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Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις που συντάχθηκαν βάσει των Διεθνών 

Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο 

της εταιρείας «WHITETIP INVESTMENTS Α.Ε.Π.Ε.Υ» την 28/8/2019 και έχουν δημοσιοποιηθεί στο 

διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.whitetip.gr  

 
 

ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΡΙΔΗΣ 

Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου   
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Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
 

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας  

«WHITETIP INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» 

 

Εισαγωγή  

Έχουμε επισκοπήσει τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της 

Εταιρείας «WHITETIP INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» της 30ης Ιουνίου 2019 και τις σχετικές συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων και 

λοιπών συνολικών εισοδημάτων, 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 είναι 

υπεύθυνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης 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, καθώς 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 δίνει 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.  
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Συμπέρασμα  

Με βάση την επισκόπησή μας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε που θα μας έκανε να 

πιστεύουμε ότι η συνημμένη ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτιστεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 

 
 

Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜ. ΜΑΝΩΛΙΚΑΣ 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 24191 

 

ΣΟΛ Α.Ε. 

Μέλος Δικτύου Crowe Global 

Φωκ. Νέγρη 3, 112 57 Αθήνα 

Α.Μ. ΣΟΕΛ 125 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

  Σημ. 30/6/2019 30/6/2018 

        

Κύκλος εργασιών 4.1 - 4.2 181.877,74  139.565,62  

Κόστος παροχής υπηρεσιών 4.1 - 4.2 (94.842,52) (122.369,09) 

Μικτό Κέρδος   87.035,22  17.196,53  

Έξοδα διοίκησης 4.1 - 4.2 (53.641,48) (36.187,04) 

Έξοδα διάθεσης 4.1 - 4.2 (19.670,23) (15.784,05) 

Λοιπά έξοδα και ζημίες 4.1 - 4.2 (33.789,20) (2.538,00) 

Λοιπά έσοδα και κέρδη 4.1 - 4.2 20.576,35  0,00  

Ζημιές προ φόρων, χρηματοδοτικών και  
  

510,66  (37.312,56) επενδυτικών αποτελεσμάτων 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 4.1 - 4.2 (1.603,40) (391,52) 

Ζημιές προ φόρων   (1.092,74) (37.704,08) 

Φόροι εισοδήματος 4.6 0,00  9.552,15  

Ζημιές μετά από φόρους (Α)   (1.092,74) (28.151,93) 

Λοιπά συνολικά έσοδα (Β)   0,00  0,00  

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα (Α) + (Β)   (1.092,74) (28.151,93) 

 

 

 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 30/6/2019 31/12/2018 

       

Μη κυκλοφορούν ενεργητικό      

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 4.4 182.928,17 40.148,43 

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.5 61.791,47 68.530,17 

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 4.6 106.041,85 106.041,85 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.7 62.910,96 9.155,96 

Σύνολο μη κυκλοφορούντος ενεργητικού  413.672,45 223.876,41 

       

Κυκλοφορούν ενεργητικό      

Απαιτήσεις από πελάτες 4.8 66.205,63 91.550,28 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 4.9 32.154,16 2.927,10 

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.10 21.943,59 39.877,14 

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού  120.303,38 134.354,52 

  
 

    

Σύνολο Ενεργητικού   533.975,83 358.230,93 

 
   

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σημ. 30/6/2019 31/12/2018 

        

Ίδια κεφάλαια       

Μετοχικό κεφάλαιο   382.580,00  382.580,00  

Αποθεματικά   22.700,41  6.510,32  

Αποτελέσματα εις νέο   (177.523,60) (176.430,86) 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων   227.756,81  212.659,46 

        

Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Μακροπρόθεσμα Δάνεια 4.11 157.315,69 43.505,78 

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις   86.780,85 0,00 

Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων   244.096,54 43.505,78 

        

Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις       

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 4.12 35.152,05 35.000,00 

Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 4.13 16.455,99 18.451,18 

Λοιπές υποχρεώσεις 4.14 10.514,44 48.614,51 

Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων   62.122,48 102.065,69 

        

Σύνολο υποχρεώσεων   306.219,02 145.571,47 

        

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 533.975,83 358.230,93 

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 
 

 

Μετοχικό  

Κεφάλαιο Αποθεματικά 

Αποτελέσματα 

Εις Νέο Σύνολο 

         

Υπόλοιπα 1/1/2018 382.580,00  16,10  (126.066,11) 256.529,99  

Αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου 

ομολογιακού δανείου   6.494,22    6.494,22  

Αποτέλεσμα περιόδου 1/1 - 31/12/2018     (50.364,75) (50.364,75) 

Υπόλοιπα 31/12/2018 382.580,00  6.510,32  (176.430,86) 212.659,46  

     

     

Υπόλοιπα 1/1/2019 382.580,00  6.510,32  (176.430,86) 212.659,46  

Αποθεματικό από έκδοση μετατρέψιμου 

ομολογιακού δανείου   16.190,09    16.190,09  

Αποτέλεσμα περιόδου 1/1 - 30/6/2019     (1.092,74) (1.092,74) 

Συνολική μεταβολή περιόδου  0,00  16.190,09  (1.092,74) 15.097,35  

          

Υπόλοιπα 30/6/2019 382.580,00  22.700,41  (177.523,60) 227.756,81  

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

 

 30/6/2019 30/6/2018 

Λειτουργικές Δραστηριότητες     

Ζημιές προ φόρων (1.092,74) (37.704,08) 

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:     

Αποσβέσεις 1.865,08  10.993,50  

Προβλέψεις 24.756,22  0,00  

Λοιπές ζημιές 24.956,45  0,00  

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.603,40  391,52  

  52.088,41  (26.319,06) 

Πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή 

που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:     

Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (82.393,63) (3.754,31) 

(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) (47.572,24) 3.045,97  

Μείον:     

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (1.603,40) (391,52) 

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (79.480,86) (27.418,92) 

      

Επενδυτικές δραστηριότητες     

(Πληρωμές) εισπράξεις για (απόκτηση) πώληση παγίων στοιχείων (68.604,74) 0,00  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) (68.604,74) 0,00  

      

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες     

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια 130.152,05  35.153,71  

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 130.152,05  35.153,71  

      

Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

περιόδου (α)+(β)+(γ) (17.933,55) 7.734,79  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 39.877,14  27.736,78  

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 21.943,59  35.471,57  

 

 

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων 
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ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ  

ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2019 

 

 

1. Πληροφορίες σχετικές με την Εταιρεία 

α) Επωνυμία: WHITETIP INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

β) Νομικός τύπος: Ανώνυμη εταιρεία. 

γ)  Διεύθυνση της έδρας: Σόλωνος 14, 10673 Αθήνα 

δ)  Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:140657860000 

ε) Αρ. αδείας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 18/768/27.10.2016 

στ) Διάρκεια: Η διάρκεια της εταιρείας, βάσει του καταστατικού της, ορίζεται σε πενήντα (50) έτη από 

την ημερομηνία της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

ζ) Σκοπός της Εταιρίας είναι:  

     - Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για 

λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα. 

     - Η παροχή επενδυτικών συμβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συμβουλών σε 

πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεως του είτε με πρωτοβουλία της Εταιρείας, σχετικά με μία ή περισσότερες 

συναλλαγές που αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα. 

    - Η παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου τους, την κλαδική 

στρατηγική και συναφή θέματα, καθώς και παροχή συμβουλών και υπηρεσιών σχετικά με 

συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων. 

    - Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγματος εφόσον συνδέονται με την παροχή επενδυτικών 

υπηρεσιών. 

   - Η παροχή επενδυτικών και παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικά με τα υποκείμενα μέσα των παραγώγων 

που περιλαμβάνονται στην περίπτωση ε έως ζ’ και ι’ του άρθρου 5 του Ν.3606/2007 εφόσον 

συνδέονται με την παροχή επενδυτικών ή παρεπόμενων υπηρεσιών. 

    - Η εκπόνηση στατιστικών και άλλων επιστημονικών μελετών. 

    - Η παροχή άλλων παρεπόμενων ή συναφών (με τα ανωτέρω) υπηρεσιών. 

    - Η σύσταση πελατείας σε εταιρίες ή τράπεζες με παρεμφερή σκοπό. 

    - Η διαμεσολάβηση για την εύρεση εταίρων, συνεργατών, μετόχων μεταξύ εταιριών, καθώς και η 

παροχή συμβουλών προς εταιρίες για την επέκτασή τους στην αλλοδαπή. 

    - Η παροχή συμβουλών αναδιοργάνωσης δανείων. 

    - Η συμμετοχή σε Εθνικά, Κοινοτικά και Διεθνή ερευνητικά προγράμματα, σχετικά με την παροχή 

επενδυτικών και οικονομικών συμβουλών. 
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η) Διοίκηση της Εταιρείας: Η εταιρεία διοικείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου η 

σύνθεση, έχει ως εξής: 

 

- Λουκάς Σαρίδης του Μιχαήλ Προέδρος του Δ.Σ. 

- Χαράλαμπος Αγγελετόπουλος του Ασημάκη Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλος 

- Ιωάννης Σμυρνάκης του Δημητρίου Μέλος 

- Στυλιανός Βλαχόπουλος του Ευαγγέλου Μέλος 

- Ευγενία Φωτοπούλου του Αλεξίου Μέλος 

 

2. Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων 

         Οι παρούσες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 

34. Δεδομένου ότι οι εν λόγω Οικονομικές καταστάσεις είναι συνοπτικές, πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση 

με τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2018. 

 

3. Βασικές λογιστικές αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για την προετοιμασία και την παρουσίαση των ενδιάμεσων 

Οικονομικών Καταστάσεων, είναι συνεπείς με τις λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύνταξη των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018, , εκτός 

από την υιοθέτηση των νέων προτύπων υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019. 

 

Υιοθέτηση Νέων και Αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων 

Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερμηνείες έχουν εκδοθεί και είναι υποχρεωτικής 

εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 ή μεταγενέστερα.  

Στη χρήση 2019 η Εταιρεία υιοθέτησε το πρότυπο ΔΠΧΑ 16. Όπου δεν αναφέρεται διαφορετικά οι άλλες 

τροποποιήσεις και ερμηνείες που ισχύουν για πρώτη φορά στη χρήση 2019, δεν έχουν επίδραση στις 

οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν υιοθέτησε πρόωρα πρότυπα, ερμηνείες ή 

τροποποιήσεις που έχουν εκδοθεί από Σ.Δ.Λ.Π. και υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά δεν έχουν 

υποχρεωτική εφαρμογή στη χρήση 2019. 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά  για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

 

ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις»  

Στις 13 Ιανουαρίου 2016 το ΣΔΛΠ εξέδωσε το ΔΠΧΑ 16 που αντικατέστησε το ΔΛΠ 17 και τις Διερμηνείες 

4, 15 και 27. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι μισθωτές και οι εκμισθωτές παρέχουν χρήσιμη 

πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν μισθώσεις. Το ΔΠΧΑ 16 

εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής 

να καταχωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 

12 μηνών, εκτός εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Σχετικά με το λογιστικό 
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χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. 

Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές και 

χρηματοδοτικές μισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Το νέο 

πρότυπο εφαρμόστηκε στην ετήσια λογιστική περίοδο που ξεκίνησε την 1 Ιανουαρίου 2019. 

 

ΔΠΧΑ 9  (Τροποποίηση) « Χρηματοοικονομικά Μέσα - Χαρακτηριστικά προπληρωμής με αρνητική 

αποζημίωση» 

Το Συμβούλιο εξέδωσε στις 12 Οκτωβρίου 2017 τροποποίηση στο ΔΠΧΑ 9, με την οποία επιτρέπεται σε 

κάποια προπληρωτέα χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού με χαρακτηριστικά αρνητικής αποζημίωσης, 

που διαφορετικά θα αποτιμώνταν στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, να αποτιμηθούν στο 

αναπόσβεστο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών αποτελεσμάτων που καταχωρούνται απευθείας 

στην καθαρή θέση. Η τροποποίηση του ΔΠΧΑ 9 αποσαφηνίζει ότι οι συμβατικοί όροι που διέπουν ένα 

χρηματοοικονομικό στοιχείο ενεργητικού είναι αποκλειστικά ταμειακές ροές κεφαλαίου και τόκου επί του 

απλήρωτου κεφαλαίου, που θα πρέπει να καταβληθούν σε συγκεκριμένες ημερομηνίες (Solely Payments of 

Principal and Interest- SPPI), ανεξάρτητα από το γεγονός που προκαλεί την πρόωρη λήξη του συμβολαίου και 

ανεξάρτητα από το ποιο αντισυμβαλλόμενο μέρος καταβάλλει ή εισπράττει τη δίκαιη αποζημίωση για την 

πρόωρη λήξη του συμβολαίου. 

 

 

ΕΔΔΠΧΑ 23 Διερμηνεία «Αβεβαιότητα σχετικά με το χειρισμό θεμάτων φορολογίας εισοδήματος» 

Την 7 Ιουνίου 2017 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε τη Διερμηνεία 23. Η 

Διερμηνεία 23 έχει εφαρμογή στον προσδιορισμό του φορολογητέου κέρδους (φορολογική ζημία), τις 

φορολογικές βάσεις, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ζημίες, τις αχρησιμοποίητες φορολογικές ελαφρύνσεις 

και τους φορολογικούς συντελεστές, όταν υπάρχει αβεβαιότητα ως προς την ορθότητα των φορολογικών 

χειρισμών σύμφωνα με το ΔΛΠ 12. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να εξετάζεται: 

• εάν οι φορολογικοί χειρισμοί πρέπει να εξετάζονται συλλογικά ή εξατομικευμένα και υπό την παραδοχή ότι 

οι έλεγχοι θα διενεργηθούν από τις φορολογικές Αρχές έχοντας πλήρη γνώση των σχετικών πληροφοριών 

• η πιθανότητα να γίνει αποδεκτός ο προσδιορισμός του φορολογητέου κέρδους (φορολογικής ζημίας), των 

φορολογικών βάσεων, των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών, των αχρησιμοποίητων πιστώσεων φόρου 

και των φορολογικών συντελεστών από τις φορολογικές Αρχές, και  

 • η επαναξιολόγηση των κρίσεων και εκτιμήσεων εάν αλλάξουν τα γεγονότα και οι περιστάσεις 

 

 

Ετήσιες Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ, Κύκλος 2015-2017 

Οι κατωτέρω τροποποιήσεις του Κύκλου 2015-2017, εκδόθηκαν από το Συμβούλιο τον Δεκεμβρίου του 2017. 

 

ΔΠΧΠ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Κοινές Συμφωνίες  

Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα αποκτά τον έλεγχο μιας 

επιχείρησης που αποτελούσε κοινή επιχείρησή της, θα πρέπει να προχωρήσει σε αποτίμηση των συμφερόντων 

που είχε προηγουμένως στην επιχείρηση αυτή. Οι τροποποιήσεις του ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι μια οντότητα 

που συμμετέχει, αλλά δεν έχει από κοινού τον έλεγχο μιας κοινής επιχείρησης μπορεί να αποκτήσει από κοινού 

έλεγχο στην κοινή επιχείρηση, της οποίας η δραστηριότητα αποτελεί επιχείρηση όπως ορίζεται στο ΔΠΧΑ 3. 

Σε τέτοιες περιπτώσεις, τα συμφέροντα στην κοινή επιχείρηση που κατείχε προηγουμένως δεν αποτιμώνται εκ 

νέου. 
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ΔΛΠ 12 Φόροι Εισοδήματος 

Το Συμβούλιο τροποποιώντας το ΔΛΠ 12 διευκρίνισε ότι μια οικονομική οντότητα πρέπει να καταχωρίζει όλες 

τις φορολογικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη διανομή μερισμάτων στα αποτελέσματα, στα άλλα 

συνολικά εισοδήματα ή στα ίδια κεφάλαια, ανάλογα με το πού η οντότητα καταχώρισε την αρχική συναλλαγή 

από την οποία προέκυψαν τα διανεμόμενα κέρδη και εν συνεχεία το μέρισμα. 

 

ΔΛΠ 23 Κόστος δανεισμού 

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι εάν ο δανεισμός που λήφθηκε ειδικά για την απόκτηση περιουσιακού 

στοιχείου παραμείνει σε εκκρεμότητα και το σχετικό περιουσιακό στοιχείο έχει καταστεί έτοιμο για την 

προοριζόμενη χρήση ή πώληση του, τότε το υπόλοιπο του δανεισμού αυτού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται 

στα κεφάλαια του γενικού δανεισμού κατά  τον υπολογισμό του επιτοκίου κεφαλαιοποίησης. 

ΔΛΠ 28  (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες» 

Το Συμβούλιο, τον Οκτώβριο του 2017, εξέδωσε τροποποιήσεις στο πρότυπο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Με αυτή την τροποποίηση, το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι η εξαίρεση 

στο ΔΠΧΑ 9 ισχύει μόνο για συμμετοχές που παρακολουθούνται λογιστικά με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. 

Οι οντότητες θα πρέπει να εφαρμόζουν το ΔΠΧΑ 9 στα άλλα συμφέροντα σε συγγενείς και κοινοπραξίες, 

συμπεριλαμβανομένων των μακροπρόθεσμων συμφερόντων στα οποία δεν εφαρμόζεται η μέθοδος της 

καθαρής θέσης και τα οποία, στην ουσία, αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε αυτές τις συγγενείς και 

κοινοπραξίες.  

ΔΛΠ 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζομένους» – Τροποποίηση, περικοπή ή διακανονισμός του 

Προγράμματος Παροχών.  

Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων την 7η Φεβρουαρίου 2018 εξέδωσε τροποποίηση στο ΔΛΠ 

19 με την οποία διευκρινίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσδιορίζεται το κόστος υπηρεσίας όταν 

προκύπτουν αλλαγές στο πρόγραμμα καθορισμένων παροχών. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19 σε περίπτωση 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού, απαιτείται επανυπολογισμός της καθαρής υποχρέωσης ή 

απαίτησης των καθορισμένων παροχών. Η τροποποίηση του ΔΛΠ 19 προβλέπει θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν 

οι αναθεωρημένες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν και κατά τον επανυπολογισμό της καθαρής υποχρέωσης 

ή απαίτησης προκειμένου να προσδιοριστεί το κόστος υπηρεσίας και ο καθαρός τόκος για την υπόλοιπη περίοδο 

μετά την αλλαγή στο πρόγραμμα. Επίσης, με την τροποποίηση του ΔΛΠ 19 αποσαφηνίζεται η επίδραση μίας 

τροποποίησης, περικοπής ή διακανονισμού στις απαιτήσεις αναφορικά με τον περιορισμό στην αναγνώριση 

της καθαρής απαίτησης (ανώτατο όριο περιουσιακού στοιχείου ).  

Τροποποιήσεις των παραπομπών στο εννοιολογικό πλαίσιο των ΔΠΧΑ (που εκδόθηκαν στις 29 Μαρτίου 

2018) 

Την 29η Μαρτίου 2018 το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε το αναθεωρημένο 

εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επανακαθορίζει: 

- το σκοπό της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

- τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των οικονομικών καταστάσεων, 

- τους ορισμούς του περιουσιακού στοιχείου, της υποχρέωσης, της καθαρής θέσης, καθώς και των εσόδων και 

των εξόδων, 

- τα κριτήρια αναγνώρισης και τις οδηγίες σχετικά με τον χρόνο της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

- τις βάσεις αποτίμησης και οδηγίες σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούνται και, 

- έννοιες και καθοδήγηση σχετικά με την παρουσίαση και τις γνωστοποιήσεις 
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Ο σκοπός της αναθεώρησης του εννοιολογικού πλαισίου είναι η υποβοήθηση όσον προετοιμάζουν οικονομικές 

καταστάσεις να αναπτύσσουν συνεπείς λογιστικές πολιτικές για συναλλαγές και άλλα γεγονότα που δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των υπαρχόντων προτύπων ή όταν ένα πρότυπο δίνει δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ λογιστικών πολιτικών. Επιπλέον, σκοπός της αναθεώρησης είναι να βοηθήσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη 

να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε 

επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, τροποποιήσεις στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο 

καθορίζει τις τροποποιήσεις των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές 

στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Η τροποποίηση εφαρμόζεται από τους συντάκτες που αναπτύσσουν 

λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 

μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.  

ΔΛΠ 1 και ΔΛΠ 8 (τροποποιήσεις) «Ορισμός του σημαντικού» 

Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισμό του σημαντικού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να 

εφαρμοσθεί, συμπεριλαμβάνοντας στον ορισμό καθοδήγηση που μέχρι στιγμής έχει αναφερθεί σε άλλα ΔΠΧΑ. 

Ο ορισμός του σημαντικού, που αποτελεί μία σημαντική λογιστική έννοια στα ΔΠΧΑ, βοηθά τις εταιρείες να 

αποφασίσουν κατά πόσο οι πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στις οικονομικές τους καταστάσεις. Ο 

επικαιροποιημένος ορισμός τροποποιεί το ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» και το ΔΛΠ 

8 «Λογιστικές Πολιτικές, Μεταβολές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις και Λάθη». Η τροποποίηση διασφαλίζει ότι 

ο ορισμός του σημαντικού είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. Η τροποποίηση ισχύει από την ή μετά 

την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

ΔΠΧΑ 3 (Τροποποίηση) «Συνενώσεις επιχειρήσεων» 

Η τροποποίηση αφορά τη βελτίωση του ορισμού της επιχείρησης με σκοπό να βοηθήσει τις εταιρείες να 

καθορίσουν κατά πόσον μια εξαγορά που πραγματοποιούν αφορά επιχείρηση ή ομάδα περιουσιακών στοιχείων. 

Ο τροποποιημένος ορισμός της επιχείρησης επικεντρώνεται στο παραγόμενο προϊόν μιας επιχείρησης, που 

είναι η παροχή αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες, ενώ ο προηγούμενος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις με 

τη μορφή μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλου οικονομικού οφέλους απευθείας στους επενδυτές ή 

άλλους ιδιοκτήτες, μέλη ή συμμετέχοντες. Οι εταιρείες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τον τροποποιημένο 

ορισμό της επιχείρησης σε εξαγορές που θα πραγματοποιηθούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 

 

 

 

4. Πρόσθετες πληροφορίες επί των Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων της 30ης 

Ιουνίου 2019 

 

4.1. Ανάλυση εσόδων και εξόδων 

Ακολουθεί ανάλυση των εσόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έσοδα 30/6/2019 30/6/2018 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εσωτερικού 53.247,05 33.185,35 

Έσοδα από παροχή υπηρεσιών εξωτερικού 128.630,69 106.380,27 

Λοιπά έσοδα 20.576,35 0,00 

Σύνολο 202.454,09 139.565,62 
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Ο κύκλος εργασιών αναλύεται ως εξής: 

 

  30/6/2019 30/6/2018 

Κατηγορίες δραστηριότητας     

Παροχή υπηρεσιών 181.877,74 139.565,62 

Σύνολο 181.877,74 139.565,62 

      

Γεωγραφικές αγορές     

Εσωτερική αγορά 53.247,05 33.185,35 

Ευρωπαϊκή αγορά 77.814,15 97.675,80 

Αγορές τρίτων χωρών 50.816,54 8.704,47 

Σύνολο 181.877,74 139.565,62 

 

Ακολουθεί ανάλυση των εξόδων στους παρακάτω πίνακες: 

Έξοδα 30/6/2019 30/6/2018 

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 45.942,90 48.214,27 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 60.132,87 66.447,65 

Παροχές τρίτων 25.214,32 34.024,70 

Φόροι – Τέλη 2.131,85 1.672,87 

Διάφορα έξοδα 15.536,52 12.987,19 

Τόκοι και συναφή έξοδα 1.603,40 391,52 

Αποσβέσεις παγίων στοιχείων 19.195,77 10.993,50 

Λοιπά έξοδα 33.789,20 2.538,00 

Σύνολο 203.546,83 177.269,70 

 

Τα έξοδα του εξαμήνου ποσού ευρώ 203.546,83 παρουσιάζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ως 

εξής: 

 

Μερισμός εξόδων 30/6/2019 30/6/2018 

Κόστος παροχής υπηρεσιών 94.842,52 122.369,09 

Έξοδα διοίκησης 53.641,48 36.187,04 

Έξοδα διάθεσης 19.670,23 15.784,05 

Λοιπά έξοδα και ζημιές 33.789,20 2.538,00 

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 1.603,40 391,52 

Σύνολο 203.546,83 177.269,70 

 

 

 

4.2. Κατηγορίες και αμοιβές προσωπικού 

Ο μέσος όρος των απασχολούμενων ανά κατηγορία ανέρχεται σε άτομα: 
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  30/6/2019 30/6/2018 

Διοικητικό προσωπικό 5 5 

Σύνολο 5 5 

 

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

  30/6/2019 30/6/2018 

Μισθοί και ημερομίσθια 36.303,85 36.044,15 

Κοινωνικές επιβαρύνσεις 9.083,56 8.543,45 

Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία 0,00 3.546,67 

Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού και λοιπά έξοδα 555,49 80,00 

Σύνολο 45.942,90 48.214,27 

 

 

 

 

4.3. Βασικά κέρδη/ζημιές ανά μετοχή 

Ο υπολογισμός των βασικών (ζημιών)/κερδών ανά μετοχή έχει ως εξής: 

  30/6/2019 30/6/2018 

Ζημιές μετά από φόρους -1.092,74 -28.151,93 

Σταθμισμένος μέσος όρος του αριθμού μετοχών 19.129,00 19.129,00 

Βασικές ζημιές ανά μετοχή -0,0571 -1,4717 

 

 

 

 

4.4. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Πίνακας μεταβολών ενσώματων πάγιων 

στοιχείων ιδιοχρησιμοποιούμενων 
Κτίρια  

Μεταφορικά  

μέσα 

Έπιπλα και 

λοιπός 

εξοπλισμός 

Σύνολο 

Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1/1/2018 24.956,45 19.200,00 26.479,22 70.635,67 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 1.860,00 1.860,00 

Υπόλοιπο 31/12/2018 24.956,45 19.200,00 28.339,22 72.495,67 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1/1/2018 8.318,74 1.723,60 6.520,11 16.562,45 

Αποσβέσεις περιόδου 8.318,73 3.072,00 4.394,06 15.784,79 

Υπόλοιπο 31/12/2018 16.637,47 4.795,60 10.914,17 32.347,24 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2018 8.318,98 14.404,40 17.425,05 40.148,43 
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Αξία κτήσεως          

Υπόλοιπο 1/1/2019 24.956,45  19.200,00  28.339,22 72.495,67  

Προσθήκες περιόδου 161.014,57 0,00 1.848,00 162.862,57 

Μειώσεις περιόδου -24.956,45 0,00 0,00 -24.956,45 

Υπόλοιπο 30/6/2019 161.014,57 19.200,00 30.187,22 210.401,79 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις         

Υπόλοιπο 1/1/2019 16.637,47  4.795,60  10.914,17  32.347,24 

Αποσβέσεις περιόδου 8.548,04  1.536,00  2.373,03  12.457,07 

Μειώσεις αποσβέσεων περιόδου -17.330,69 0,00  0,00  -17.330,69 

Υπόλοιπο 30/6/2019 7.854,82 6.331,60 13.287,20 27.473,62 

Καθαρή λογιστική αξία 30/6/2019 153.159,75 12.868,40 16.900,02 182.928,17 

 

 

4.5. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 

Οι μεταβολές στα άυλα περιουσιακά στοιχεία αναλύονται ως εξής: 

Πίνακας μεταβολών άυλων πάγιων 

στοιχείων 

Λοιπά  

άυλα στοιχεία 
Σύνολο 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1/1/2018 44.980,38 44.980,38 

Προσθήκες περιόδου 36.298,61 36.298,61 

Υπόλοιπο 31/12/2018 81.278,99 81.278,99 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1/1/2018 5.926,16 5.926,16 

Αποσβέσεις περιόδου 6.822,66 6.822,66 

Υπόλοιπο 31/12/2018 12.748,82 12.748,82 

Καθαρή λογιστική αξία 31/12/2018 68.530,17 68.530,17 

Αξία κτήσεως      

Υπόλοιπο 1/1/2019 81.278,99 81.278,99 

Προσθήκες περιόδου 0,00 0,00 

Υπόλοιπο 30/6/2019 81.278,99 81.278,99 

Σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις     

Υπόλοιπο 1/1/2019 12.748,82 12.748,82 

Αποσβέσεις περιόδου 6.738,70 6.738,70 

Υπόλοιπο 30/6/2019 19.487,52 19.487,52 

Καθαρή λογιστική αξία 30/6/2019 61.791,47 61.791,47 

 

 

 

 

4.6. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 

Η κίνηση του λογαριασμού έχει ως εξής: 
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Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις 30/6/2019 31/12/2018 

Υπόλοιπο έναρξης 106.041,85 97.881,73 

Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) / έσοδο χρήσεως 0,00 8.160,12 

Σύνολο 106.041,85 106.041,85 

 

4.7. Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού 30/6/2019 31/12/2018 

Δοσμένες εγγυήσεις 12.910,96 9.155,96 

Εισφορές κοινού συνεγγυητικού κεφαλαίου 50.000,00 0,00 

Σύνολο 62.910,96 9.155,96 

 

 

4.8. Απαιτήσεις από πελάτες 

Οι απαιτήσεις από πελάτες αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Απαιτήσεις από πελάτες 30/6/2019 31/12/2018 

Πελάτες εσωτερικού 41.829,86 40.809,16 

Πελάτες εξωτερικού 24.375,77 50.741,12 

Σύνολο 66.205,63 91.550,28 

 

 

4.9. Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 

Τα λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού 30/6/2019 31/12/2018 

Μετοχές διαπραγματεύσιμες σε ξένες αγορές 31.287,05 0,00 

Χρεωστικά υπόλοιπα προμηθευτών και πιστωτών 718,61 718,61 

Έξοδα επόμενης χρήσης προπληρωθέντα 0,00 559,99 

Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 1.500,00 

Λοιπά ποσά 148,50 148,50 

Σύνολο 32.154,16 2.927,10 

 

 
 

4.10. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 30/6/2019 31/12/2018 

Μετρητά στο ταμείο 1.288,09 1.823,81 

Kαταθέσεις όψεως & προθεσμίας  20.655,50 38.053,33 

Σύνολο 21.943,59 39.877,14 

 

 
4.11. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 

 

Μάκροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30/6/2019 31/12/2018 

Ομολογίες πληρωτέες 157.315,69 43.505,78 

Σύνολο 157.315,69 43.505,78 

 
Οι ανωτέρω ομολογίες αφορούν τα εξής: 

α) Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ποσού ευρώ 50.000,00 πενταετούς διάρκειας, 

διαιρουμένου σε 2.500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 20,00 η κάθε μία. Η έκδοσή τους 

πραγματοποιήθηκε την 11η Δεκεμβρίου 2018 και σκοπό έχουν τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας της 

εταιρείας. Για το δάνειο αυτό διαχωρίστηκε το μέρος που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα μετατροπής και 

περιλήφθηκε ως ειδικό αποθεματικό ποσού ευρώ 6.494,22 στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

 

β) Μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο μειωμένης εξασφάλισης ποσού ευρώ 130.000,00 πενταετούς διάρκειας, 

διαιρουμένου σε 6.500 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 20,00 η κάθε μία. Η έκδοσή τους 

πραγματοποιήθηκε την 10η Απριλίου 2019 και σκοπό έχουν τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας της 

εταιρείας. Για το δάνειο αυτό διαχωρίστηκε το μέρος που αντιπροσωπεύει το δικαίωμα μετατροπής και 

περιλήφθηκε ως ειδικό αποθεματικό ποσού ευρώ 16.190,09  στα ίδια κεφάλαια της εταιρείας. 

 

 
4.12. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού αναλύεται ως εξής: 

 

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 30/6/2019 31/12/2018 

Ομολογίες πληρωτέες 35.152,05 35.000,00 

Σύνολο 35.152,05 35.000,00 

 
Οι ανωτέρω ομολογίες αφορούν κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ 35.000,00 ετήσιας διάρκειας, 

διαιρουμένου σε 70 ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ 500,00 η κάθε μία. Η έκδοσή τους 

πραγματοποιήθηκε την 28η Μαρτίου 2018 και σκοπό έχουν τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας της 

εταιρείας. Με την από 22ης Μαρτίου 2019 απόφαση της εταιρείας η λήξη και αποπληρωμή των ομολογιών 

ανανεώθηκε για την 27η Δεκεμβρίου 2019. 

 

 
4.13. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 

Οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 30/6/2019 31/12/20018 

Πιστωτικά υπόλοιπα προμηθευτών 16.455,99 18.451,18 

Σύνολο 16.455,99 18.451,18 

 

 

4.14. Λοιπές υποχρεώσεις 

Οι λοιπές υποχρεώσεις αναλύονται στον κατωτέρω πίνακα: 

Λοιπές υποχρεώσεις 30/6/2019 31/12/2018 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 2.754,56 903,46 

Φόροι - τέλη αμοιβών προσωπικού 759,93 1.097,82 

Φόροι - τέλη αμοιβών τρίτων 1.340,30 942,40 

Λοιποί φόροι – τέλη 2.641,92 1.026,83 

Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων 2.310,62 4.371,19 

Πιστωτές διάφοροι 651,55 2.446,53 

 Έσοδα επομένων χρήσεων 0,00 37.140,00 

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα πληρωτέα 55,56 686,28 

Σύνολο 10.514,44 48.614,51 

 

 

 
4.15. Συναλλαγές με συνδεμένα μέρη 

α) Συναλλαγές με βασικά διευθυντικά στελέχη και μέλη της Διοίκησης. 

  30/6/2019 30/6/2018 

Μισθοί και άλλες βραχυπρόθεσμες εργασιακές παροχές 13.921,80 50.975,71 

Σύνολο 13.921,80 50.975,71 

 

β) Συναλλαγές με μετόχους 

Στις 10.4.2019 η Εταιρεία προχώρησε στην έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μειωμένης 

εξασφάλισης ποσού ευρώ 130.000,00 πενταετούς διάρκειας, με σκοπό τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας 

της εταιρείας. Η κάλυψη των ομολογιών του ανωτέρω δανείου έγινε από μέτοχο της Εταιρείας. 

 

 
 

4.16. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις 

χρήσεις 2016 έως και 2018. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν 

καταστεί οριστικά. Η Εταιρεία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που 

πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή 

την ενδεχόμενη υποχρέωση.  
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5. Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού 
 

Δεν υπάρχουν γεγονότα, μετά την ημερομηνία αναφοράς των οικονομικών καταστάσεων, που θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή την πορεία της εταιρείας και να χρήζουν 

αναφοράς σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ. 

 

 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2019 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  
  

  
  

  

ΛΟΥΚΑΣ ΣΑΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Δ.Τ. ΑI 576561 Α.Δ.Τ.  Ξ 013832 

 

Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 

Για την Λογιστική Εταιρεία "SYNTAXIS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ο.Ε." 

Α.Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ 1246 

 

 

 

 

 

 
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 24567 Α' ΤΑΞΗΣ 

 


