνολο συγκεντρωτικών εσόδων (96.949)      (113.514)    

(Ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ ανά μετοχή) 6 (0,0205)      (0,0239)      
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.    

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης Σημείωση 30/6/21 31/12/20

 €  € 
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 7 3.034.606 3.151.785
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 3.826.488 3.736.773
Δικαιώματα χρήσης παγίων 9 210.900 146.879
Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 165.105 174.392
Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 10 18.829 18.829
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 17.600 19.220

7.273.528 7.247.878

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
Αποθέματα 11 44.446 27.743
Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 12 1.228.493 1.240.693
Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 96.674 158.151

1.369.614 1.426.587
Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 8.643.142 8.674.465

Ίδια κεφάλαια & υποχρεώσεις
Ίδια κεφάλαια

Μετοχικό κεφάλαιο 14 4.076.400 4.076.400
Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 14 1.275.243 1.275.243
Αποθεματικά 14 4.384.301 4.353.044
Αποτελέσματα εις νέον -3.722.738 -3.594.532

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6.013.207 6.110.155

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15 645.387 603.106
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 139.102 89.390
Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 143.593 137.410
Επιχορηγήσεις επενδύσεων 18 856.661 915.989

1.784.743 1.745.895

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 17 659.619 699.586

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15 113.988 60.814
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από μισθώσεις 16 71.586 58.015

845.193 818.415
Σύνολο υποχρεώσεων 2.629.935 2.564.310
Σύνολο υποχρεώσεων & ιδίων κεφαλαίων 8.643.142 8.674.465
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.  

Υπόλοιπο 01/01/2020           4.076.400           1.275.243              136.477           2.166.044           1.987.284          (3.158.458)           6.482.990 

Ζημίες χρήσης                        -                          -                          -                          -                          -               (113.514)             (113.514)

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων του ν.
3299/04

                       -                          -                          -                          -                  31.619               (31.619)                        - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                  31.619             (145.133)             (113.514)

Υπόλοιπο 30/06/2020           4.076.400           1.275.243              136.477           2.166.044           2.018.903          (3.303.591)           6.369.477 

Υπόλοιπο 01/01/2021           4.076.400           1.275.243              136.477           2.166.044           2.050.522          (3.594.532)           6.110.155 

Ζημίες χρήσης                        -                          -                          -                          -                          -                 (96.949)               (96.949)

Αναλογούσες αποσβέσεις επιχορηγήσεων του ν.
3299/04

                       -                          -                          -                          -                  31.257               (31.257)                        - 

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους                        -                          -                          -                          -                  31.257             (128.206)               (96.949)

Υπόλοιπο 30/06/2021           4.076.400           1.275.243              136.477           2.166.044           2.081.780          (3.722.737)           6.013.207 

 Μετοχικό 
κεφάλαιο 

 Διαφορά από 
έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο 

 Αποτελέσματα 
εις νέον 

 Σύνολο 
 Έκτακτα 

αποθεματικά 
 Τακτικό 

αποθεματικό 
 Αφορολόγητα 

αποθεματικά 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

  

Οι σημειώσεις στις σελίδες 12 έως 26 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών  

των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας.  

 

  

Σημείωση
 01/01-

30/06/2021 
 01/01-

30/06/2020 

Λειτουργικές δραστηριότητες

(Ζημίες) προ φόρων (87.661)     (82.661)     

Πλέον / Μείον προσαρμογές για:

Αποσβέσεις 7,8 & 9 438.768    406.722    

Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 18 (59.329)     (95.667)     

Απομείωση απαιτήσεων 12 40.000      38.906      

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους 4.809        -            

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 27.308      31.561      

Πλέον/μείζον προσαρμογές για μεταβολές κεφαλαίου 
κίνησης:

(Άυξηση) αποθεμάτων (16.703)     (1.489)       

(Αύξηση) / μείωση εμπορικών και λοιπών απαιτήσεων (21.578)     8.270        

(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (39.967)     (80.308)     

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβλημένα (27.308)     (31.561)     

Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 258.339    193.773    

Επενδυτικές δραστηριότητες

(Πληρωμές) / Εισπράξεις μακροπροθέσμων εγγυήσεων (257)          4.320        

Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων 7 (10.614)     (14.113)     

Επενδύσεις σε άυλα περιουσιακά στοιχεία 8 (370.493)   (298.185)   

Ληφθείσες επιχορηγήσεις 18 -            339.223    

Σύνολο (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (381.364)   31.245      

Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 150.000    281.225    

Πληρωμές δανείων (54.360)     (241.480)   

Αποπληρωμή μισθώσεων (34.092)     (33.871)     

Σύνολο εισροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 61.548      5.874        

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (61.477)     230.891    

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 158.151    28.242      
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 13 96.674      259.133    
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

1. Γενικές Πληροφορίες 

Η εταιρεία Logismos Συστήματα Πληροφορικής Ανώνυμος Εταιρεία δραστηριοποιείται στην 
παραγωγή, διάθεση και υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών στο χώρο της πληροφορικής. Πιο 
συγκεκριμένα ασχολείται με την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Application Software) και με την 
ολοκλήρωση έργων πληροφορικής (Systems Integration). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην ΒΕΠΕ 
Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, 9ο χλμ. Οδού Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Τ.Θ. 21094, 555 10 Πυλαία 
Θεσσαλονίκης και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι: www.logismos.gr.  

Η Logismos έχει την μορφή της ανωνύμου εταιρείας και οι κοινές ονομαστικές μετοχές της 
διαπραγματεύονται στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 

 

2. Βάση σύνταξης και παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων και υιοθέτηση Νέων και 
Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις (εφεξής «Οικονομικές Καταστάσεις) της 30ης 
Ιουνίου 2021 που καλύπτουν την εξαμηνιαία περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 30η Ιουνίου 
2021, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι 
σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 και ειδικότερα σύμφωνες με τις απαιτήσεις του 
ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομική Αναφορά». 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περιόδου που έληξε την 30η Ιουνίου 
2021 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 29η Σεπτεμβρίου 2021. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε € (λειτουργικό νόμισμα), που 
είναι το νόμισμα του πρωτεύοντος οικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία. 

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε 
σχέση με αυτές των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, οι συνημμένες ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις τελευταίες 
δημοσιευθείσες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020.  

Οι ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές αρχές 
που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που 
έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2020. Η σύνταξη των Οικονομικών Καταστάσεων προϋποθέτει τη διενέργεια 
εκτιμήσεων και παραδοχών, που ενδέχεται να επηρεάσουν τα λογιστικά υπόλοιπα των 
ακινητοποιήσεων και επενδύσεων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων και τις απαιτούμενες 
γνωστοποιήσεις για ενδεχόμενες απαιτήσεις και υποχρεώσεις όπως επίσης και το ύψος των εσόδων 
και εξόδων που αναγνωρίστηκαν. Οι εκτιμήσεις αυτές επανεξετάσθηκαν από τη Διοίκηση της Εταιρείας 
υπό το πρίσμα της επίδρασης των συνεπειών της πανδημίας του COVID-19, καθώς και την οικονομία 
γενικότερα και δεν διαπιστώθηκε ανάγκη διαφοροποίησης αυτών των λογιστικών πολιτικών. 

Τα νέα και αναθεωρημένα λογιστικά πρότυπα και διερμηνείες, τροποποιήσεις προτύπων και 
διερμηνείες που εφαρμόζονται είτε στην τρέχουσα είτε σε επόμενες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της 
δυνητικής τους επίδρασης στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, παρατίθενται στην 
Σημείωση 2.1. 

2.1 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες 

Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφισταμένων προτύπων που υιοθετηθήκαν από 
τον Όμιλο  

Οι λογιστικές πολιτικές και οι μέθοδοι υπολογισμού βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι ενδιάμεσες 
συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις, είναι συνεπείς με αυτές που χρησιμοποιηθήκαν για τη σύνταξη 
των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε 31 Δεκέμβριου 2020, και 
έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια σε όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, πλην των κάτωθι 
αναφερομένων τροποποιήσεων, οι οποίες υιοθετηθήκαν από την Εταιρεία κατά την 1 Ιανουάριου 2021. 
Οι τροποποιήσεις και ερμηνείες που εφαρμοστήκαν για πρώτη φορά κατά το 2021 δεν είχαν σημαντικές 
επιπτώσεις στις ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις για την εξάμηνη περίοδο που έληξε 
στις 30 Ιουνίου 2021.  
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 ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 16 (Τροποποιήσεις) «Αναμόρφωση επιτοκίων 
αναφοράς – Φάση 2». Τον Αύγουστο του 2020, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
(ΣΔΛΠ) εξέδωσε τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7, ΔΠΧΑ 4 και ΔΠΧΑ 
16, με τις οποίες ολοκληρώνονται οι εργασίες του αναφορικά με τις επιπτώσεις της 
αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση. Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις οι οποίες 
αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση όταν ένα διατραπεζικό 
επιτόκιο δανεισμού αντικαθίσταται με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κίνδυνου. 
Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις προβλέπουν μια πρακτική διευκόλυνση για τη λογιστική 
αντιμετώπιση αλλαγών στη βάση προσδιορισμού των συμβατικών ταμειακών ροών 
χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχειών και υποχρεώσεων, απαιτώντας την 
προσαρμογή του πραγματικού επιτοκίου, όπως γίνεται στην περίπτωση αλλαγής στο επιτόκιο 
αγοράς. Επιπλέον, οι τροποποιήσεις εισάγουν διευκολύνσεις για τη μη διακοπή των σχέσεων 
αντιστάθμισης, συμπεριλαμβανομένης μιας προσωρινής διευκόλυνσης από την απαίτηση 
διακριτής αναγνωρισιμότητας ενός εναλλακτικού επιτοκίου σχεδόν μηδενικού κίνδυνου, που 
προσδιορίζεται ως αντιστάθμιση ενός στοιχειού κινδύνου. Ακόμη, οι τροποποιήσεις εισάγουν 
στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» πρόσθετες γνωστοποιήσεις που 
επιτρέπουν στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων να κατανοήσουν τις 
επιπτώσεις της αναμόρφωσης των διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στα 
χρηματοοικονομικά μέσα και στη στρατηγική διαχείρισης κινδύνων της οικονομικής οντότητας. 
Οι τροποποιήσεις δεν απαιτούν από την οντότητα να αναμορφώσει τις προηγούμενες 
περιόδους αναφοράς.  

 ΔΠΧΑ 16 ‘Μισθώσεις - Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19 (Τροποποιήσεις)’: 
Επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών καταστάσεων 
που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για έκδοση κατά την 28η Μάϊου 2020. Το ΣΔΛΠ τροποποίησε το 
πρότυπο απαλλάσσοντας τους μισθωτές από την εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16 
αναφορικά με τη λογιστική τροποποίησης μίσθωσης για εκπτώσεις ενοικίου που προκύπτουν 
ως άμεση συνέπεια της πανδημίας Covid-19. Η τροποποίηση παρέχει πρακτική διευκόλυνση 
στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως 
συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή 
ή έκπτωση δεν θεωρείται τροποποίηση της μίσθωσης, εφόσον πληρούνται ούλες οι ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

 Η αλλαγή στις πληρωμές μισθωμάτων οδηγεί σε αναθεωρημένο αντάλλαγμα που είναι 
ουσιαστικά ίδιο με ή μικρότερο από το αντάλλαγμα για το μίσθωμα αμέσως πριν από 
την αλλαγή,  

 Οποιαδήποτε μείωση στις πληρωμές μισθωμάτων επηρεάζει πληρωμές που 
οφείλονται την ή πριν από την 30η Ιουνίου 2021,  

 Δεν υπάρχει ουσιαστική αλλαγή σε άλλους ορούς και προϋποθέσεις της μίσθωσης. 

Πρότυπα που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και 
δεν έχουν υιοθετηθεί νωρίτερα 

Η Εταιρεία δεν έχει υιοθετήσει κάποιο από τα παρακάτω πρότυπα, διερμηνείες ή τροποποιήσεις τα 
οποία έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο. Επιπλέον η Εταιρεία 
αξιολόγησε όλα τα πρότυπα και τις διερμηνείες ή τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί αλλά δεν είχαν 
εφαρμογή στην παρούσα περίοδο και δεν αναμένει να υπάρξει σημαντική επίδραση στις οικονομικές 
καταστάσεις από την εφαρμογή τους.  

 ΔΠΧΑ 10 (Τροποποίηση) Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες: Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχειών μεταξύ 
ενός επενδυτή και της συγγενούς του Εταιρείας ή της κοινοπραξίας του: Οι τροποποιήσεις 
αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και 
εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης ή της εισφοράς των περιουσιακών 
στοιχειών μεταξύ του επενδυτή και της συγγενούς του Εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η 
κύρια συνέπεια των τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν 
η συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). Ένα 
μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει στοιχεία ενεργητικού 
που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά στεγάζονται σε θυγατρική. Το 
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Δεκέμβριο  2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ’ αόριστο την ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης 
αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης.  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων, ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις, IAS 37 Προβλέψεις, 
ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία και Ετήσιες Αναβαθμίσεις 
2018-2020 ΔΠΧΑ (Τροποποιήσεις) Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2022, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρμογή. Το ΣΔΛΠ εξέδωσε, περιορισμένου πεδίου, τροποποιήσεις σε πρότυπα, ως 
κατωτέρω:  

 ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων: οι τροποποιήσεις επικαιροποιούν μια παραπομπή 
του ΔΠΧΑ 3 στο Εννοιολογικό Πλαίσιο για Χρηματοοικονομικές Αναφορές χωρίς 
αλλαγή στις λογιστικές απαιτήσεις του προτύπου για συνενώσεις επιχειρήσεων.  

 ΔΛΠ 16 Ενσώματες Ακινητοποιήσεις: οι τροποποιήσεις απαγορεύουν τη μείωση του 
κόστος των ενσώματων ακινητοποιήσεων με ποσά που λαμβάνονται από την πώληση 
στοιχειών που παράγονται ενώ́ η Εταιρεία προετοιμάζει το περιουσιακό στοιχείο για 
την προοριζόμενη χρήση του. Τα έσοδα από τις πωλήσεις και το σχετικό κόστος 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

 ΔΛΠ 37 Προβλέψεις, ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενα περιουσιακά στοιχεία: 
οι τροποποιήσεις προσδιορίζουν τις δαπάνες εκπλήρωσης μιας σύμβασης, στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης της σύμβασης εάν είναι επαχθής. 

 Μικρές τροποποιήσεις διενεργηθήκαν στις Ετήσιες Αναβαθμίσεις 2018-2020 στα 
πρότυπα ΔΠΧΑ 1- Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς, στο ΔΠΧΑ 9- Χρηματοοικονομικά Μέσα, στο ΔΠΛ 41-Γεωργία και στα 
ενδεικτικά παραδείγματα που συνοδεύουν το ΔΠΧΑ 16-Μισθώσεις.  

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων και Δήλωση Πρακτικής ΔΠΧΑ 2: 
Γνωστοποίηση των Λογιστικών Πολιτικών (Τροποποιήσεις): Οι τροποποιήσεις ισχύουν για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2023, ενώ́ επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με την εφαρμογή κρίσης 
επί της σημαντικότητας στις γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι 
τροποποιήσεις αντικαθιστούν την απαίτηση γνωστοποίησης «σημαντικών» λογιστικών 
πολιτικών με την απαίτηση γνωστοποίησης «ουσιωδών» λογιστικών πολιτικών. Επίσης, 
προστίθενται οδηγίες και επεξηγηματικά παραδείγματα στη Δήλωση Πρακτικής για να 
βοηθήσουν στην εφαρμογή της έννοιας του ουσιώδους κατά τη διενέργεια κρίσεων στις 
γνωστοποιήσεις λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΛΠ 1 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση υποχρεώσεων ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες» 
(εφαρμόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 
2022): Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουάριου 2022 ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας 
Covid-19 το ΣΔΛΠ ανέβαλε την ημερομηνία εφαρμογής κατά ένα έτος, δηλαδή από την 1η 
Ιανουάριου 2023, δίνοντας περισσότερο χρόνο στις Εταιρείες να προσδιορίσουν τυχόν αλλαγές 
στην ταξινόμηση των υποχρεώσεων. Οι τροποποιήσεις έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας 
στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, βοηθώντας τις Εταιρείες να καθορίσουν κατά 
πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού 
ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην 
Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ́ δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά 
με την επιμέτρηση ή το χρόνο αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, 
εσόδου ή εξόδου ή τις γνωστοποιήσεις επί των στοιχειών αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τις απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει 
μια Εταιρεία εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΛΠ 8 Λογιστικές πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και σφάλματα: Οι 
τροποποιήσεις τίθενται σε ισχύ για ετήσιες περιόδους αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 
1η Ιανουάριου 2023, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή και ισχύουν για αλλαγές στις 
λογιστικές πολίτικες και αλλαγές σε λογιστικές εκτιμήσεις που πραγματοποιούνται κατά ή μετά 
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την έναρξη αυτής της περιόδου. Οι τροποποιήσεις εισάγουν νέο ορισμό της λογιστικής 
εκτίμησης ως νομισματικά ποσά στις οικονομικές καταστάσεις που υπόκεινται σε αβεβαιότητα 
επιμέτρησης. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ποιες είναι οι αλλαγές στις λογιστικές 
εκτιμήσεις και πως διαφέρουν από τις αλλαγές στις λογιστικές πολίτικες και τις διορθώσεις 
λαθών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΠΧΑ 16 Μισθώσεις - Εκπτώσεις ενοικίου που σχετίζονται με τον COVID-19 μετά την 30η 
Ιουνίου 2021 (Τροποποιήσεις): Η Τροποποίηση εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
αναφοράς που ξεκινούν την ή μετά την 1η Απριλίου 2021, ενώ́ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών καταστάσεων που δεν έχουν ακόμη εγκριθεί για 
έκδοση κατά την 31η Μαρτίου 2021. Τον Μάρτιο του 2021, το ΣΔΛΠ τροποποίησε τους όρους 
της πρακτικής διευκόλυνσης που παρέχεται στον μισθωτή να αντιμετωπίσει λογιστικά 
οποιαδήποτε αλλαγή ή έκπτωση επί μισθωμάτων ως συνέπεια του Covid-19, με τον ίδιο τρόπο 
βάσει των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 16, εάν η αλλαγή ή έκπτωση δεν θεωρείται τροποποίηση της 
μίσθωσης. Με βάση την τροποποίηση, η πρακτική διευκόλυνση εφαρμόζεται για μειώσεις σε 
πληρωμές μισθωμάτων και επηρεάζει πληρωμές που οφείλονται την ή πριν από την 30η 
Ιουνίου 2022, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της πρακτικής διευκόλυνσης. 
Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 ΔΛΠ 12 (Τροποποιήσεις) Αναβαλλόμενος φόρος που σχετίζεται με περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από μια ενιαία συναλλαγή: Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για 
ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουάριου 2023, ενώ́ επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρμογή. Τον Μάιο του 2021, το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις οι οποίες 
περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξαίρεσης αρχικής αναγνώρισης του ΔΛΠ 12 και 
καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Εταιρείες πρέπει να αντιμετωπίσουν λογιστικά την 
αναβαλλόμενη φορολογία σε συναλλαγές όπως μισθώσεις και υποχρεώσεις παροπλισμού. 
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, η αρχική εξαίρεση αναγνώρισης δεν ισχύει για συναλλαγές 
που, κατά την αρχική αναγνώριση, δημιουργούν ίσες φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές 
διαφορές. Ισχύει μόνο εάν η αναγνώριση ενός περιουσιακού στοιχείου μίσθωσης και 
υποχρέωσης μίσθωσης (ή υποχρέωσης παροπλισμού και περιουσιακού στοιχείου 
παροπλισμού) δημιουργεί προσωρινές διαφορές που δεν είναι ίσες. Οι τροποποιήσεις δεν 
έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 Απόφαση της Επιτροπής Διερμηνειών των ΔΠΧΑ, περί της «Κατανομής παροχών σε 
περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)»: Η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς εξέδωσε τον Μάϊο του 2021 την οριστική απόφαση ημερήσιας 
διάταξης υπό τον τίτλο «Κατανομή παροχών σε περιόδους υπηρεσίας (ΔΛΠ 19)» (στην οποία 
περιλαμβάνεται επεξηγηματικό υλικό αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των παροχών σε 
περιόδους υπηρεσίας επί συγκεκριμένου προγράμματος καθορισμένων παροχών ανάλογου 
εκείνου που ορίζεται στο άρθρο 8 του Ν.3198/1955 ως προς την παροχή αποζημίωσης λόγω 
συνταξιοδότησης (το «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών του Εργατικού Δικαίου»). Οι εν 
λόγω επεξηγηματικές πληροφορίες διαφοροποιούν τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονταν, 
στην Ελλάδα, κατά το παρελθόν οι βασικές αρχές και κανόνες του ΔΛΠ 19 ως προς το θέμα 
αυτό, και κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο “IASB Due Process Handbook 
(παρ. 8.6)”, οι οικονομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές τους καταστάσεις 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτείται να τροποποιήσουν ανάλογα την Λογιστική τους Πολιτική ως 
προς το θέμα αυτό. Βάσει των ανωτέρω, η ως άνω οριστική απόφαση ημερήσιας διάταξης της 
Επιτροπής θα αντιμετωπισθεί ως Μεταβολή Λογιστικής Πολιτικής. Η εφαρμογή της ως άνω 
απόφασης θα γίνει σύμφωνα με τις παρ. 19-22 του ΔΛΠ 8. Η Εταιρεία, η οποία κατανέμει τις 
παροχές στην περίοδο από την πρόσληψη μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης των 
εργαζομένων, εξετάζει τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης με στόχο την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης μέχρι το τέλος του έτους για να αποτυπωθούν αναδρομικά οι επιπτώσεις στις 
οικονομικές καταστάσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2021. 
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3. Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 

Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: 

 

4. Έξοδα κατ’ είδος 

Η ανάλυση των εξόδων κατ’ είδος είναι ως κάτωθι: 

Κόστος πωλήσεων 

 

Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

 

  

 01/01-
30/06/2021 

 01/01-
30/06/2020 

Πωλήσεις εμπορευμάτων              62.286            45.632 

Πωλήσεις υπηρεσιών            983.578       1.011.040 

1.045.864        1.056.672      

 01/01-
30/06/2021 

 01/01-
30/06/2020 

Κόστος εμπορευμάτων            41.618           36.161 

Κοστολογηθείσες αποσβέσεις          240.231         255.303 

         281.849         291.464 

 01/01-
30/06/2021 

 01/01-
30/06/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού            12.887           12.545 

Αμοιβές τρίτων              6.090             6.590 

Παροχές τρίτων            14.480           10.090 

Φόροι-τέλη              1.848           14.389 

Διάφορα έξοδα            14.158           17.963 

Αποσβέσεις παγίων            31.598           30.283 

           81.062           91.860 
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Έξοδα λειτουργίας διάθεσης 

 

5. Φόρος εισοδήματος 

Ο  φόρος  εισοδήματος  που  αναγνωρίστηκε  στην  Κατάσταση  Αποτελεσμάτων της Εταιρείας 
αναλύεται ως ακολούθως: 

 

α. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 

Για τις χρήσεις από 2011 έως 2020 η Εταιρεία έχει λάβει σε κάθε χρήση Έκθεση φορολογικής 
συμμόρφωσης με γνώμη χωρίς επιφύλαξη, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 82 τ(παρ. 5) ου 
Ν.2238/1994 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, από τον ίδιο Νόμιμο Ελεγκτή 
που διενήργησε τον τακτικό έλεγχο  των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις ανωτέρω 
χρήσεις. Επισημαίνεται ότι από τη χρήση 2016 και εντεύθεν η λήψη «Έκθεσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης» από το Νόμιμο Ελεγκτή έχει καταστεί προαιρετική.  

Μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των οικονομικών καταστάσεων ο έλεγχος φορολογικής συμμόρφωσης 
της Εταιρείας από το Νόμιμο Ελεγκτή της χρήσης 2020 δεν έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο δεν αναμένεται 
να προκύψουν σημαντικές περαιτέρω επιβαρύνσεις και για τη χρήση αυτή. 

β. Έλεγχοι των ανέλεγκτων φορολογικά χρήσεων από τις φορολογικές αρχές  

Σε κάθε περίπτωση και σύμφωνα με την ΠΟΛ.1006/05.01.2016 δεν εξαιρούνται από τη διενέργεια 
τακτικού φορολογικού ελέγχου από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές οι επιχειρήσεις για τις οποίες 
εκδίδεται Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης από τον Νόμιμο Ελεγκτή. Συνεπώς οι φορολογικές 
αρχές είναι δυνατόν να επανέλθουν και να διενεργήσουν τον δικό τους φορολογικό έλεγχο εντός των 
νόμιμων προθεσμιών παραγραφής τους. Ωστόσο εκτιμάται από την διοίκηση της Εταιρείας ότι από 
ενδεχόμενους φορολογικούς ελέγχους για τις φορολογικά ανέλεγκτες χρήσεις που δεν έχουν 
παραγραφεί, δεν αναμένεται να προκύψουν σημαντικές πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις και 
επομένως οι όποιες ενδεχόμενες διαφορές προκύψουν δεν θα έχουν σημαντική επίπτωση στην 
οικονομική θέση της Εταιρίας κατά την 30/06/2021. 

  

 01/01-
30/06/2021 

 01/01-
30/06/2020 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού          291.237         314.030 
Αμοιβές τρίτων          173.262         169.639 
Παροχές τρίτων          180.414           87.057 
Φόροι-τέλη              4.038           43.166 
Διάφορα έξοδα            41.373           53.159 
Αποσβέσεις παγίων          126.392         121.136 
Απομειώσεις            40.000           38.906 

         856.717         827.093 

Κατάσταση αποτελεσμάτων
 01/01-

30/06/2021 
 01/01-

30/06/2020 

Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος              9.288            30.853 

Φόρος εισοδήματος που έχει αναγνωριστεί στην 
κατάσταση αποτελεσμάτων 9.288             30.853           
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6. Κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή 

Τα βασικά κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος/(ζημία) της περιόδου 
από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογεί στους μετόχους με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των 
κοινών  μετοχών κατά την διάρκεια της περιόδου. Μειωμένα κέρδη/(ζημίες), ανά μετοχή δεν 
υπολογίζονται διότι δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Τα σχετικά δεδομένα έχουν ως εξής: 

 01/01-
30/06/2021 

 01/01-
30/06/2020 

(Ζημιές) κατανεμόμενες στους μετόχους της Εταιρίας           (96.949)         (113.514)

Μέσος Σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών για 
τους σκοπούς των βασικών κερδών ανά μετοχή       4.740.000       4.740.000 

(Ζημιές) ανά μετοχή βασικά και απομειωμένα σε € (0,0205)          (0,0239)          
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7. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 

  

Την 20η Φεβρουαρίου 2008 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄ τάξης για το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 
1.500.000), υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, για την ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει 
υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο (Ν. 3299/2004) και συγκεκριμένα για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων-διαμόρφωση χώρου και ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού 
η οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί του επιχειρηματικού οικοπέδου κυριότητας της Εταιρείας εκτάσεως 1.352 τ.μ. το οποίο βρίσκεται στην 
κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας Πανοράματος Χορτιάτη, και μέρος των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία από το έτος 2015 έχει συνδεθεί με το 
κεφάλαιο κίνησης. Επιπρόσθετα, για το ίδιο ακίνητο υφίσταται προσημείωση Β’ τάξης ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 500.000),υπέρ της ανωτέρω 
Τράπεζας για δάνειο μακροπρόθεσμης λήξης. Την 28η Δεκεμβρίου 2011 η Εταιρεία συναίνεσε στην εγγραφή προσημείωσης υποθήκης Α΄ τάξης για το ποσό των 
τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ (€ 470.000), υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ., προς ασφάλεια εγγυητικής επιστολής. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί τμήματος 
του κτιρίου της Εταιρείας (Πτέρυγα Β’). 

Κόστος κτήσεως 01.01.2021               371.800            2.818.262               892.284               211.812               116.574            4.410.731 

Προσθήκες χρήσεως                           -                           -                   6.048                           -                   4.566                 10.614 

Κόστος κτήσεως 30.06.2021               371.800            2.818.262               898.332               211.812               121.141            4.421.345 

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2021

                          -               607.481               442.809               119.631                 89.025            1.258.946 

Αποσβέσεις χρήσεως                           -                 28.183                 83.667                 10.189                   5.755               127.793 

Σωρευμένες αποσβέσεις
30.06.2021

                          -               635.664               526.476               129.819                 94.781            1.386.739 

Κόστος κτήσεως 01.01.2020               371.800            2.818.262               873.439               129.562               109.221            4.302.284 

Προσθήκες χρήσεως                           -                 10.798                           -                   3.314                 14.112 

Κόστος κτήσεως 30.06.2020               371.800            2.818.262               884.237               129.562               112.535            4.316.396 

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2020

                          -               551.116               275.111               111.055                 78.255            1.015.537 

Αποσβέσεις χρήσεως                           -                 28.183                 83.674                   3.602                   5.293               120.752 

Σωρευμένες αποσβέσεις
30.06.2020

                          -               579.299               358.785               114.657                 83.548            1.136.289 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

01.01.2020               371.800            2.267.146               598.328                 18.507                 30.966            3.286.747 

30.06.2020               371.800            2.238.963               525.452                 14.905                 28.987            3.180.107 

01.01.2021               371.800            2.210.780               449.475                 92.181                 27.549            3.151.785 

30.06.2021               371.800            2.182.598               371.856                 81.992                 26.360            3.034.606 

 Σύνολο  Κτίρια  Μηχανήματα 

 Μεταφορικά 

μέσα 

 Λοιπός 

εξοπλισμός 

 Γήπεδα 

οικόπεδα 
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8. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

   

Κόστος κτήσεως 01.01.2021               153.786            8.684.141                           -            8.837.927 

Προσθήκες χρήσεως                           -                           -               370.493               370.493 

Μεταφορές/ανακατανομές                           -                           -                           -                           - 

Κόστος κτήσεως 30.06.2021               153.786            8.684.141               370.493            9.208.420 

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2021

              133.710            4.967.445                           -            5.101.155 

Αποσβέσεις χρήσεως                   3.491               277.287                           -               280.778 

Σωρευμένες αποσβέσεις
30.06.2021

              137.200            5.244.732                           -            5.381.932 

Κόστος κτήσεως 01.01.2020               153.786            7.633.806               642.688            8.430.280 

Προσθήκες χρήσεως                           -                           -               298.185               298.185 

Μεταφορές/ανακατανομές                           -               642.688              (642.688)                           - 

Κόστος κτήσεως 30.06.2020               153.786            8.276.494               298.185            8.728.465 

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2020

              126.729            4.463.821                           -            4.590.550 

Αποσβέσεις χρήσεως                   3.490               251.812                           -               255.302 

Σωρευμένες αποσβέσεις
30.06.2020

              130.219            4.715.633                           -            4.845.852 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

01.01.2020                 27.057            3.169.985               642.688            3.839.730 

30.06.2020                 23.567            3.560.861               298.185            3.882.613 

01.01.2021                 20.077            3.716.696                           -            3.736.773 

30.06.2021                 16.586            3.439.409               370.493            3.826.488 

 Σύνολο 

 Δαπάνες 

λογισμικού 

 Εσωτερικώς 

δημιουργούμενα 

άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία 

 Άυλα 

περιουσιακά 

στοιχεία υπό 

ανάπτυξη 
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Οι προσθήκες της Εταιρείας για την τρέχουσα χρήση περιλαμβάνουν: 

• Κεφαλαιοποίηση εξόδων μισθοδοσίας προσωπικού, ποσού € 370.493 που αφορούν τα 
άυλα περιουσιακά στοιχεία CMS extension και ERP extension. 

9. Δικαιώματα χρήσης παγίων 

 

10. Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία 

Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αφορούν χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία που αποτιμούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων και 
περιλαμβάνουν μη εισηγμένους μετοχικούς τίτλους οι οποίοι δεν κατέχονται προς διαπραγμάτευση και 
για τους οποίους έχει επιλεγεί αμετάκλητα από την Εταιρεία κατά την αρχική αναγνώριση να 
αναγνωρισθούν στην κατηγορία αυτή. 

  

Η συμμετοχή στην ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. αξίας κτήσης € 44.021 έχει 
απομειωθεί κατά το ποσό των € 44.020. Η Εταιρεία είναι ανενεργή χωρίς οποιαδήποτε δραστηριότητα.  

Κόστος κτήσεως 01.01.2021               257.090 

Προσθήκες χρήσεως                 94.219 

Κόστος κτήσεως 30.06.2021               351.309 

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2021

              110.212 

Αποσβέσεις χρήσεως                 30.197 

Σωρευμένες αποσβέσεις
30.06.2021

              140.409 

Κόστος κτήσεως 01.01.2020               237.258 

Προσθήκες χρήσεως                 20.064 

Κόστος κτήσεως 30.06.2020               257.322 

Σωρευμένες αποσβέσεις
01.01.2020

                50.565 

Αποσβέσεις χρήσεως                 30.668 

Σωρευμένες αποσβέσεις
30.06.2020

                81.233 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο

30.06.2021               210.900 

30.06.2020               176.090 

 Μεταφορικά 

μέσα 

30/6/21 31/12/2020

ALFA ALFA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.                1,00           1,00 

ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.       17.580,00  17.580,00 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ-ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

        1.248,00    1.248,00 

      18.829,00  18.829,00 



 
Εξαμηνιαία Οικονομική έκθεση  

Κατά την 30η Ιουνίου 2021 και για την περίοδο 1 Ιαν – 30 Ιουνίου 2021 
 

22 

11. Αποθέματα 

 

12. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

 

Η κίνηση του λογαριασμού των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις έχει ως εξής: 

 

13. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

 

 

 

 

 

 

 

30/06/2021 31/12/20

Εμπορεύματα            44.446            27.743 

44.446           27.743           

30/06/2021 31/12/2020

Πελάτες                           2.834.512        2.713.382 

Επιταγές           267.894           324.788 
Γραμμάτια εισπρακτέα             10.794             14.449 

Παρακρατούμενοι φόροι ελληνικού δημοσίου             12.198               9.993 

Προκαταβολές στο προσωπικό προς απόδοση             50.124             56.148 

Χρεώστες διάφοροι             31.000             31.000 

Προκαταβολές προμηθευτών             42.467             66.397 

Έξοδα επομένων χρήσεων                  279               5.311 

Μείον: ζημίες απομείωσης       (2.020.775)       (1.980.775)

1.228.493       1.240.693       

Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις
€

31 Δεκεμβρίου 2019 1.923.457       

Νέα πρόβλεψη 57.318            
31 Δεκεμβρίου 2020 1.980.775       

Νέα πρόβλεψη 40.000            
30 Ιουνίου 2021 2.020.775       

30/06/2021 31/12/2020

Ταμείο              1.767                 888 

Καταθέσεις όψεως            94.907          157.263 

96.674           158.151         
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14. Μετοχικό κεφάλαιο και αποθεματικά 

Μετοχικό κεφάλαιο και Διαφορές από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 

 

Το σύνολο των εκδοθεισών κοινών ονομαστικών μετοχών είναι 4.740.000 μετοχές (2021: 4.740.000 
μετοχές) με ονομαστική αξία 0,86 € ανά μετοχή (4.740.000 Χ 0,86= € 4.076.400). Όλες οι εκδοθείσες 
μετοχές έχουν εξοφληθεί πλήρως. 

 

Αποθεματικά 

 

Η ανάλυση των Έκτακτων Αποθεματικών ποσού € 2.166.044,29 του παραπάνω πίνακα έχει ως εξής: 

 Ειδικό αποθεματικό του Ν.3299/2004 - ΥΠΑ/5/00056/Π ποσού € 543.597,75 το οποίο 
δεσμεύτηκε σύμφωνα με την σελίδα 9 της υπ’ αριθμόν 10109/ΔΒΕ 1312/3.09.2010 εγκριτικής 
απόφασης με το από 385/21.09.2010 πρακτικό του Δ.Σ., το οποίο κυρώθηκε με τις υπ’ αριθμόν 
37/20.06.2012 και 44/21.06.2017 αποφάσεις των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των 
Μετόχων. 

 Ειδικό αποθεματικό Ν.3908/2011-EMA/6/00003/T ποσού € 1.145.670,40. Για την υλοποίηση 
της επένδυσης του αναπτυξιακού Ν. 3908/11 (αρ. πρωτ. εγκριτικής απόφασης 
222/ΕΜΑ/6/00003/Τ/Ν.3908/2011/04.04.2012), η εταιρία Logismos δέσμευσε αρχικά € 
447.527,50 ως ίδια συμμετοχή με βάση το πρακτικό του Δ.Σ. 421/22.05.2012 η οποία 
κυρώθηκε με την απόφαση Νο. 37 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 
20.06.2012. Στη συνέχεια με το πρακτικό 504/27.3.2017 του Δ.Σ. η Εταιρεία προχώρησε στην 
αύξηση της ίδιας συμμετοχής της με δέσμευση επιπρόσθετου ποσού € 698.142,90, η οποία 
κυρώθηκε με την απόφαση Νο. 44 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 
21.06.2017. Έτσι συνολικά η εταιρία έχει δεσμεύσει € 1.145.670,40 (€ 447.527,50 πλέον € 
698.142,90) ως ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση της επένδυσης του αναπτυξιακού Ν. 
3908/2011. Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται στους διακριτούς λογαριασμούς 41.04.01 & 02 του 
ισοζυγίου της γενικής λογιστικής και αποτελεί μέρος των ειδικών (έκτακτων) αποθεματικών. 

30/6/21 31/12/2020

 €  € 

Μετοχικό κεφάλαιο       4.076.400       4.076.400 

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο       1.275.243       1.275.243 
5.351.643      5.351.643      

Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο €

Την 1η Ιαναυαρίου 2003 201.192         
Εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. 28/2/03 1.079.326      
Μεταφορά για Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 15/6/05 (5.275)            

Την 30η Ιουνίου 2021 1.275.243      

 Τακτικό 

αποθεματικό 

 Έκτακτα 

αποθεματικά 

 Αφορολόγητα 

αποθεματικά 

 Αφορολόγητα 
αποθεματικά 
του ν.3299/04  Σύνολο 

Αξία 01.01.2020            136.477         2.166.044            245.236         1.742.049         4.227.482 

Αναλογούσες
αποσβέσεις
επιχορηγήσεων του ν.
3299/04

                       -                        -                        -              63.238              63.238 

Αξία 31.12.2020            136.477         2.166.044            245.236         1.805.287         4.353.044 

Αναλογούσες
αποσβέσεις
επιχορηγήσεων του ν.
3299/04

                       -                        -                        -              31.257              31.257 

Αξία 30.06.2021            136.477         2.166.044            245.236         1.836.544         4.384.301 
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 Λοιπό έκτακτο αποθεματικό ποσού € 423.448,20 το οποίο αποδεσμεύθηκε από 
προηγούμενους επενδυτικούς νόμους με το πρακτικό υπ’ αριθμό 501/27.01.2017 και κυρώθηκε 
με το πρακτικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης υπ’ αριθμό 44/21.06.2017. 

 Αποθεματικό ποσού € 39.613,82 προέκυψε κατά τη χρήση 2014 όταν με τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 4172/13 η εταιρία στην φορολόγηση του διότι δεν ήταν πλέον επιτρεπτό να 
συνεχίσει να εμφανίζεται ως αφορολόγητο, όπως και εμφανιζόταν μέχρι πρότινος. Με τις 
διατάξεις του Ν. 4172/13 φορολογήθηκε με 19% και μεταφέρθηκε στα έκτακτα αποθεματικά 
όπου και απεικονίζεται μέχρι σήμερα. 

 Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού € 13.714,12. 

Όλα τα ανωτέρω πλην της διαφοράς από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ ποσού € 13.714,12 
που περιλαμβάνονται στα έκτακτα αποθεματικά προέρχονται από κέρδη προηγουμένων χρήσεων. 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.404 απόφαση του ΣΛΟΤ το ποσό της απόσβεσης της 
επιχορήγησης Ν. 3299/2004 αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως έσοδο και μέσω αυτής 
οδηγείται στα αποτελέσματα εις νέο, στο δε πίνακα μεταβολών ιδίων κεφαλαίων αποχωρίζεται από το 
λογαριασμό αυτό και εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. 

15. Δάνεια τραπεζών 

 

Υφίσταται προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης για το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (€ 1.500.000), υπέρ της ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣ , προς ασφάλεια συμβάσεων χρηματοδότησης για 
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 
(Ν. 3299/2004) και συγκεκριμένα για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων-διαμόρφωση χώρου και 
ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού η οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προσημείωση υποθήκης έγινε επί του 
επιχειρηματικού οικοπέδου κυριότητας της Εταιρείας εκτάσεως 1.352 τ.μ. το οποίο ευρίσκεται στην 
κτηματική περιοχή του Δήμου Πυλαίας, με μέρος των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, η οποία από 
το 2015 έχει συνδεθεί με το κεφάλαιο κίνησης. Επιπρόσθετα, για το ίδιο ακίνητο υφίσταται προσημείωση 
Β’ τάξης ποσού πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) υπέρ της ανωτέρω Τράπεζας για 
δάνειο μακροπρόθεσμης λήξης.  

Υφίσταται προσημείωση υποθήκης Α΄ τάξης για το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων ευρώ 
(€ 470.000), υπέρ της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προς ασφάλεια εγγυητικής επιστολής. Η προσημείωση 
υποθήκης έγινε επί τμήματος του Κτιρίου της Εταιρείας (Πτέρυγα Β’).  

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών & μισθώσεις Λήξη 30/6/21 31/12/2020

Τράπεζα εσωτερικού Α - Δάνειο παγίου εξοπλισμού 2026          281.579          326.159 
Επιστρεπτέα προκαταβολή 2025          363.808          276.947 

Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων τραπεζών &
μισθώσεις

         645.387          603.106 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών & μισθώσεις 30/6/21 31/12/2020

Τράπεζα εσωτερικού Α                 476                 559 
Τράπεζα εσωτερικού Β           (58.650)           (58.694)
Τράπεζα εσωτερικού Γ                 303                    -   
Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπρόθεσμων δανείων 2026          171.858          118.949 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων τραπεζών &          113.988            60.814 

Σύνολο δανείων τραπεζών & μισθώσεων 759.375         663.920         
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16. Υποχρεώσεις μισθώσεων 

 

Οι υποχρεώσεις μισθώσεων αφορούν μισθώσεις για μεταφορικά μέσα. 

Δεν υπάρχουν σημαντικές δεσμεύσεις από συμβάσεις μίσθωσης οι οποίες δεν έχουν τεθεί σε ισχύ μέχρι 
και την λήξη της περιόδου αναφοράς. 

Δεν υφίσταται επίδραση για την Εταιρεία από την εφαρμογή της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 16 «Μειώσεις 
ενοικίου που σχετίζονται με τον Covid-19». 

17. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 

 

18. Επιχορηγήσεις 

 

Το υπόλοιπο του ανωτέρω λογαριασμού αφορά σε επιχορηγήσεις για απόκτηση ενσώματων και άυλων 
περιουσιακών στοιχείων που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους. 

19. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

19.1  Δοθείσες εγγυήσεις 

Η Εταιρεία έχει χορηγήσει εγγυήσεις, για εξασφάλιση των υποχρεώσεων προς τρίτους, ως εξής: 
Εταιρεία: 30.06.2021 € 599 χιλ. (31.12.2020: € 599 χιλ.). 

 

Μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών & μισθώσεις Λήξη 30/6/21 31/12/2020
Μακροπρόθεσμο μέρος μισθώσεων 2027          139.102            89.390 
Σύνολο μακροπρόθεσμων δανείων τραπεζών &          139.102            89.390 

Βραχυπρόθεσμα δάνεια τραπεζών & μισθώσεις 30/6/21 31/12/2020
Βραχυπρόθεσμο μέρος μισθώσεων 2027            71.586            58.015 
Σύνολο βραχυπρόθεσμων δανείων τραπεζών &            71.586            58.015 

Σύνολο δανείων τραπεζών & μισθώσεων 210.688         147.405         

30/06/2021 31/12/2020

Προμηθευτές          321.705          368.483 

Επιταγές Πληρωτέες            51.630              9.328 

Προκαταβολές πελατών          100.613          110.188 

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί            30.610            60.431 

Λοιποί φόροι πληρωτέοι            85.013            75.341 

Υποχρεώσεις συμβάσεων από πελάτες              1.667            16.964 

Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες            62.029            55.606 

Πιστωτές διάφοροι              6.353              3.245 
659.619         699.586         

€ 
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31 Δεκεμβρίου 2019 767.485         
Ληφθείσες επιχορηγήσεις 339.223         
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (190.719)        
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 31 Δεκεμβρίου 2020 915.989         
Ληφθείσες επιχορηγήσεις -                 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (59.329)          
Υπόλοιπο επιχορηγήσεων 30 Ιουνίου 2021 856.660         
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20. Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη  

Κατά την διάρκεια της εξαμηνιαίας περιόδου 2021 δεν πραγματοποιήθηκαν διεταιρικές συναλλαγές με 
συνδεδεμένες εταιρείες. Οι συναλλαγές με τα μέλη του Δ.Σ. και τα διευθυντικά στελέχη είναι ως εξής: 

 

21. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς  

Δεν υπήρξαν γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας σύνταξης των ανωτέρω οικονομικών 
καταστάσεων που να αφορούν την Εταιρεία, για τα οποία να επιβάλλεται από τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είτε γνωστοποίηση, είτε διαφοροποίηση στα κονδύλια των 
Οικονομικών Καταστάσεων. 

 

                                                    

                                                           Θεσσαλονίκη, 29 Σεπτεμβρίου 2021 

 

  

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ.                     Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 

 ΤΟΥ Δ.Σ                     ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ                  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

 

 

  

              ΔΟΥΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                   ΔΟΥΦΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                      ΚΟΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 Α.Δ.Τ. Χ 232131                 Α.Δ.Τ. ΑΚ 300628                     Α.Δ.Τ. ΑΖ  164955,  ΑΡ.ΑΔ. 009346 

01/01-
30/06/2021

01/01-
30/06/2020

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και συγγενή
πρόσωπα με αυτά

Βραχύχρονες παροχές      119.639      124.537 
Υποχρεώσεις                -                  -   
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