
 

 

 

E-ON INTEGRATION ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3482301000) 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2020 - 
30/06/2021 (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 30/6/2021 30/6/2020 

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Ενσώματα πάγια     

Λοιπός εξοπλισμός 20.858,76    22.680,37    

Σύνολο ενσώματων παγίων 20.858,76    22.680,37    

Άϋλα πάγια στοιχεία     

Λοιπά άϋλα  26.833,45    42.916,63    

Σύνολο άϋλων παγίων 26.833,45    42.916,63    

Σύνολο μη κυκλοφορούντων 47.692,21    65.597,00    

Kυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία     

Χρηματοοικονομικά στοιχεία & προκαταβολές     

Εμπορικές απαιτήσεις 188.246,88    187.121,48    

Λοιπές απαιτήσεις 5.415,94    39.138,39    

Προπληρωμένα έξοδα περιόδου 1.729,48    1.462,53    

Ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 399.272,54    291.238,37    

Σύνολο χρηματοοικονομικών στοιχείων και 
προκαταβολών 

594.664,84    518.960,77    

Σύνολο κυκλοφορούντων 594.664,84    518.960,77    

Σύνολο Ενεργητικού 642.357,05    584.557,77    

      

Kαθαρή θέση     

Καταβλημένα κεφάλαια     

Κεφάλαια 117.400,00    117.400,00    

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο     

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού 33.000,00    31.186,31    

Αποτελέσματα εις νέο 87.488,83    45.087,00    

Σύνολο αποθεματικών και αποτελεσμάτων εις νέο 120.488,83    76.273,31    

Σύνολο καθαρής θέσης 237.888,83    193.673,31    



 

 

Προβλέψεις     

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 91.460,00    0,00    

Σύνολο προβλέψεων 91.460,00    0,00    

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00    31.000,52    

Σύνολο μακροπροθέσμων υποχρεώσεων 0,00    31.000,52    

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις     

Δάνεια Τραπεζών 1.193,07    32.350,11    

Εμπορικές υποχρεώσεις 33.909,27    66.586,51    

Φόρος Εισοδήματος 39.179,98    0,00    

Λοιποί φόροι και τέλη 93.817,79    112.638,15    

Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης 50.307,02    52.822,23    

Λοιπές υποχρεώσεις 1.766,59    1.870,75    

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 0,00    781,69    

Έσοδα επόμενων χρήσεων 92.834,50    92.834,50    

Σύνολο βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων 313.008,22    359.883,94    

Σύνολο υποχρεώσεων 313.008,22    390.884,46    

Σύνολο Παθητικού 642.357,05    584.557,77    

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 30/06/2021 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 30/6/2021 30/6/2020 

Κύκλος εργασιών (καθαρός) 1.113.914,42    1.050.659,86    

Κόστος πωλήσεων 665.514,48    653.257,20    

Μικτό αποτέλεσμα 448.399,94    397.402,66    

Λοιπά συνήθη έσοδα 0,00    0,00    

Σύνολο 448.399,94    397.402,66    

Έξοδα διοίκησης   (188.662,97)    (184.996,00)    

Έξοδα διάθεσης    (169.796,70)    (166.496,40)    

Λοιπά έξοδα & ζημιές 0,00    (0,21)    

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων 0,00    0,00    



 

 

Κέρδη & ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορ. στοιχείων 0,00    0,00    

Κέρδη & ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία 0,00    0,00    

Έσοδα συμμετοχών & επενδύσεων 0,00    0,00    

Λοιπά έσοδα & κέρδη 0,36    2.280,68    

Αποτελέσματα πρό φόρων και τόκων 89.940,63    48.190,73    

Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα 0,00    0,00    

Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα (2.456,90)    (11.003,05)    

Αποτέλεσμα πρό φόρων 87.483,73    37.187,68    

Φόρος Εισοδήματος (43.733,22)    (9.571,48)    

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 43.750,51    27.616,20    

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ 

Περιγραφή Κεφάλαιο 

Διαφορές 
αναπροσαρμο-

γής λοιπών 
περιουσ/κών 

στοιχείων  

Αποθεματικά 
νόμων ή 

καταστατικού 

Αποτελέσματ
α εις νέον 

Σύνολο 

Υπόλοιπα 
κατά την 30 
Ιουνίου 2019 

117.400,0
0    

0,00    24.395,25    128.391,41    270.186,66    

Μεταβολές 
λογιστικών 
πολιτικών και 
διόρθωση 
λαθών 

0,00    0,00    0,00    465,01    465,01    

Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο 

0,00    0,00    6.791,06    (6.791,06)    0,00    

Εσωτερικές 
μεταφορές 

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

Διανομές 
στους φορείς 

0,00    0,00    0,00    (104.129,55)    (104.129,55)    

Αποτελέσματ
α περιόδου 
(1/7/2019 - 
30/6/2020) 
μετά από 
φόρους 

0,00    0,00    0,00    27.616,20    27.616,20    

Υπόλοιπα 
κατά την 30 
Ιουνίου 2020 

117.400,0
0    

0,00    31.186,31    45.552,01    194.138,32    



 

 

Μεταβολές 
στοιχείων 
στην περίοδο 

0,00    0,00    1.813,69    (1.813,69)    0,00    

Διανομές 
μερισμάτων 

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

Αποτελέσματ
α περιόδου 
(1/7/2020 - 
30/6/2021) 

0,00    0,00    0,00    43.750,51    43.750,51    

Υπόλοιπα 
κατά την 30 
Ιουνίου 2021 

117.400,0
0    

0,00    33.000,00    87.488,83    237.888,83    

 

 

Aγία Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Το μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

    

    

Αικατερίνη 

Λουροπούλου 
Αναστάσιος Βεληζιώτης Νικόλαος Μικές Κυριάκος Μικές 

ΑΔΤ Φ122237 ΑΔΤ ΑΕ109817 ΑΔΤ Χ108143 
ΑΜ ΟΕΕ 0012835 

Α' ΤΑΞΕΩΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

E-ON INTEGRATION AE  

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.  3482301000 

Επεξηγηματικές σημειώσεις και πληροφορίες επί των Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων 

της χρήσεως από 1 Ιουλίου 2020 έως 30 Ιουνίου 2021 

(Τα κονδύλια είναι εκπεφρασμένα σε Ευρώ) 

 

1. Νομική Υπόσταση, Διάρκεια και Αντικείμενο Εργασιών 

Η e-On Integration A.E. (η «Εταιρεία») συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρεία την 14η Σεπτεμβρίου 

1999, έλαβε αριθμό ΓΕΜΗ 3482301000 και εντάσσεται στην κατηγορία των μικρών 

οντοτήτων, σύμφωνα με τα κριτήρια των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Η διάρκειά της 

ορίστηκε σε 50 έτη. Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η Παροχή υπηρεσιών και 

προϊόντων λογισμικού εμπορικών εφαρμογών. 

2. Βάση σύνταξης των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις 

των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (εφεξής ΕΛΠ). Η εταιρεία τηρεί τα λογιστικά της αρχεία 

και προετοιμάζει τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με της βασική αρχή του 

«δεδουλευμένου» και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας. 

3. Λογιστικές Αρχές 

Οι λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν κατά τη διαμόρφωση των κονδυλίων, τα οποία 

κρίνονται σημαντικά για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσεως και της 

απεικόνισης της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας, είναι οι εξής: 

Βάση λογιστικής απεικόνισης 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού 

κόστους και τα επιμέρους χρηματοοικονομικά στοιχεία έχουν αποτιμηθεί στο κόστος κτήσης 

τους. 

Εκτιμήσεις της Διοίκησης 

Η ορθή σύνταξη και απεικόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΕΛΠ, 

απαιτεί από τη διοίκηση της Εταιρείας να προβαίνει σε εκτιμήσεις και υποθέσεις που 

επηρεάζουν τα κονδύλια του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων αλλά και των 

ενδεχόμενων υποχρεώσεων και απαιτήσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. 

Εξυπακούεται ότι οι πραγματικές επιδράσεις των γεγονότων που εκτιμώνται από τη διοίκηση 



 

 

έτσι όπως μελλοντικά θα προκύψουν, ενδέχεται να διαφέρουν από τις παρούσες εκτιμήσεις 

και υποθέσεις της διοίκησης για τα μελλοντικά αυτά γεγονότα. 

 

Έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 

Τα έξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης μεταφέρονται στα αποτελέσματα  της χρήσης 

που διενεργήθηκαν. 

 

Ενσώματα πάγια 

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις 

αξίες κτήσεώς τους, μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β) την τυχόν 

απαξίωσή τους.  

Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία αφορούν κυρίως έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και λοιπό 

εξοπλισμό και αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο που στοχεύει στη συστηματική και 

ομοιόμορφη απόσβεση των ενσώματων παγίων στοιχείων μέσα στις χρήσεις της 

πιθανολογούμενης διάρκειας της παραγωγικής ζωής τους που εκτιμήθηκαν από τη διοίκηση 

ως εξής:  

• Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός: 10 έτη 

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές: 5 έτη 

 

Εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε μισθωμένα ακίνητα 

Οι εγκαταστάσεις και βελτιώσεις σε χρησιμοποιούμενα ακίνητα με το καθεστώς λειτουργικής 

μίσθωσης, απεικονίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις στις αξίες κτήσεώς τους, 

μειωμένες κατά (α) τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και (β)  την τυχόν απαξίωσή τους και 

αποσβένονται με την ευθεία μέθοδο απόσβεσης στην μικρότερη διάρκεια μεταξύ της 

ωφέλιμης ζωής τους και του μισθωτηρίου συμβολαίου. Κόστη επιδιόρθωσης και συντήρησης 

λογίζονται στα αποτελέσματα της χρήσης που διενεργούνται. 

Άυλα πάγια στοιχεία 

Τα άυλα πάγια στοιχεία αφορούν κυρίως σε έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση προϊόντων 

(προγραμμάτων) πληροφορικής, των οποίων η ωφέλιμη διάρκεια ζωής εκτιμάται σε 10 έτη. 

Αποθέματα 

Τα πάσης φύσεως αποθέματα (εμπορεύματα) επιμετρώνται στη χαμηλότερη αξία, μεταξύ 

αξίας κτήσεως και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Το κόστος κτήσης των αποθεμάτων 

προσδιορίζεται με τη μέθοδο του ετήσιου μέσου σταθμικού κόστους. Η ζημία που προκύπτει 

από την επιμέτρηση των αποθεμάτων στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, όταν αυτή είναι 

μικρότερη του κόστους κτήσης, αναγνωρίζεται στις ζημίες απομείωσης και επιβαρύνει το 

κόστος πωλήσεων στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση ιδιαίτερα αυξημένων 

ζημιών απομείωσης αποθεμάτων, τα σχετικά ποσά εμφανίζονται στο κονδύλι «Απομειώσεις 



 

 

περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)» στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων με σκοπό την 

εύλογη παρουσίαση.  

Ξένα νομίσματα 

Οι συναλλαγές σε ξένα νομίσματα καταχωρούνται με την ισοτιμία των ξένων νομισμάτων, 

που ισχύει κατά την ημερομηνία της συναλλαγής.  

Οι απαιτήσεις και  υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της 

ισοτιμίας που ισχύει κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Η συναλλαγματική 

ζημιά ή το κέρδος που προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως.   

Τα διαθέσιμα σε ξένα νομίσματα μετατρέπονται σε Ευρώ βάσει της ισοτιμίας, που ισχύει 

κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Το συναλλαγματικό κέρδος ή ζημιά που 

προκύπτει καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσεως. 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους 

Η εταιρεία, κατά την διάρκεια της χρήσης που έκλεισε στις 30/6/2021, προέβη σε 

σωρευμένη, για όλες τις χρήσεις μέχρι 30/6/2021, πρόβλεψη για αποζημίωση του 

προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Η πρόβλεψη αυτή αναμορφώθηκε 

φορολογικώς κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος της χρήσης 1/7/2020 – 

30/6/2021, δεδομένου ότι κατά την επόμενη χρήση 1/7/2021 – 30/6/2022 δεν υπάρχουν 

εργαζόμενοι, οι οποίοι να θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης.  

Λοιπές προβλέψεις 

Οι λοιπές προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο 

ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για τον διακανονισμό τους. 

Απαιτήσεις 

Οι εμπορικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο συμφωνηθέν τίμημα, δεν είναι έντοκες και 

απομειώνονται κατά το ποσό εκείνο που κρίνεται ότι είναι επισφαλούς εισπράξεως. Η 

Εταιρεία προβαίνει σε διαρκή αξιολόγηση των εισπρακτέων ποσών για τυχόν απομείωση. Τα 

υπόλοιπα των απαιτήσεων τυγχάνουν διαγραφής όταν έχουν εξαντληθεί οι προσπάθειες 

είσπραξης και η πιθανότητα για ανάκτηση της απαίτησης θεωρείται απομακρυσμένη. 

Υποχρεώσεις 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στα ονομαστικά τους ποσά. 

Οι μη χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται 

μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό 

τους. 

Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά τον διακανονισμό των μη 

χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 

αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν. 

Διαθέσιμα 



 

 

Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμειακών διαθεσίμων, όπως είναι οι 

καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας. 

Λειτουργικές μισθώσεις 

Τα μισθώματα που αφορούν λειτουργικές μισθώσεις άγονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων ως έξοδα, κατά το χρόνο χρήσεως του μισθίου. 

Αναγνώριση εσόδων 

Τα έσοδα  αναγνωρίζονται όταν: (α) μεταβιβάζονται στον αγοραστή οι ουσιαστικοί κίνδυνοι 

και τα οφέλη που συνδέονται με την κυριότητά τους, (β) τα αγαθά γίνονται αποδεκτά από 

τον αγοραστή και (γ) τα οικονομικά οφέλη από τη συναλλαγή μπορούν να επιμετρηθούν 

αξιόπιστα και θεωρείται σφόδρα πιθανή η εισροή τους στην οντότητα. Τα έσοδα από παροχή 

υπηρεσιών αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης και εφόσον θεωρείται 

σφόδρα πιθανή η εισροή του οικονομικού οφέλους της συναλλαγής. Εναλλακτικά και όταν 

δεν υπάρχει ουσιώδης επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, τα έσοδα από 

παροχή υπηρεσιών επιμετρώνται με την μέθοδο της ολοκληρωμένης σύμβασης. Τα έσοδα 

από τόκους λογίζονται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Τα μερίσματα ή το εισόδημα από 

τη συμμετοχή στην καθαρή θέση άλλων οντοτήτων, αναγνωρίζονται ως έσοδα όταν 

εγκρίνονται από το αρμόδιο όργανο που αποφασίζει τη διανομή τους. Τα δικαιώματα 

αναγνωρίζονται ως έσοδα βάσει των σχετικών συμβατικών όρων. 

 

Αναγνώριση εξόδων 

 Τα έξοδα αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων βάσει της αρχής του 

δεδουλευμένου. 

 

Φόροι εισοδήματος 

Η επιβάρυνση της χρήσεως με φόρους εισοδήματος αποτελείται από τους τρέχοντες φόρους. 

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μόνον τον τρέχοντα φόρο και χρησιμοποιώντας την ευχέρεια των 

ΕΛΠ δεν αναγνωρίζει αναβαλλόμενο φόρο στις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις. Οι 

τρέχοντες φόροι εισοδήματος είναι οι πληρωτέοι φόροι επί του φορολογητέου εισοδήματος 

της χρήσης, βάσει των θεσπισμένων συντελεστών φόρου κατά την ημερομηνία του 

ισολογισμού, και οι τυχόν πρόσθετοι φόροι εισοδήματος που αφορούν προηγούμενες 

χρήσεις. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας καθίστανται οριστικές μόνο μετά τον 

έλεγχο των φορολογικών της υποχρεώσεων από τις φορολογικές αρχές ή την έλευση της 

περιόδου οριστικοποίησης ή παραγραφής. Η Εταιρεία αναγνωρίζει μελλοντικές φορολογικές 

υποχρεώσεις μόνο όταν είναι πολύ πιθανό ότι οι υποχρεώσεις αυτές θα επιβεβαιωθούν στα 

πλαίσια του φορολογικού ελέγχου. Το ποσό των τυχόν πρόσθετων φόρων δεν είναι δυνατό 

να προσδιοριστεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει σχηματιστεί  οποιαδήποτε 

πρόβλεψη για το θέμα αυτό.  

 



 

 

Μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών 

Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών, αναγνωρίζονται 

αναδρομικά με τη διόρθωση: 

α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής 

θέσης, για την σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής 

και της τρέχουσας περιόδου, και 

β) Των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών 

μεγεθών της συγκριτικής περιόδου. 

Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία 

διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, 

κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 

Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους. 

4. Ενσώματα πάγια 

Τα ενσώματα πάγια αναλύονται ως εξής: 

Αξίες παγίων 30/6/2021 

Ενσώματα Πάγια Κτήσεως Αποσβέσεων Αναπόσβεστες 

12.01.0100 - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΤΡΙΤΩΝ 
3.209,52    3.209,52    0,00    

15.01.0100 - ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 27049,63    26.685,66 363,97 

15.01.0200 - ΣΚΕΥΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.850,23 1.850,23 0,00    

15.01.0300 - ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.362,12    1.362,12    0,00    

15.01.0400 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 56.112,89 45.306,73 10.806,16 

15.01.0500 - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
4.091,58    4.091,58    0,00    

15.01.0600 - ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 30.251,96 20.563,33 9.688,63 

Σύνολα 123.927,93 103.069,17 20.858,76 

 

Μεταβολές 

Αξίες κτήσεως 30/6/2020 Μεταβολές χρήσης 30/6/2021 

Ακίνητα       

Κτίρια 3.209,52    - 3.209,52    



 

 

  3.209,52    0,00    3.209,52    

Λοιπός εξοπλισμός       

Λοιπός εξοπλισμός 115.188,37 5.530,04 120.718,41 

  115.188,37 5.530,04 120.718,41 

Σύνολο αξίας κτήσεως 118.397,89 5.530,04 123.927,93 

    

Αξίες αποσβεσθέντων 30/6/2020 Μεταβολές χρήσης 30/6/2021 

Ακίνητα       

Κτίρια 3.209,52    0,00    3.209,52    

  3.209,52    0,00    3.209,52    

Λοιπός εξοπλισμός       

Λοιπός εξοπλισμός 92.508,00 7.351,65 99.859,65 

  92.508,00 7.351,65 99.859,65 

Σύνολο αξίας αποσβεσθέντων 95.717,52 7.351,65 103.069,17 

Αναπόσβεστη αξία 22.680,37 (1.821,61) 20.858,76 

 

5. Άϋλα  πάγια 

Τα άυλα πάγια αναλύονται ως εξής: 

‘Αϋλα Πάγια 30/6/2021 Κτήσεως Αποσβέσεων Αναπόσβεστες 

18.01.0100 - ΕΞΟΔΑ ΕΡΕΥΝΩΝ & 

ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ 
754.855,58    728.505,30 26.350,28 

18.03.0100 - ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η/Υ 
26.786,95    26.303,78 483,17 

Σύνολα 781.642,53 754.809,08 26.833,45 

Μεταβολές 

Αξίες κτήσεως 30/6/2020 Προσθήκες χρήσης 30/6/2021 

Έξοδα λοιπών ερευνών 754.855,58 0,00 754.855,58 

Έξοδα αναδιοργάνωσης  26.786,95 0,00 26.786,95    

Σύνολο αξίας κτήσεως 781.642,53 0,00 781.642,53    



 

 

    

Αξίες αποσβεσθέντων 30/6/2020 Αποσβέσεις χρήσης 30/6/2021 

Έξοδα λοιπών ερευνών 712.712,02 15.793,28 728.505,30 

Έξοδα αναδιοργάνωσης  26.013,88 289,90 26.303,78 

Σύνολο αξίας αποσβεσθέντων 738.725,90 16.083,18 754.809,08 

Αναπόσβεστη αξία 42.916,63 (16.083,18) 26833,45 

    

Αναπόσβεστη αξία (Γενικά Σύνολα) 65.597,00    (17.904,79)    47.692,21 

 

6. Εμπράγματες εγγυήσεις επί ακινήτων της εταιρείας (παρ. 13 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν. 

7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ληξιπρόθεσμες μετά από 5 έτη (παρ. 14 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν  

8. Χρηματοοικονομικές δεσμεύσεις, εγγυήσεις και ενδεχόμενες επιβαρύνσεις (ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις) εκτός ισολογισμού (παρ. 16 άρθρου 29) 

Δεν υπάρχουν Εγγυητικές επιστολές ή άλλες δεσμεύσεις, εγγυήσεις και υποχρεώσεις εκτός 

ισολογισμού. 

9. Ποσό και Φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου 

ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας (παρ. 17 άρθρου 29).  

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 30/6/2021 

Λογαριασμός ΚΩΔ. Υπόλοιπο 
Κόστος 

πωλήσεων 

Έξοδα 

διοίκησης 

Έξοδα 

διάθεσης 
Χ/Τόκοι 

Λοιπά 

έξοδα 

& 

Ζημιές 

Λοιπά 

έσοδα 

& 

κέρδη 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 7001 7.520,00                

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
7007 1.106.394,42                

Κύκλος εργασιών   1.113.914,42                

                  

ΑΓΟΡΕΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ 20 3.920,00    3.920,00              

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
60 717.685,31    444.964,89    143.537,06    129.183,37    0,00        



 

 

ΑΣΩΜ. ΑΚΙΝΗΤ. & 

ΕΞΔ ΠΟΛΥΕΤ. ΑΠΟΣΒ. 
8001 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00        

ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ 

ΔΙΑΘ./ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΜΗ 

ΚΥΚΛΟΦ. ΠΕΡΙΟΥΣ. 

ΣΤΟΙ 

63 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00        

ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞOΔΑ 
64 278.934,01    202.100,00    40.438,94    36.395,06    0,00        

ΧΡΕΩΣΤ. ΤΟΚΟΙ & 

ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 
65 2.456,90    0,00    0,00    0,00    2.456,90        

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 66 23.434,83    14.529,59    4.686,97    4.218,27    0,00        

ΑΣΥΝΗΘΗ ΕΞΔ, 

ΖΗΜΙΕΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
67 0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00      

ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 79 (0,36)    0,00    0,00    0,00    0,00      (0,36)    

Στρογγυλοποιήσεις     0,00    0,00    0,00    0,00        

Σύνολο αγορών, 

εξόδων & εκτάκτων 

αποτελεσμάτων 

  1.026.430,69    665.514,48    188.662,97    169.796,70    2.456,90    0,00    (0,36)    

Καθαρό αποτέλεσμα 

πρό Φόρου 
  87.483,73          

Πλέον δαπάνες 

φορολογικής 

αναμόρφωσης 

  94.738,00          

Φορολογητέο 

εισόδημα 
  182.221,73          

Φόρος εισοδήματος   (43.733,22)          

Καθαρό αποτέλεσμα 

περιόδου μετά τον 

Φόρο 

  43.750,51          

 

 

10. Μέσος όρος προσωπικού (παρ. 23α άρθρου 29) 

Ο μέσος όρος του προσωπικού της εταιρείας κατά την περίοδο 1/7/2020 - 30/6/2021 ανήλθε 

σε 17 απασχολούμενους (προηγούμενη χρήση 1/7/2019 - 30/6/2020 απασχολούμενοι = 18). 

 



 

 

11. Προκαταβολές και πιστώσεις προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 25 άρθρου 

29) 

Δεν υπάρχουν. 

Aγία Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2021 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 

  

Αικατερίνη Λουροπούλου Αναστάσιος Βεληζιώτης 

ΑΔΤ Φ122237 ΑΔΤ ΑΕ109817 

  

Το μέλος του Δ.Σ. Ο Λογιστής 

  

Νικόλαος Μικές Κυριάκος Μικές 

ΑΔΤ Χ108143 ΑΜ ΟΕΕ 0012835 Α' ΤΑΞΕΩΣ 

 

 

 


